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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АИКБ ПО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ТРИ ВАРИАНТА 
ЗА АВТОМАТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МРЗ  
Следва пълният текст на становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България по предложените от 
Министерството на труда и социалната политика три варианта за автоматично определяне на минималната 
работна заплата в Република България. 

 
ДО 
Г-Н ГЕОРГИ ГЬОКОВ, 
МИНИСТЪР НА ТРУДА И 
СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
 
Относно: Становище на Асоциацията на индустриалния капитал в България по предложените от Министерството на труда 
и социалната политика (МТСП) три варианта за автоматично определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в 
Република България 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ, 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в качеството си на национално представителна работодателска 
организация излага следните съображения във връзка с предложените от Министерството на труда и социалната политика 
три варианта за автоматично определяне на минималната работна заплата в Република България. 
На първо място изразяваме своята принципна подкрепа за замяната на административното определяне на размера на  
минималната месечна работна заплата и за изработването на механизъм за нейното определяне, който да даде 
предвидимост и стабилност на икономическата и бизнес средата. 
Едновременно с това изразяваме своите основателни резерви към идеята да има формула, по която автоматично да се 
определя минималната работна заплата, още повече в такъв примитивен вид, в който ни се предлагат вариантите от страна 
на МТСП. 
По принцип АИКБ винаги е била застъпник на договарянето на минималната работна заплата. Винаги сме приоритизирали 
договарянето по икономически дейности. В този смисъл ние приветстваме изразената готовност от страна на КНСБ 
(заявена по време на разговорите в МТСП на 25.07.2022 г.) за възобновяване на двустранните преговори за постигане на 
споразумение за създаване на механизъм за договаряне на минималната работна заплата, като заявяваме своето 
предпочитание към договарянето по икономически дейности, като МРЗ бъде резултативна величина на тези преговори – 
за МРЗ за цялата икономика да се приеме най-ниската договорена стойност от преговорите по икономически дейности. 
Що се отнася до предложението на МТСП, искаме да отбележим на първо място факта, че то ни се предлага по 
изключително припрян начин, като бързането се мотивира с намиращата се в напреднал, но съвсем не завършен вид, 
Директива за минималната работна заплата. До приключването на работата по приемането на директивата остават не по-
малко от два месеца, като изобщо не е сигурно какъв ще е окончателният й текст. Всички изявления, че не може да се 
очакват промени в хода на приемането на директивата, са несъстоятелни. 
Освен това известно е, че за всяка приета директива в ЕС се предвижда достатъчен срок за въвеждането й в националното 
законодателство. От тази гледна точка бързането и припряността, с която ни се натрапва проста линейна зависимост между 
средната работна заплата и минималната месечна работна заплата за страната, са необосновани, несъстоятелни и 
очевидно мотивирани от други съображения, които не попадат в предметното поле на работата на АИКБ. 
Освен изложеното дотук искаме още веднъж да обърнем внимание, че ние съвсем не сме съгласни с лековатото 
отношение на нашите синдикални партньори към възможността да се реферира медианната работна заплата (МедРЗ) 
примерно във варианта МРЗ = 0,6 х МедРЗ. Всъщност по-справедливо и по-рационално е да се реферира към медианната 
работна заплата (МедРЗ) примерно във варианта МРЗ = 0,6хМедРЗ, а не към средната брутна работна заплата. 
Аргументите против използването на медианната работна заплата (МедРЗ) са несъстоятелни и съвсем тенденциозни. 
МТСП има възможността да изчислява медианната работна заплата с каквато честота във времето поиска[1]. 
Публикуването на медианната работна заплата на четири години веднъж е просто практика на НСИ, а възможността тя да 
се изчислява с произволна честота е съвсем друго нещо и то е напълно възможно. 
Искаме да Ви обърнем внимание, че в проекта на Директива за минималната работна заплата в член 5, точка 4 изрично е 
посочено, че МОЖЕ (написано е точно в този пожелателен вид) да се реферират 0,6хМедРЗ или 0,5хСРЗ. Не спекулираме, 
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а само напомняме, че в подобни европейски документи при изброяване на възможности по-препоръчителните варианти 
предхождат по-малко препоръчителните. 
В случая 0,6хМедРЗ е по-препоръчителният вариант не само защото е така изброен в проекта на Директива за минималната 
работна заплата, но и защото медианната работна заплата е по-адекватна – тя не се влияе нито от минималната работна 
заплата, нито от групите с високи доходи, които повишават средната брутна работна заплата (СРЗ) по несъразмерен начин. 
СРЗ се влияе пряко от минималната работна заплата. Получава се „перпетуум мобиле“ – всяко повишаване на 
минималната работна заплата води до повишаване на средната брутна работна заплата, което пък води до последващо 
увеличаване на МРЗ и така нататък до свършека на света. В случай че използваме медианната работна заплата, подобен 
проблем няма да имаме. 
Също така високодоходните групи оказват значително влияние върху СРЗ, докато при МедРЗ, такова влияние няма. Затова 
определено смятаме, че темата за реферирането към МедРЗ не е изчерпана и не е затворена. Който смята така, просто се 
издава, че има изгода от използването на средната брутна работна заплата. Всъщност реферирането към 0,6хМедРЗ е по-
адекватно в сравнение с реферирането към 0,5хСРЗ. 
Предложените ни три варианта за определяне на размера на МРЗ всъщност се свеждат до един, а останалите два са негови 
леко нюансирани разновидности. Затова ще коментираме само така нареченият вариант № 1. 
Тук е мястото да подчертаем още веднъж, че самата формула МРЗ=0,5хСРЗ, представляваща вариант № 1, е некоректна, 
защото средната работна заплата (СРЗ) е брутна, а минималната месечна работна заплата НЕ е. Този факт беше признат по 
време на срещата, като дори и синдикалните ни партньори от КНСБ признават, че съществува методологически проблем. 
При този вид на формулата съществуват две възможности. Първата е в МРЗ по някакъв начин да се отчита допълнителното 
възнаграждение за професионален опит и трудов стаж (така нареченият „клас“). Тук не предлагаме формула за отчитането 
му, но смятаме, че това е най-изчистеният начин формулата да бъде изведена от сегашния си несъстоятелен вид. Разбира 
се, възможен е и вариант с отменянето на допълнителното възнаграждение за професионален опит и трудов  стаж (така 
наречения „клас“), за което сме готови да преговаряме. 
Другият вариант е СРЗ във формулата да не бъде познатата ни и следена от НСИ средна брутна работна заплата, а друга 
величина, в която не са включени допълнителните възнаграждения, включително и въпросното допълнителното 
възнаграждение за професионален опит и трудов стаж („клас“). 
На следващо място, ако наистина формулата от Вариант № 1 е толкова много харесвана, то тя би трябвало да се прилага 
не „анблок“ за някаква „интегрална минимална работна заплата“, а по отделно за всяка една икономическа дейност. Не 
представлява никакъв технически проблем вместо да се смята за цялата страна, да се направят съответните изчисления за 
отделните икономически дейности и да се въведат минимални работни заплати по икономически дейности. 
Това би било много по-адекватно на реалното икономическо положение в отделните отрасли, браншове и икономически 
дейности в сравнение с МРЗ за цялата икономика, при която винаги ще има икономически дейности, за които минималната 
месечна работна заплата ще се окаже близка до средната работна заплата. 
При цялата ни резервираност към Вариант № 1 и неговите две „мутации“ със сигурност можем да заявим, че АИКБ е готова 
в много по-голяма степен да обсъжда вариант за Yi=k.Xi , където: 
Xi = средната работна заплата за дадената (i-тата) икономическа дейност (с всички уговорки за нормализирането на 
формулата, направени по-горе); 
Yi = минималната месечна работна заплата за съответната (i-тата) икономическа дейност; 
k = 0,5 (коефициент, фиксиран параметър). 
Също така искаме да напомним, че през 2010 година беше взето като антикризисна мярка решение първите три дни от 
болничните да се плащат от работодателите. Решението беше за срок от една година. Днес, дванадесет години по-късно, 
ние напомняме, че тази временна мярка, която между другото беше „прокризисна“, а не „антикризисна“, е едно от най-
постоянните временни неща в България. АИКБ настоява за незабавното премахване на този анахронизъм и категорично 
не приемаме твърденията на някои експерти и овластени лица в НОИ, че държавата не била в състояние да плаща втория 
и третия ден от болничните. Можете да смятате това искане като “conditio sine qua non” – условие, без което не може да 
постигнем съгласие. 
Ние още един път предлагаме напълно сериозно варианта да реферираме към средния процент на минималната работна 
заплата за страните от ЕС, които имат МРЗ от средната работна заплата в същите тези страни. МРЗ и СРЗ естествено трябва 
да бъдат изчислени претеглено в зависимост от броя на работниците в посочените държави[2]. Разбира се, и тази формула 
трябва да бъде „нормализирана“ така както стана дума по-горе и да се получава „от бруто – бруто“ или от „нето – нето“. 
В заключение – към този момент при това незадоволително състояние на предложенията на МТСП АИКБ не приема нито 
едно от трите предложения на МТСП[3]. 
Едновременно с това ние оставаме изцяло на разположение за водене на преговори по всички изложени по-горе варианти 
и направления, оставайки на позицията, че категорично сме за съществуване на механизъм за договаряне на минималната 
работна заплата най-вече по икономически дейности, но сме готови да обсъждаме и други варианти, стига те да бъдат 
изчистени от дефектите, които имат в момента. 
Оставаме на разположение на изпълнителната власт и на нашите социални партньори от синдикатите за по-нататъшни 
сериозни дискусии и преговори. 
 
С УВАЖЕНИЕ,  
ВАСИЛ ВЕЛЕВ,       
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

https://bica-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bc/#_ftn2
https://bica-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bc/#_ftn3
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[1] Ние изцяло сме съгласни с тази теза, артикулирана по много понятен начин на нашата среща в МТСП (на 25.07.2022 г.) 
от БСК. Също така ние съвсем открито бихме посъветвали политическото ръководство на МТСП да се усъмни в служебното 
съответствие на всеки държавен служител, който твърди обратното. 
[2] Пишем това, защото има прецеденти, при които определени държавни служители не желаят или не знаят как се смята 
средно претеглено. Не желаем да обиждаме никого, но такива са фактите. 
[3] Направени на вчерашната среща на министър Гьоков и социалните партньори (на 25.07.2022 г., проведена в сградата 
на МТСП). 
 
БТА 
 
√ АИКБ изразява принципна подкрепа за замяната на административното определяне на минималната заплата и за 
изработването на механизъм за определянето й 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява своята принципна подкрепа за замяната на 
административното определяне на размера на минималната месечна работна заплата и за изработването на механизъм 
за нейното определяне, който да даде предвидимост и стабилност на икономическата и бизнес средата. Това пише в 
Становище на АИКБ по предложените от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) три варианта за 
автоматично определяне на минималната работна заплата (МРЗ) в България. 
Едновременно с това от АИКБ изразяват резерви към идеята да има формула, по която автоматично да се определя 
минималната работна заплата, още повече в такъв примитивен вид, в който ни се предлагат вариантите от страна на МТСП. 
По принцип АИКБ винаги е била застъпник на договарянето на минималната работна заплата. "Винаги сме приоритизирали 
договарянето по икономически дейности. В този смисъл ние приветстваме изразената готовност от страна на КНСБ 
(заявена по време на разговорите в МТСП на 25.07.2022 г.) за възобновяване на двустранните преговори за постигане на 
споразумение за създаване на механизъм за договаряне на минималната работна заплата, като заявяваме своето 
предпочитание към договарянето по икономически дейности, като МРЗ бъде резултативна величина на тези преговори – 
за МРЗ за цялата икономика да се приеме най-ниската договорена стойност от преговорите по икономически дейности", 
пише в становището. 
Що се отнася до предложението на МТСП от АИКБ отбелязват, че то се предлага по изключително припрян начин, като 
бързането се мотивира с намиращата се в напреднал, но съвсем не завършен вид, Директива за минималната работна 
заплата. До приключването на работата по приемането на директивата остават не по-малко от два месеца, като изобщо не 
е сигурно какъв ще е окончателният й текст. Всички изявления, че не може да се очакват промени в хода на приемането 
на директивата, са несъстоятелни. 
От Асоциацията допълват, че е известно, че за всяка приета директива в ЕС се предвижда достатъчен срок за въвеждането 
й в националното законодателство. От тази гледна точка бързането и припряността, с която ни се натрапва проста линейна 
зависимост между средната работна заплата и минималната месечна работна заплата за страната, са необосновани, 
несъстоятелни и очевидно мотивирани от други съображения, които не попадат в предметното поле на работата на АИКБ. 
От АИКБ не са съвсем съгласни с "лековатото отношение на нашите синдикални партньори към възможността да се 
реферира медианната работна заплата (МедРЗ) примерно във варианта МРЗ = 0,6 х МедРЗ". Според Асоциацията по-
справедливо и по-рационално е да се реферира към медианната работна заплата (МедРЗ) примерно във варианта МРЗ = 
0,6хМедРЗ, а не към средната брутна работна заплата. 
Аргументите против използването на медианната работна заплата (МедРЗ) са несъстоятелни и съвсем тенденциозни. 
МТСП има възможността да изчислява медианната работна заплата с каквато честота във времето поиска. Публикуването 
на медианната работна заплата на четири години веднъж е просто практика на НСИ, а възможността тя да се изчислява с 
произволна честота е съвсем друго нещо и то е напълно възможно. 
Също така високодоходните групи оказват значително влияние върху средната работна заплата (СРЗ), докато при МедРЗ, 
такова влияние няма, допълват от АИКБ. Затова оттам смятат, че темата за реферирането към МедРЗ не е изчерпана и не 
е затворена.  
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ даде заявка да блокира нови преговори за минималната заплата 
Работодателската организация поставя като условие за преговори отпадането на мярката първите три дни от 
болничния да се плащат от работодателите  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не приема предложението на Министерството на труда и 
социалната политика (МТСП) за автоматично определяне на минималната работна заплата в България. Това се посочва в 
становище на работодателската организация. 
От там напомнят, че принципно подкрепят замяната на административното определяне на размера на минималната 
месечна работна заплата и за изработването на механизъм за нейното определяне, който да даде предвидимост и 
стабилност на икономическата и бизнес средата. Но в същото време са с резерви към идеята да има формула, по която 
автоматично да се определя минималната работна заплата по механизма, предложен от МТСП. 
От АИКБ описват аргументите си против предложението на екипа на Георги Гьоков и подчертават, че се застъпват за 
механизъм за договаряне на минималната работна заплата най-вече по икономически дейности. Имат готовност да 
обсъждат и други варианти, „стига те да бъдат изчистени от дефектите, които имат в момента“. 

https://bica-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bc/#_ftnref1
https://bica-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bc/#_ftnref2
https://bica-bg.org/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%89%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b8%d0%ba%d0%b1-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%be%d1%82-%d0%bc/#_ftnref3
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АИКБ настоява за договарянето на минималната работна заплата по икономически дейности като МРЗ бъде резултативна 
величина на тези преговори – за МРЗ за цялата икономика да се приеме най-ниската договорена стойност от преговорите 
по икономически дейности. 
Що се отнася до предложението на МТСП от АИКБ посочват, че то е „припряно“ и „натрапва проста линейна зависимост 
между средната работна заплата и минималната месечна работна заплата за страната“, което според организацията е 
необосновано. 
Организацията на индустриалците подкрепя възможността да се реферира медианната работна заплата (МедРЗ) във 
варианта МРЗ = 0,6хМедРЗ, а не към средната брутна работна заплата. Медианната работна заплата е по-адекватна - тя не 
се влияе нито от минималната работна заплата, нито от групите с високи доходи, които повишават средната брутна работна 
заплата (СРЗ) по несъразмерен начин, посочва се в становището. 
СРЗ се влияе пряко от минималната работна заплата. Получава се „перпетуум мобиле“ – всяко повишаване на 
минималната работна заплата води до повишаване на средната брутна работна заплата, което пък води до последващо 
увеличаване на МРЗ и така нататък до свършека на света. В случай че използваме медианната работна заплата, подобен 
проблем няма да имаме, аргументира се Васил Велев, председател на АИКБ. 
Според Велев предложениият вариант от АИКБ би трябвало да се прилага не „анблок“ за някаква „интегрална минимална 
работна заплата“, а по отделно за всяка една икономическа дейност. Не представлява никакъв технически проблем вместо 
да се смята за цялата страна, да се направят съответните изчисления за отделните икономически дейности и да се въведат 
минимални работни заплати по икономически дейности, пише Велев в становището. 
Това според него би било много по-адекватно на реалното икономическо положение в отделните отрасли, браншове и 
икономически дейности в сравнение с МРЗ за цялата икономика, при която винаги ще има икономически дейности, за 
които минималната месечна работна заплата ще се окаже близка до средната работна заплата. 
От АИКБ определят като „незадоволително състояние“ на предложенията на МТСП и правят уточнението, че за да 
преговарят по въпроса за минималната работна заплата, задължително условие, е незабавното премахване на мярката 
първите три дни от болничните да се плащат от работодателите. 
Също така от АИКБ предлагат варианта да се реферира към средния процент на минималната работна заплата за страните 
от ЕС, които имат МРЗ от средната работна заплата в същите тези страни с уговорката, че и тази формула трябва да бъде 
„нормализирана“. 
 
БНР 
 
√ Работодатели поставиха условия за подкрепа на механизъм за минималната заплата  
Работодателите да плащат само първия ден от болничните, а вторият и третият да се плащат от Националния осигурителен 
институт - това е условието, което Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поставя в специално 
становище, за да се съгласи на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната. 
Аргументът е, че по този начин предприятията ще имат пари за увеличението ѝ. 
В момента първите три дни от болничния се поемат от работодателя, а НОИ плаща от четвъртия. 
Социалното министерство представи пред бизнеса и синдикатите общо три варианта за определяне на минималната 
заплата. 
Предложението на социалното министерство е минималната заплата да се определя с автоматичен механизъм по 
определени критерии на базата на проекта на новата европейска директива за адекватни минимални заплати. 
Трите варианта, представени пред бизнеса и синдикатите, са разновидност на формула, според която минималната 
заплата е 50% от средната. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България смятат, че тази формула е некоректна и че е по-добре тя да се 
прилага поотделно за всяка икономическа дейност, като се взема предвид средната заплата за съответната дейност и се 
определя отделна минимална заплата по икономически дейности. 
Другият вариант според работодателската организация е средната заплата във формулата да не бъде обявяваната от 
Националния статистически институт средна брутна работна заплата, а друга величина, в която не влизат допълнителните 
възнаграждения, включително и така нареченият "клас" за  професионален опит и трудов стаж. 
От КНСБ настояват формулата минималната заплата да е 50 процента от средната, да важи за шестмесечието на 
предходната година, след което бизнесът и синдикатите да договарят нова сума, която да достига така наречената заплата 
за издръжка. 
Сметките на синдиката сочат, че в момента при средна заплата от 1625 лева за полугодието, първоначално минималната 
трябва да е 813 лева, след което да се договори нов ръст. 
 
Икономически живот 
 
√ АИКБ прави "на пух и прах" предложенията за определяне на МРЗ 
В своя позиция Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) учтиво, но много категорично се обявява срещу 
предложените от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) три варианта за автоматично определяне на 
минималната работна заплата (МРЗ) в България. 
От една страна работодателската организация изразява своята принципна подкрепа за замяната на административното 
определяне на размера на минималната месечна работна заплата и за изработването на механизъм за нейното 
определяне, който да даде предвидимост и стабилност на икономическата и бизнес средата. 
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В същото време АИКБ изразява своите основателни резерви към идеята да има формула, по която автоматично да се 
определя минималната работна заплата, още повече в такъв примитивен вид, в който се предлагат вариантите от страна 
на МТСП. 
Бизнесът заявява своето предпочитание към договарянето по икономически дейности, като МРЗ бъде резултативна 
величина на тези преговори – за МРЗ за цялата икономика да се приеме най-ниската договорена стойност от преговорите 
по икономически дейности. 
Що се отнася до предложението на МТСП, искаме да отбележим на първо място факта, че то ни се предлага по 
изключително припрян начин, като бързането се мотивира с намиращата се в напреднал, но съвсем не завършен вид 
Директива за минималната работна заплата. До приключването на работата по приемането на директивата остават не по-
малко от два месеца, като изобщо не е сигурно, какъв ще е окончателният й текст. Всички изявления, че не може да се 
очакват промени в хода на приемането на директивата са несъстоятелни, се изтъква в позицията, адресирана до социалния 
министър Гьоков. 
Подчертава се, че бързането и припряността с която се натрапва проста линейна зависимост между средната работна 
заплата и минималната месечна работна заплата за страната са необосновани, несъстоятелни и очевидно мотивирани от 
други съображения, които не попадат в предметното поле на работата на АИКБ. 
Асоциацията изразява несъгласието си с лековатото отношение на синдикалните партньори към възможността да се 
реферира медианната работна заплата (МедРЗ), примерно във варианта МРЗ=0,6 х МедРЗ. 
Аргументите против използването на медианната работна заплата (МедРЗ) са несъстоятелни и съвсем тенденциозни. 
МТСП има възможността да изчислява медианната работна заплата с каквато честота във времето поиска. Публикуването 
на медианната работна заплата на четири години веднъж е просто практика на НСИ, а възможността тя да се изчислява с 
произволна честота е съвсем друго нещо и то е напълно възможно, подчертават от Асоциацията. 
Коментира се, че средната брутна работна заплата (СРЗ) се влияе пряко от минималната работна заплата. Получава се 
„перпетуум мобиле“ – всяко повишаване на минималната работна заплата, води до повишаване на средната брутна 
работна заплата, което пък води до последващо увеличаване на МРЗ и така нататък до свършека на света. В случай, че се 
използва медианната работна заплата, подобен проблем няма да имаме. 
Отбелязва се и че високо доходните групи оказват значително влияние върху СРЗ, докато при МедРЗ, такова влияние няма. 
„Затова определено смятаме, че темата за реферирането към Мед РЗ не е изчерпана и не е затворена. Който смята 
така, просто се издава, че има изгода от използването на средната брутна работна заплата“, заявяват от АИКБ. 
В заключение от асоциацията напомнят, че през 2010 година е взето като антикризисна мярка решение първите три дни 
от болничните дас се плащат от работодателите. Решението е за срок от една година. „Днес, дванадесет години по-късно, 
ние напомняме, че тази временна мярка, която между другото беше „про кризисна“, а не „анти кризисна“, е едно от 
най-постоянните временни неща в България. АИКБ настоява за незабавното премахване на този анахронизъм и 
категорично не приемаме твърденията на някои експерти и овластени лица в НОИ, че държавата не била в състояние 
да плаща втория и третия ден от болничните. Можете да смятате това искане като “conditio sine qua non” – условие 
без което не може да постигнем съгласие.“ 
Заявява се, че при това незадоволително състояние на предложенията на МТСП, Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) не приема нито едно от трите предложения на министерството. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнесът отхвърля „примитивната“ идея на Гьоков за минималната заплата 
Идеята се предлага на социалните партньори „припряно“ 
Бизнесът в лицето на Асоциацията на индустриалния капитал в България разкритикува предложението на социалното 
министерство за определяне на минималната работна заплата с формула. Според министър Гьоков най-добре е 
механизмът да отговори на обсъждания на ниво Европейски съюз и минималното възнаграждение да бъде равно на 50% 
от средната работна заплата и на 60% от медианната работна заплата. 
Според АИКБ това е формула „в примитивен вид“ и изразяват своите резерви към нея. Работодателската организация 
допълва, че идеята се предлага на социалните партньори „припряно“, като бързането се мотивира с намиращата се в 
напреднал, но съвсем не завършен вид директива за минималната работна заплата. До приемането ѝ има няколко месеца, 
като след това ще има транзитен период, в който националните правителства да направят нужните промени, за да 
отговорят на нея.  
„Бързането и припряността, с която ни се натрапва проста линейна зависимост между средната работна заплата и 
минималната месечна работна заплата за страната, са необосновани, несъстоятелни и очевидно мотивирани от други 
съображения“, посочват от АИКБ в своя позиция. 
Според организацията е по-адекватно да се използва единствено медианната работна заплата, защото не се влияе нито от 
минималната работна заплата, нито от групите с високи доходи, които повишават средната брутна работна заплата по 
несъразмерен начин. Също така високодоходните групи оказват значително влияние върху средната работна заплата, 
докато при медианната заплата, такова влияние няма, посочват от асоциацията. 
Друг вариант, обсъждан от години, който предлага бизнесът е диференцирана минимална работна заплата по 
икономически дейности. 
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24 часа 
 
√ Работодатели: Предлагат ни формула за минимална заплата, която е в примитивен вид  
АИКБ с условие - бизнесът да не плаща първите три дни от болничния иначе няма да има преговори 
Държавата предложи три варианта за автоматично определяне на минималната заплата от следващата година. Всички те 
са в духа на бъдещата директива за справедливи доходи, която предвижда минималната заплата да е 50% от средната, 
или 60 от медианната. 
Проектите бяха представени на синдикалните партньори в понеделник.  
Изразяваме своята принципна подкрепа за замяната на административното определяне на размера на минималната 
месечна работна заплата и за изработването на механизъм за нейното определяне, който да даде предвидимост и 
стабилност на икономическата и бизнес средата, се казва в позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). Едновременно с това те изразяват и своите основателни резерви към идеята да има формула, по която 
автоматично да се определя минималната заплата, още повече в "такъв примитивен вид", в който ни се предлагат 
вариантите от страна на МТСП. 
"По принцип АИКБ винаги е била застъпник на договарянето на минималната работна заплата. Винаги сме приоритизирали 
договарянето по икономически дейности. В този смисъл ние приветстваме изразената готовност от страна на КНСБ 
(заявена по време на разговорите в МТСП на 25.07.2022 г.) за възобновяване на двустранните преговори за постигане на 
споразумение за създаване на механизъм за договаряне на минималната работна заплата, като заявяваме своето 
предпочитание към договарянето по икономически дейности, като МРЗ бъде резултативна величина на тези преговори – 
за МРЗ за цялата икономика да се приеме най-ниската договорена стойност от преговорите по икономически дейности. 
Що се отнася до предложението на МТСП, искаме да отбележим на първо място факта, че то ни се предлага по 
изключително припрян начин, като бързането се мотивира с намиращата се в напреднал, но съвсем не завършен вид, 
Директива за минималната работна заплата. До приключването на работата по приемането на директивата остават не по-
малко от два месеца, като изобщо не е сигурно какъв ще е окончателният й текст. Всички изявления, че не може да се 
очакват промени в хода на приемането на директивата, са несъстоятелни", пише в позицията им. 
Припомнят, че за всяка приета директива в ЕС се предвижда достатъчен срок за въвеждането й в националното 
законодателство. "От тази гледна точка бързането и припряността, с която ни се натрапва проста линейна зависимост 
между средната работна заплата и минималната месечна работна заплата за страната, са необосновани, несъстоятелни и 
очевидно мотивирани от други съображения", казват от АИКБ. 
Те не са съгласни с лековатото отношение на нашите синдикални партньори към възможността да се реферира медианната 
работна заплата (МедРЗ) примерно във варианта МРЗ = 0,6 х МедРЗ. Всъщност по-справедливо и по-рационално е да се 
реферира към медианната работна заплата (МедРЗ) примерно във варианта МРЗ = 0,6хМедРЗ, а не към средната брутна 
работна заплата. 
 
АИКБ 
 
√ АОБР ПОДКРЕПЯ ПЪТНОСТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР  
Следва пълният текст на отвореното писмо на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) 
по повод  исканията и протестите на пътностроителния бранш 

 
ОТВОРЕНО ПИСМО 

Както много икономически сектори у нас, и строителният бранш вече повече от година се намира в изключително тежко 
положение, провокирано от непрекъснато повишаващи се цени на материали и суровини, забавени разплащания на вече 
извършени дейности и практически стопиран инвестиционен процес в областта на строителството, в т.ч. и на пътното 
строителство. Голяма част от предприятията в сектора са на ръба на оцеляването, което поставя под риск хиляди работни 
места. 
Проблемите на един от ключовите за икономиката ни сектори не могат да бъдат пренебрегвани, защото ефектите от това 
негативно развитие се отразяват на цялото ни общество. 
Като представляваща над 80% от българските предприятия и заетите в тях, Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) изразява категоричната си подкрепа за справедливите искания и протести на строителния,  т.ч. и 
пътно строителния бранш, а именно: 

1. Справедлива индексация на договорените цени; 
2. Незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към строителните фирми суми; 
3. Рестарт на инвестиционната активност и строителството в страната. 

Ако не се предприемат спешни мерки, нормалното функциониране на сектора и транспортната инфраструктура в страната 
ще бъде поставено под сериозен риск, включително риск за живота и здравето на българските граждани. 
 
БНТ 
 
√ Работодателските организации подкрепят протеста на пътностроителните фирми  
Национално представителните работодателски организации у нас подкрупят протеста на пътностроителните 
фирми. 
В отворено писмо от Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за: 
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1. Справедлива индексация на договорените цени; 
2. Незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към строителните фирми суми; 
3. Рестарт на инвестиционната активност и строителството в страната. 

От работодателските организации посочват, че голяма част от предприятията в сектора са на ръба на оцеляването, което 
поставя под риск хиляди работни места. Според тях проблемите на един от ключовите за икономиката ни сектори не могат 
да бъдат пренебрегвани, защото ефектите от това негативно развитие се отразяват на цялото ни общество. 
"Като представляваща над 80% от българските предприятия и заетите в тях, Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР) изразява категоричната си подкрепа за справедливите искания и протести на 
строителния, т.ч. и пътно строителния бранш. Ако не се предприемат спешни мерки, нормалното функциониране на 
сектора и транспортната инфраструктура в страната ще бъде поставено под сериозен риск, включително риск за 
живота и здравето на българските граждани, се казва в писмото.", се казва още в писмото. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели обединява национално представените организации на 
бизнеса. В нея членуват Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска 
търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. 
Пътни строители обавиха, че започват от утре безсрочна стачка заради неизплатени средства. Протести ще има всеки ден 
пред НС и около 20 ключови пътни отсечки в цялата страна. 
 
Business.dir.bg 
 
√ АОБР подкрепи исканията на пътностроителния бранш 
Работодателските организации настояват за спешни мерки, в противен случай секторът ще бъде поставен под 
сериозен риск  
Както много икономически сектори у нас, и строителният бранш вече повече от година се намира в изключително тежко 
положение, провокирано от непрекъснато повишаващи се цени на материали и суровини, забавени разплащания на вече 
извършени дейности и практически стопиран инвестиционен процес в областта на строителството, в т.ч. и на пътното 
строителство. Голяма част от предприятията в сектора са на ръба на оцеляването, което поставя под риск хиляди работни 
места. 
Това се казва в позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) във връзка с недоволството 
на пътностроителния бизнес и започващите протести на на негови представители. 
Проблемите на един от ключовите за икономиката ни сектори не могат да бъдат пренебрегвани, защото ефектите от това 
негативно развитие се отразяват на цялото ни общество, изтъкват от АОБР. 
Асоциацията отбелязва, че представлява над 80% от българските предприятия и заетите в бранша и изразява категоричната 
си подкрепа за справедливите искания и протести на строителния, т.ч. и пътно строителния бранш. Посочва и исканията, 
зад които застава: 

• справедлива индексация на договорените цени; 

• незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към строителните фирми суми; 

• рестарт на инвестиционната активност и строителството в страната. 
АОБР предупреждава, че ако не се предприемат спешни мерки, нормалното функциониране на сектора и транспортната 
инфраструктура в страната ще бъде поставено под сериозен риск, включително риск за живота и здравето на българските 
граждани. 
 
FlashNews 
 
√ Работодателските организации подкрепят протеста на пътностроителните фирми  
Национално представителните работодателски организации у нас подкрупят протеста на пътностроителните фирми. 
В отворено писмо от Асоциацията на организациите на българските работодатели настояват за: 

1. Справедлива индексация на договорените цени; 
2. Незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към строителните фирми суми; 
3. Рестарт на инвестиционната активност и строителството в страната. 

От работодателските организации посочват, че голяма част от предприятията в сектора са на ръба на оцеляването, което 
поставя под риск хиляди работни места. Според тях проблемите на един от ключовите за икономиката ни сектори не могат 
да бъдат пренебрегвани, защото ефектите от това негативно развитие се отразяват на цялото ни общество. 
„Като представляваща над 80% от българските предприятия и заетите в тях, Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) изразява категоричната си подкрепа за справедливите искания и протести на строителния, т.ч. и 
пътно строителния бранш. Ако не се предприемат спешни мерки, нормалното функциониране на сектора и транспортната 
инфраструктура в страната ще бъде поставено под сериозен риск, включително риск за живота и здравето на българските 
граждани, се казва в писмото.“, се казва още в писмото. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели обединява национално представените организации на 
бизнеса. В нея членуват Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска 
търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.  
Пътни строители обавиха, че започват от утре безсрочна стачка заради неизплатени средства. Протести ще има всеки ден 
пред НС и около 20 ключови пътни отсечки в цялата страна. 
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БТА 
 
√ АОБР подкрепя пътностроителния сектор 

ОТВОРЕНО ПИСМО 
Както много икономически сектори у нас, и строителният бранш вече повече от година се намира в изключително тежко 
положение, провокирано от непрекъснато повишаващи се цени на материали и суровини, забавени разплащания на вече 
извършени дейности и практически стопиран инвестиционен процес в областта на строителството, в т.ч. и на пътното 
строителство. Голяма част от предприятията в сектора са на ръба на оцеляването, което поставя под риск хиляди работни 
места. 
Проблемите на един от ключовите за икономиката ни сектори не могат да бъдат пренебрегвани, защото ефектите от това 
негативно развитие се отразяват на цялото ни общество. 
Като представляваща над 80% от българските предприятия и заетите в тях, Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) изразява категоричната си подкрепа за справедливите искания и протести на строителния,  т.ч. и 
пътно строителния бранш, а именно: 
1. Справедлива индексация на договорените цени; 
2. Незабавно намиране на решение за разплащане на дължимите към строителните фирми суми; 
3. Рестарт на инвестиционната активност и строителството в страната. 
Ако не се предприемат спешни мерки, нормалното функциониране на сектора и транспортната инфраструктура в страната 
ще бъде поставено под сериозен риск, включително риск за живота и здравето на българските граждани. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ БСП внася в НС проект на законодателна и управленска програма 
"БСП за България" ще се опита да изпълни третия мандат за съставяне на ново правителство, обяви лидерът на Левицата 
Корнелия Нинова, след проведения Национален съвет на партията, съобщи репортер на БНР. 
Окончателното решението за бъдещето на мандата обаче ще вземе Народното събрание тази седмица. 
Парламентът да реши съдбата на третия мандат, връчен на БСП за съставяне на правителство – това одобри Националния 
съвет на партията, като предложението е на Корнелия Нинова. 
"С очакване да бъде подкрепена от мнозинство, институционално и отговорно за тези закони, които трябва да се приемат 
в следващите месеци за стабилността на България. Ако програмата събере мнозинство от 121 човека поне, па следващия 
ден внасяме кандидат за премиер, той ще бъде Асен Василев. Ако програмата не събере мнозинство, връщаме мандата 
неизпълнен в петък", каза лидерът на БСП Корнелия Нинова. 
Социалистите ще внесат в Народното събрание управленска и законодателна програма до края на тази година. Става 
въпрос за програмата, изработена от БСП, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". 
Проектът на законодателна и управленска програма е предвиден и като първа точка в дневния ред на Народното събрание 
за четвъртък. 
В дневния ред на парламента е и проектът за противодействие на корупцията. 
 
√ Започват протестите на пътните фирми в София и страната 
Започват протестите на пътните фирми в цялата страна. В София участниците се събират в района на Народното събрание 
и покрайнините. 
Успоредно с това на много места по пътищата в страната протестиращите ще затварят трасетата в рамките на 1 час - от 10 
до 11 ч. 
Протестиращите се събират, освен в района на парламента в столицата, и на разклона на Околовръстния път на София в 
началото на магистрала "Тракия". Оттам по околовръстното шосе ще тръгне шествие, което няма да затваря пътя, а ще 
се движи заедно с останалия автомобилен поток в посока Северна дъга и магистрала "Хемус", обикаля столицата посока 
Южната дъга и се връща обратно до сборния пункт. Колоната ще тръгне към 9.30 ч. 
В центъра на София протестът е съгласуван до 17 ч., съобщиха за "Хоризонт" от камарата. 
Ако имате възможност, избягвайте центъра на столицата, тъй като пред Народното събрание върви и ремонт на тротоарите 
и се преподреждат жълтите павета. 
Другите 18 точки по пътищата на страната, които ще бъдат затворени за движение между 10 и 11 ч., са разположени както 
следва - по автомагистрала "Хемус", там, където е построена, или пътят София - Варна ще бъде затворен при Ботевград, 
Ловеч, Велико Търново, Търговище, Шумен - при пътен възел Белокопитово и на входа и изхода на Варна. 
Проблем ще има по околовръстното на Пловдив, при Стара Загора и преди Бургас - на съоръжението за обходния път. 
Ще бъде затворено за час кръстовището Крепост край Хасково. И още - пътят край Видин, Монтана при кръговото 
кръстовище за началото на прохода Петрохан, Плевен и Русе, при Перник/светофара при село Драгичево/ и Благоевград - 
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при пътния възел Благоевград юг, а и пътят между Чепеларе и Пампорово при разклона Проглед, както и при Самоков. 
Протестът в страната ще продължи до 12 ч. 
 
√ Комисия в НС обсъжда на второ четене платения отпуск за бащите  
Парламентарната социална комисия ще обсъжда на второ четене проекта за промени в Кодекса на труда, с които се 
въвеждат два месеца платен отпуск за бащите до навършване на 8-годишна възраст на детето. 
Отпускът може да се ползва наведнъж или на части. Промените бяха приети на първо четене в пленарната зала преди 
седмица. Предвижда се текстовете да влязат в сила от 1 август. 
Вносител на проекта е Министерският съвет, а основната цел е подобряване на възможностите за съвместяване на 
трудовите и семейните задължения. 
Срокът за предложения между първо и второ четене беше три работни дни и изтече на 25-и юли. Такива предложения не 
постъпиха от нито една парламентарна група. 
Приетите на първо четене текстове на проекта предвиждат бащите и осиновителите да имат право на новия вид отпуск от 
два месеца, ако не са ползвали прехвърлен от майката или осиновителката отпуск за отглеждане на дете. 
Който иска да ползва отпуска, трябва да уведоми за това работодателя си най-малко 10 работни дни предварително. По 
време на отпуска ще се получава обезщетение от Държавното обществено осигуряване. 
С изменение в Закона за здравното осигуряване се урежда и здравното осигуряване на лицата, ползващи този вид отпуск, 
като вноската е за сметка на работодателя. 
 
√ КЕВР призова за избор на председател на енергийния регулатор в най-кратък срок  
Енергийният регулатор призовава политическите лидери и народните представители в най-кратък срок да започнат нова 
процедура за избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 
"Необходими са спешни решения, за да не се допусне енергийната криза да се превърне в институционална криза", се 
посочва в съобщението на КЕВР. 
Регулаторът изразява "дълбоката загриженост" с оглед на създалата се ситуация след влизането в сила на Конституционния 
съд от миналата седмица, с което се обявява за противоконституционен изборът на Станислав Тодоров за председател на 
КЕВР от Народното събрание на 9 февруари 2022 г. 
КЕВР предупреждава в съобщението си, че пред енергийния регулатор стоят редица належащи въпроси. 
 
√ МВФ влоши прогнозите си за растежа на световната икономика  
Международният валутен фонд (МВФ) влоши прогнозите си за растежа на световната икономика. Базовият сценарий от 
доклада през юли залага на растеж на глобалния брутен вътрешен продукт от 3,2 на сто тази година, което е с 0,4 базисни 
пункта под прогнозата от април. 
За разлика от прогнозата за растежа, която е занижена надолу, очакванията за инфлацията се покачват. 
В доклада на Международния валутен фонд се прогнозира инфлация от 6,6 на сто тази година в развитите икономики. Във 
възникващите и развиващите се икономики стойностите ще достигнат 9,5 на сто. 
"Трите най-големи икономики в света – САЩ, Китай и Европа – са в застой. Много от негативните рискове, които 
идентифицирахме в априлската световна икономическа перспектива, вече се материализират“, обясниха от МВФ. 
 

 

https://www.dker.bg/news/832/65/kevr-neobhodimi-sa-speshni-resheniya-za-da-ne-se-dopusne-energijnata-kriza-da-se-prevrne-v-institutsionalna-kriza/d,news-detail.html
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Рисковете за новите икономически перспективи са преобладаващо в посока надолу, посочва МВФ. 
От фонда подчертават, че основен риск пред прогнозата остава развоят на войната в Украйна. 
Главният икономист на Фонда Пиер-Оливие Гуринша не изключи и рецесия, като основният риск е свързан с развоя на 
войната в Украйна и допълнителното поскъпване на храните и енергоресурсите, които тя може да причини. 
Сред най-уязвимите държави е водещата европейска сила - Германия. Пълно прекъсване на руските газови доставки може 
да нулира растежа в Европа и САЩ догодина. 
Според МВФ руската икономика се справя по-добре от очакваното в условията на санкциите, въпреки че очакванията са 
брутният вътрешен продукт да се свие с поне 6 процента. 
Войната в Украйна може да доведе до внезапно спиране на европейския внос на газ от Русия; инфлацията може да се 
окаже по-трудно да бъде намалена от очакваното или ако пазарите на труда са по-затегнати от очакваното или ако 
инфлационните очаквания не се стабилизират; по-строгите глобални финансови условия биха могли да предизвикат 
дългови затруднения в нововъзникващите пазари и развиващите се икономики; подновените епидемии от Covid-19 и 
следващите ги локдауни, както и по-нататъшното ескалиране на кризата в сектора на имотите може допълнително да 
потиснат икономическия растеж на Китай; а геополитическата фрагментация може да попречи на световната търговия и 
сътрудничество. 
Експертите предупреждават, че потенциалното спиране на руските доставки на природен газ за Европа могат да влошат 
картината, което да доведе до още по-нисък икономически растеж и по-висока инфлация. Растежът може да се забави до 
2,6 на сто тази година и 2 на сто догодина. 
Високата инфлация трябва да е приоритет номер едно, смятат от фонда и подчертават, че неизбежното затягане на 
монетарната политика ще има своята икономическа цена. 
Според икономистите във Вашингтон, трябва да се обърне специално внимание на ефекта от високите цени на 
енергоносителите и на храните. Също така трябва да се обособят специални политики за реваксинация на населението 
срещу новите варианти на коронавируса и да не се пренебрегва преминаването към по-екологосъобразна икономика. 
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√ Унгария единствена се е противопоставила на споразумението за съкращаване потреблението на газ в Европа 
Унгария единствена се е противопоставила на днешното споразумение за съкращаване на потреблението на газ в Европа. 
"Унгария гласува против този "указ", защото той пренебрегва напълно интересите на унгарския народ," обясни външният 
министър Петер Сиярто. 
Унгарският дипломат нарече предложението, одобрено от 26-мата му колеги от останалите страни-членки, "неоправдано, 
безполезно, неприложимо и вредно". 
До войната Унгария разчиташе на Русия за 85 на сто от природния си газ. При посещение в Москва миналата седмица 
Сиярто призна, че страната му е запълнила едва четвърт от обема на газохранилищата си, и помоли домакините си за още 
700 милиона кубически метра. 
Тогава руският външен министър Сергей Лавров заяви, че руската страна ще обмисли искането на Унгария. 
 
БНТ 
 
√ Извънредно заседание на регионалната комисия в НС заради спрените поръчки за пътни ремонти 
Предстои извънредно заседание на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно 
самоуправление. 
Очакванията са да бъде взето решение за 720 милиона лева, които да бъдат разплатени за текущ ремонт и поддръжка на 
пътищата от републиканската пътна мрежа. Това написа във фейсбук депутатът Димитър Ташев. 
На първо четене в регионалната комисия към НС, единодушно са приети промени в Закона за обществените поръчки, които 
дават възможност стойността на строителните договори да се индексира по време на изпълнението им в зависимост от 
инфлацията. 
 
√ Димитър Маргаритов: Внесен е законопроект за забрана на продажбата на "райски газ" на непълнолетни 
Внесен е законопроект за изменение на Закона за закрила на детето, според който ще се забранява продажбата на 
диазотен оксид или "райски газ" на лица под 18 години. Това заяви в "Денят започва" зам.-министърът на икономиката и 
бивш председател на КЗП Димитър Маргаритов. 
"Установихме, че това е въпрос на живот и смърт. Употребата на "райски" газ е придобила епидемични размери, 
особено сред по-младите и подрастващите", подчерта Маргаритов. 
Доклади у нас и в чужбина са категорични - употребата на това вещество в големи количества води до трайни увреждания 
на здравето, понякога и риск за живота, риск за нарушаване на репродуктивните способности, нарушения на функциите в 
мозъка и други 
"КЗП от днес извършва масирани проверки по всички възможни канали, включително и в онлайн пространството - 
като отряд за бързо реагиране. Първата стъпка е спиране на употребата от младежи и деца. Където бъде 
установено предлагането на такова вещество, ще бъдат издавани заповеди за временно спиране на продажбата", 
каза още зам.-министърът. 
Заповедите ще се издават по време на проверката. Първо инспекторите ще вземат проба от артикула, за да се провери в 
лаборатория да се установи дали конкретното вещество е опасно за здравето. Втората стъпка е задължаването на 
търговците да представят оценка на риска. 
"Да докажат, че това, което предлагат на своите клиенти съответства на изискванията за безопасност на 
продуктите", уточни Димитър Маргаритов. 
 
√ АПИ е спряла всички поръчки за ремонт на пътища, според МС е застрашена зимната поддръжка 
Кабинетът установи, че вчера Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) едностранно е прекратила всички нови обществени 
поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа. Причината, посочена от АПИ, е „пропуски в 
документацията за участие“, предложена от самата АПИ, съобщават от пресслужбата на правителството. 
От кабинета напомнят, че обществените поръчки бяха обявени през април 2022 г. с цел да заместят съществуващите 
договори, по които са установени порочни строителни практики и които са предмет на проверка от компетентните органи.  
"С решенията си АПИ на практика поставя изпълнителната власт в невъзможност да възложи по прозрачен начин 
ремонта и поддръжката на републиканската пътна мрежа, включително през предстоящия зимен сезон.", посочват 
от правителствената пресслужба. 
Казусът ще бъде тема на брифинг утре сутрин в сградата на Министерския съвет. 
В него ще участват зам.-министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството - Андрей Цеков и 
Ивайло Стайков, както и Настимир Ананиев, председател на парламентарната Комисия по регионална политика, 
благоустройство и местно самоуправление. 
Междувременно от утре пътни строители започват безсрочна стачка заради неизплатени средства. 
Протести ще има всеки ден пред Народното събрание и около 20 ключови пътни отсечки в цялата страна. 
 
√ Партиите на противоположни позиции за проекта за нов антикорупционен закон 
Обществено обсъждане на антикорупционното законодателство се проведе в парламента. Отделните формации 
коментираха и бъдещето на третия мандат. 
Бъдещето на третия мандат - сякаш предизвестено - депутатите коментират така: управляващите апелират за диалог, 
опозицията съзира друга цел в задържането на мандата. 
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Петър Кьосев, депутат от ПГ на "Продължаваме промяната": Винаги сме апелирали все пак да седнем на една маса и да 
разширим шансовете за правителство в рамките на този парламент, така че до петък ще разберем всички. 
Десислава Атанасова, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: Както стана ясно от оня лайф - Корнелия Нинова демонстрира, че 
иска да съставя правителство, а всички знаят, че тя не го иска и не се правят никакви опити, за да се спасява държавата от 
кризата. За първи път Корнелия Нинова ще има шанса да отиде на Бузлуджа на 30 юли като мандатоносител. 
Ива Митева, депутат от ПГ на "Има такъв народ": Моето лично мнение е, че трябваше да има правителство и да не се ходи 
на избори. Все пак аз съм една. Има цяла парламентарна група, аз не съм член на партията, казвала съм многократно. 
Обидно е това, което видяхме в петък и мисля, че лидерът на партията реагира по този начин, за да защити всички народни 
представители от ИТН. 
Цончо Ганев, депутат от ПГ на "Възраждане": Това, което направи ПП и неговите коалиционни партньори от БСП и от ДБ 
беше да борят корупцията с корупция. Смятаме, че е късно, безвъзвратно закъсняло връщането на мандата, трябва да бъде 
направено максимално бързо и да се пристъпи към избори. 
И докато засега не е ясно колко още ще работи парламентът, депутати и експерти седнаха на масата за обсъждане на 
антикорупционното законодателство. 
Петър Кьосев, депутат от ПГ на "Продължаваме промяната": Категорично имаше нужда от такова обсъждане и видно е от 
изказаните становища по време на обсъждането - общото и преобладаващото мнение е, че законопроекта е добър. Крайно 
време е да направим ефективен орган, който да се бори с корупцията. 
Десислава Атанасова, председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: Първо - законопроектът, който са вносители от ПП е един механичен 
сбор на правни норми без никаква взаимовръзка една с друга. Второ - текстовете според нас, ако се приемат в този вид са 
притовоконституционни. 
Атанас Славов, депутат от ПГ на "Демократична България": ГЕРБ изначално са против този законопроект. Целта му обаче е 
да оправи кашата, забъркана от все още действащия закон, в който по недопустим начин са смесени различни функции по 
оперативно издирвателна дейност, установяване на конфликт на интереси, прозрачност на имуществото. Новият 
законопроект решава поне една част от тези проблеми като създава и много важна възможност за осъществяване на 
разследване по дела за корупция 
Ива Митева, депутат от ПГ на "Има такъв народ": Антикорупционният закон в този вид не трябва да се приема. По 
отношение на въвеждането фигурата на разследващият инспектор - там са страшно много проблемите и има съмнения за 
противоконституционност. 
Антикорупционното законодателство се очаква да влезе за обсъждане в зала още тази седмица. 
 
√ Държавите от ЕС постигнаха съгласие за намаляване на потреблението на газ с 15%  
Страните от ЕС се споразумяха за доброволно намаляване на потреблението на природен газ с 15% от първи август тази 
година до края на март догодина. Целта на икономиите е да може страните да изкарат безпроблемно зимата при 
прекъсване или пълно спиране на руските доставки. 
Новият регламент беше договорен от министрите на енергетиката днес в Брюксел. Той предвижда и задължителни 
икономии, ако доброволните не дават резултат. 
Новият регламент беше приет рекордно бързо от държавите, които сами ще решават какви мерки да приемат, за да пестят 
газ. 
“Министрите се съгласиха на доброволно намаление на потреблението на газ между 1 август и 31 март 2023 година 
с поне 15 процента, в сравнение със средното потребление през същия период последните пет години. Компромисът 
ще даде повече правомощия на държавите-членки да задействат механизма за обявяване на тревога - има два начина 
това да стане - първото е, ако Комисията реши, че има опасност от намаляване на доставките на газ, тя ще 
представи предложение на Съвета. Вторият вариант е Комисията да представи предложение, ако поне пет държави 
обявят тревога на национално ниво”, каза Йозеф Сикела - министър на промишлеността и търговията на Чехия. 
Обявяването на тревога ще означава въвеждане на задължителни икономии за целия ЕС. До този вариант може да се 
стигне, ако се появи значителен риск от недостиг на газ или изключително голямо търсене или ако поне пет държави обявят 
критична ситуация на национално ниво. В такъв случай съседните страни ще трябва да им помагат. 
Островните държави Ирландия, Кипър и Гърция, които не са свързани с газовите мрежи на други страни, са освободени от 
задължителното намаляване на потреблението на газ, тъй като няма да могат да освободят съществени количества газ по 
газопроводи в полза на други страни. 
Балтийските страни също могат да бъдат освободени, защото електроенергийни им мрежи не са синхронизирани с 
европейската електроенергийна система, а все още са свързани с руската. 
Страните, които са зависими от газа за производството на електроенергия, също могат да бъдат освободени, ако поискат, 
за да се избегне рискът от криза в доставките на електроенергия. България не попада в никоя от категориите, защото не е 
силно зависима от газа в производството на ток. 
Държавите могат да поискат изключение и ако са преизпълнили своите цели за пълнене на газохранилищата. 
“Сред държавите имаше консенсус, че трябва да сме готови за най-лошото и всяка страна трябва да даде своя принос 
и да изпрати ясен сигнал към пазарите, гражданите и към онези, които очакват европейско разединение. Най-
важното решение е, че започваме да спестяваме газ още сега и имаме схема как да действаме заедно и координирано, 
ако ситуацията се влоши. Намаляването на потреблението ще ни предпази от прибързани или едностранни решения, 
когато e прекалено късно”, каза Кадри Симсон - еврокомисар по енергетиката. 
Възможните мерки, които държавите могат да въведат, включват намаляване на потреблението на газ в 
електроенергийния сектор, насърчаване на преминаването към други горива в промишлеността, национални кампании за 
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повишаване на осведомеността и спестяване, задължения за намаляване на отоплението и охлаждането и пазарни мерки, 
като например търгове между дружествата. 
Държавите ще трябва да актуализират своите национални планове за действие при извънредни ситуации, в които се 
определят предвидените мерки за намаляване на търсенето, и ще трябва да докладват на Комисията за изпълнението на 
тези планове на всеки два месеца. Засега обаче няма предвидени санкции за страни, които не изпълняват регламента. 
 
Investor.bg 
 
√ Кирил Петков: Газовата връзка с Гърция е завършена на 99% 
IGB ще заработи напълно през следващата половин година, каза премиерът в оставка  
Проектът за интерконектора Гърция-България (IGB), който е предназначен да транспортира азербайджански газ до 
България, е изпълнен на 99 процента. Това каза министър-председателят в оставка Кирил Петков в интервю за "Тренд", 
цитирано от БГНЕС. 
Проектът IGB ще заработи напълно през следващата половин година, заяви Петков. По думите му азербайджанско-
българското приятелство трябва да се превърне в мост за преход към по-голяма енергийна диверсификация. 
„За 12 години при предишното правителство проектът IGB не беше завършен, имаше забавяне в изпълнението му. Много 
съм горд да ръководя правителство, което успя да завърши този проект за шест месеца. През следващите седмици IGB ще 
работи на пълен капацитет. Проектът е завършен на 99 процента и IGB ще заработи напълно през следващата половин 
година. Има редица действия, които трябва да бъдат изпълнени преди пускането в търговската мрежа, за да сме сигурни, 
че всичко работи безопасно и правилно и че отговаряме на най-високите индустриални стандарти“, обясни Петков.  
Той подчерта, че EPC-подизпълнителя, компанията AVAX, трябва да завърши оперативно останалите работи за 
интеграцията и тестирането на системата SCADA. 
„Останалото е основно в юрисдикцията на българските и гръцките институции – поредица от административни процедури, 
които трябва да бъдат изпълнени. Обичайната времева рамка тук може да бъде около 3 месеца, но ние ускорихме процеса 
на предварително одобрение в България с всички институции, като активно търсихме тяхното одобрение, за да 
гарантираме търговското стартиране на IGB. Има силна и целенасочена политическа и институционална подкрепа за 
съкращаване на прогнозния срок“, каза министър-председателят. 
Петков допълни, че България вече е създала работна група с представители на всички заинтересовани институции, която 
работи за оптимизиране на процедурните срокове. 
„Проектът IGB е от голямо национално и регионално значение. Обаждах се на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис всяка 
седмица, за да обсъдим напредъка по IGB. Това показва степента на ангажираност на двете правителства да подкрепят 
усилията и мерките за привеждане на IGB в оперативна готовност. В един все по-взаимосвързан свят въпросите за 
енергийната сигурност са сложни и често изискват координиран регионален подход. България работи активно за 
увеличаване на потенциала за регионално сътрудничество, като допринася за създаването на липсващата енергийна 
инфраструктура и гарантира сигурността на енергийните доставки в Югоизточна Европа. Това е пътят към енергийната 
независимост на България, Южна и Югоизточна Европа, той коренно ще промени степента на зависимост на страната ни“, 
каза още той. 
Петков отбеляза, че българското правителство от самото начало е разбрало значението на газовата независимост и 
енергийната сигурност на местно, регионално и европейско ниво. 
„България премина от 95% зависимост към нулева зависимост и ние бързо преминахме към осигуряване на газови 
доставки за българските граждани и бизнеса. За да намалим енергийната си зависимост, посетих Баку и е много 
ценна срещата ми с президента Илхам Алиев, който изрази готовност да ни помогне да получим допълнителни количества 
газ през Турция. По време на посещението ми с президента Илхам Алиев обсъдихме възможността за допълнителни 
доставки на азербайджански газ за България и политическата готовност на Азербайджан да подкрепи България. По-
нататъшното развитие на газовата инфраструктура и укрепването на сътрудничеството между страните от региона е важно 
за гарантиране на сигурността на доставките и диверсификацията в бъдеще“, каза министър-председателят. 
Петков отбеляза, че има взаимно желание за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество. 
„Азербайджан е важен енергиен партньор на България. Но също така открихме много общи икономически възможности в 
областта на селското стопанство, химическите торове, строителството, отбраната и информационните технологии. Като се 
имат предвид общите предизвикателства, по-важно от всякога е да продължим да изграждаме активен политически 
диалог на високо равнище между нашите страни. И много се радвам, че България скоро ще открие почетно консулство в 
Азербайджан. Дойде време приятелството между нашите две страни да се превърне в мост за бъдещи стратегически 
икономически проекти и по-голяма енергийна диверсификация“, завърши Кирил Петков. 
Идеята за новата газова връзка, която да диверсифицира доставките на газ в страната, се зароди още през 2009 година, 
когато Русия спря доставките на газ за Европа. Окончателното инвестиционно решение по проекта беше подписано през 
2015 година. Строителството беше забавено от пандемията от коронавирус.  
IGB дава нов маршрут за природен газ за потребителите в Югоизточна Европа. През газовата връзка в България ще влиза 
газът от Азербайджан, договорен преди години. В момента страната ни го получаваше през алтернативно трасе, като до 1 
юли доставките не бяха и в пълния договорен обем от 1 млрд. куб. метра годишно. 
Новото трасе дава допълнителни възможности за България и страните от региона да получат газ по Южния газов коридор, 
особено след като стана ясно, че ЕК преговаря и е постигнала напредък за увеличаване на вноса на газ от Азербайджан. 
IGB е и неразделна част от идеята за изграждане на терминала за втечнен газ при Александруполис. 
Така новата газова връзка е и още един маршрут за транспортиране на втечнен газ в региона. 

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/6-godini-sled-zarajdaneto-na-ideiata-pyrvata-stypka-za-gazovata-vryzka-igb-e-fakt-207537/
https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/6-godini-sled-zarajdaneto-na-ideiata-pyrvata-stypka-za-gazovata-vryzka-igb-e-fakt-207537/
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√ Нов закон ще насърчава частните инвестиции в наука 
Бъдещият Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите ще въведе финансови и други стимули за 
бизнеса  
Нов закон ще стимулира инвестициите на частния сектор в приложни научни изследвания. Бъдещият Закон за насърчаване 
на научните изследвания и на иновациите (ЗННИИ) ще въведе финансови и други стимули за бизнеса, който подпомага 
работата на научните организации. Той ще създаде финансови, координационни и институционални инструменти, които 
ще подкрепят комерсиализацията на резултатите на приложната наука и ще стимулират предприемаческата култура в 
университетите. 
Това е записано в концепцията за закона, която е публикувана за обществено обсъждане. 
ЗННИИ ще замени сега действащия Закон за насърчаване на научните изследвания. Новият нормативен акт за първи път 
ще регламентира не само връзката между научната общност и бизнеса, но и трансфера на знания и технологии, както и 
привличането на квалифицирани експерти във висшите училища и научните организации.  
Той ще въведе единен модел на интелектуална собственост, възникнала при изпълнението на научни проекти, 
финансирани с публични средства. Ще се подобрят условията, при които висшите училища създават и управляват търговски 
дружества, уточняват от просветното министерство. 
Закон за насърчаване на научните изследвания и на иновациите за първи път ще определи също механизмите за 
финансиране на научноизследователската и иновационната екосистема с публични средства. Финансовата подкрепа от 
държавата ще се осъществява чрез фонд „Научни изследвания“ и Националния иновационен фонд съгласно 
многогодишни работни програми. 
Една от целите е средствата за наука да се използват по-ефективно, като се обвържат с постигането на резултати както от 
фундаменталните, така и от приложните изследвания. Приоритетно ще се подпомагат научните изследвания с участие на 
млади учени, ще се насърчава привличането на повече таланти към научна кариера в България. През новия закон ще се 
подкрепя по-сериозно участието в международно сътрудничество, включително и чрез използване на капацитета на 
българската научна диаспора в чужбина. 
 
√ С 560 млн. лв. са нараснали разходите на НОИ за пенсии през първото полугодие 
Над 800 млн. лв. са разходите за добавки и компенсации към пенсиите за периода 
Разходите за пенсии за първите шест месеца на годината са с 564,1 млн. лв., или с 8,8% по-големи спрямо същия период 
на 2021 г. Това сочат данните от касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, съобщават 
от Националния осигурителен институт (НОИ). Институтът предоставя всеки месец информация за изпълнението на 
бюджетите. 
Общият размер на отчетените приходи в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) към 30 юни 2022 г. е 
4,702 млрд. лв. Постъпилите приходи са с 363 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените 
разходи възлизат на 8,153 млрд. лв.  Разходите са с 308,4 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. В 
структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 6,963 млрд. лв.  
За изплащане на т.нар. "Covid добавки" от 60 лв. към пенсиите на всички пенсионери са изразходвани 736,2 млн. лв. За 
еднократни добавки от 75 лв. на ваксинираните пенсионери са изразходвани 56,1 млн. лв. Парите по двете пера не са 
планирани в бюджета на ДОО за 2022 г. и са от сметката за чужди средства на НОИ.  
За изплащане на допълнителни компенсаторни суми за разликата до размера на дохода от пенсии през декември 2021 г. 
са изразходвани 100,8 млн. лв., като сумата се отнася за януари, февруари, март, април, май и юни 2022 г. За изплащане на 
„великденски“ добавки от 70 лв. на всеки пенсионер са изразходвани 142,1 млн. лв.  
Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към 30 юни са в размер 
на 1,013 млрд. лв., или 44,3% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи за шестте месеца на годината са с 6,8 
млн. лв. повече спрямо същия период на 2021 г. Общият размер на отчетените трансфери по консолидирания бюджет на 
ДОО към месец юни е 3,422 млрд. лв.  
Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 юни са в размер на 43,1 млн. лв., което представлява 40,8% 
изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 0,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2021 г. 
Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 юни са в размер на 31,9 млн. лв., което представлява 
46,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 6,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 
2021 г.  
Отчетените приходи във Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" към 30 юни са в размер на 1,177 
млрд. лв., което представлява 47,1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 280,3 хил. лв. по-малко в 
сравнение със същия период на 2021 г. Общо отчетените разходи са в размер на 576,1 хил. лв., което представлява 12,1% 
изпълнение на плана за годината. 
 
√ Рекордните температури и горски пожари заплашват винопроизводителите в Европа 
В цяла Европа температурите в регионите за производство на вино достигат нови върхове, а горещите вълни се 
придвижват на север в обичайно по-хладни страни 
В долината Дуро в Португалия на 7 юли горски пожар гори в близост до лозята Quinta da Alegria на Оскар Кеведо. До 
средата на нощта пламъците са ги заобиколили. Изгорели са краищата на лозята, равняващи се на около един хектар. За 
своите 39 години Кеведо казва: „Никога не съм виждал толкова голям и бърз пожар в сърцето на Дуро“. 
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В цяла Европа температурите в регионите за производство на вино достигат нови върхове, а горещите вълни се придвижват 
на север към обичайно по-хладни страни като Германия, пише Bloomberg. Във Великобритания температури над 40 
градуса бяха отчетени за пръв път. Производителите на вино се страхуват, че това ще намали добива им от тази реколта с 
25% или повече. Мнозина вече бяха ударени от ранни слани или градушки. Все по-горещите вълни сигнализират, че 
условията ще станат дори по-екстремни и непредсказуеми с времето. 
„Европа се затопя по-бързо от средното за света“, казва професор Анхел Хсу, учен в климатичната сфера в University of 
North Carolina в Чапел Хил. 
Досега любителите на вино вече знаят как комбинация от високи температури, суша и поривисти ветрове прави лесно 
разпалването на горски пожар и трудно да се спре разпространението му. Сезонът на пожарите в Европа дойде по-рано от 
обикновено тази година. Земя изгоря във Франция, Испания, Португалия, Гърция и други места, хиляди хора бяха 
евакуирани, а мнозина загинаха. 
Дори ако един пожар не изгори лозя, димът от близките пламъци може да унищожи реколтата на километри. Когато 
силният дим се стели над лозята с дни, той може да остави петна по зърната, които дават на виното пепеляв вкус. В 
миналото това е засягало вината в Напа и Сонома в Калифорния и в Австралия. 
Въпреки това селските пожари засягат само някои райони за производство на вино, но лозя почти навсякъде страдат от 
екстремните горещини и последващата суша. Трайните високи температури може да изгорят зърната, които няма да узреят 
добре, както и да причинят воден стрес, който лишава лозята от достатъчно вода, за да зреят. Те реагират, като натрупват 
захар по-бавно, което отлага зреенето и беритбата. Зрънцата са по-малки, добивът намалява, а качеството страда. 
А лято 2022 г. дори не е свършило. 
Какво се случва във Франция? 
Производителите на места като долината Лоара не изглеждат разтревожени от огъня и дима. Повече на юг в Бордо обаче 
ситуацията е различна. Два големи пожара започнаха около 12 юли – единият по крайбрежието близо до курортния град 
Аркашон, а другият в борова гора южно от Бордо, близо до лозята на региона Грав. Бушуващ пожар е било толкова близо 
до малкото лозе Liber Pater, че полицията заповядва да бъде евакуирано на 18 юли. Преди да напусне, собственикът Люик 
Паске издига защитни стени, опитвайки се да спре пламъците. За късмет, вятърът променя посоката си, спасявайки лозята 
му от дима. Средната цена на червеното му вино е 4000 долара за бутилка, а рядка реколта от 2015 г. струва 33 хил. долара. 
Изгорели са 20 900 хектара гори, сочат официални данни от 22 юни. Хиляди хора са евакуирани, а 2000 пожарникари и 
осем самолета с водни бомби продължават да се борят с пламъците, макар че напредването на огъня се е забавило. По-
рано през седмицата в град Бордо все още се усеща дима. 
Добрата новина е, че няма изгорени лозя, а вятърът явно издухва дима далеч от тях, посочва Сесил Ха от асоциацията за 
търговия с вино CIVB. Въпреки това синоптиците очакват много високи температури през следващите няколко дни. 
Едно решение на прекомерните горещини може да бъде агролесовъдството. Пионерът в Бордо шато Haut-Bages Liberal 
засажда дървета в лозята, за да осигуряват сянка, да охлаждат въздуха и да създават влажност с убеждението, че това 
помага на лозята да се справят по-добре с горещините и стреса. 
Ситуацията в Португалия и Испания 
„За съжаление, горските пожари са заплаха за всички региони в Португалия“, обяснява Фредерико Фалкао, президент 
на ViniPortugal. Официално не е съобщено за изгорели лозя, макар че органът за гражданска защита е вписал на сайта си 
десетки активни пожари през последните 10 дни. 
В долината Дуро, известна с портвайна си, горещините са жестоки, а последните температури доближават 47 градуса – 
най-високите от 1941 г. По-голямата част на страната изживява тежка суша. 
Метеорологичните карти на Испания в момента са оцветени изцяло в червено, което показва жестоки горещини наясякъде. 
Пожари достигнаха до региони като Castilla y Leon, чийто звездни сортове са известни за производството на шери. 
Горещи точки с пожарите в испанския регион Каталуния сега са под контрол. Винарна Torres съобщава, че не са се 
доближили до лозята там или в други части на страната. Президентът Мигел А. Торес казва: „Горещите вълни стават все 
по-лоши... от седем до 10 дни са вместо само два или три. В някои имоти наличието на капково напояване се оказва 
ключово“. 
А Италия? 
По-рано този месец италианското правителство обяви извънредно положение заради тежка суша в няколко северни 
региона, включително Пиемонте, известно с виното Бароло, и Фруили на североизток. Ключовите данни са 50% по-малко 
дъжд от обичайното и три пъти повече пожари от средното на година, посочва Бил Терлато, главен изпълнителен директор 
на Terlato Wine Group, който притежава винарна Коли Ориентали Фриули. Той се чувства донякъде в безопасност, тъй като 
пожарите са на юг и запад и лозята му са на по-хладни места на по-висока надморска височина. Подобни региони може 
да се окажат най-успешни тази година. 
Жегите взимат своята жертва в Южна Италия, където Антонио Капалдо, председател на Feudi di San Gregorio в Кампания, 
оценява, че те ще причинят спад от 25% на добива. 
Притесненията за топ производителите на просеко обаче са малко. Сушата засяга само най-младите лозя, казва Силвио 
Франко от производителя Nino Franco, и не засяга виното. 
Горещините невинаги са бедствие, казват британските производители 
Растящите температури в Лондон заеха водещите заглавия по медиите, но винопроизводителите в Англия не са стресирани 
от това. Брад Грейтрикс от производителя на пенливо вино Nyetimber, чийто лозя са в Съсекс, Кент и Хемпшир, казва, че 
горещините се случват в добър момент от вегетационния сезон, когато лозята не са толкова податливи на влиянието. „Ако 
не друго“, казва той, „сме в началото на оптималното време за зреене за пенливите вина“. Той е по-разтревожен от липсата 
на дъжд, което може да засегне както количеството, така и качеството. 
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В Chapel Down в Кент, друга винарна за пенливо вино, гроздето е узряло със седмица и половина по-напред от обичайното 
за това време на годината. Водещият винопроизводител Джош Донахю-Спайър очаква по-ранна реколта и по-узрял стил 
на вината – видът, който преди е бил невъзможен за постигане в Англия. 
В момента никой не иска да прогнозира как тези метеорологични екстремности ще засегнат вината. Производителите по 
природа са оптимисти, винаги се надяват времето внезапно да стане по-добро. Въпреки това все повече и повече 
признават, че всяка година носи по-големи предизвикателства. „Има си ограничение на какво могат лозята ни да 
издържат“, казва Торес от Испания. Той призовава всички: „Моля, нека да преминем от изкопаем петрол към 
възобновяема енергия и да променим стила си на живот“. По този начин виното може да има по-обещаващо бъдеще. 
 
Икономически живот 
 
√ Въпреки бомбардировките Украйна се готви за износа на зърно  
Украйна заяви, че очаква да възобнови износа си на зърно „още от тази седмица“, след подписването на споразумението 
с Москва и въпреки бомбардировката в събота от руската армия на пристанище Одеса. 
„Очакваме споразумението да започне да работи в следващите няколко дни и предвиждаме създаването в най-скоро 
време на координационен център в Истанбул. Подготвяме всичко, за да започнем още тази седмица“, заяви на 
пресконференция украинският министър на инфраструктурата Олександр Кубраков, цитиран от RFI. 
Според него основната пречка пред възобновяването на износа е рискът от руски бомбардировки, което добре се видя от 
удара, насочен към жизненоважното пристанище Одеса. Олександр Кубраков призова гарантите по споразумението, 
Турция и ООН, да осигурят безопасността на украинските конвои. „Ако страните по споразумението не гарантират 
сигурност, нещата няма да се случат„, предупреди той. 
Износът е възпрепятстван и от наличието на морски мини, разположени от украинските военно-морски сили, за да се 
препазят от евентуално нападение на руския флот. Според министъра, разминирането ще се извършва само „в коридора, 
необходим за износ“. 
Според украинските власти всичко може да се случи в рамките на две седмици 
Украински кораби ще придружават конвоите, които ще могат да транспортират не само зърно, но и торове, добави той. 
Зам.-министърът на инфраструктурата Юрий Васков уточни, че износът ще започне от пристанището на Черноморск, 
следвано от това на Одеса, а накрая и от пристанището Южний, което се намира в едноименния град. Всички са 
разположени в югозападната част на страната. 
„През следващите две седмици ще бъдем технически готови да осъществим износ на зърно от всички украински 
пристанища“, потвърди той. Експортът на украинско зърно, от което 25 млн т са блокирани в страната след началото на 
руската инвазия на 24 февруари, е от решаващо значение за продоволствена сигурност в света. 
 
√ Критериите от Маастрихт вече нямат голямо значение, налага се преразглеждането им 
Критериите от Маастрихт, които ограничават дълга на държавите до 60% от техния БВП и дефицита им до едва 
3%, са остарели, смята колумнистът на Capital.fr* Ален Льомасон, бивш банкер и основател на сайта Infofi2000.com, 
изтъквайки обаче, че преразглеждането им обещава да бъде сложна задача 
Критериите от Маастрихт днес вече нямат голямо значение поради фактическото или очакваното им нарушаване в 
повечето страни от еврозоната. Ако констатацията е, че тяхната актуалност очевидно вече е изтекла, въпросът за новото 
им определяне се очертава като изключително сложен. Трябва да се помни, че първоначално тези критерии от Маастрихт 
имаха двойна цел. От една страна трябваше да се успокоят страните от Севера, които бяха убедени в липсата на финансова 
дисциплина на страните от Юга, а от друга – да се изпрати послание към финансовите пазари и чуждестранните 
инвеститори, че еврозоната се управлява добре. 
Въпросът за противопоставянето между прахосниците и „пестеливите“ държави всъщност загуби голяма част от своята 
сила в контекста на войната в Украйна. Страните от Севера – и по-специално Германия – обявиха желанието си да увеличат 
значително разходите си във военната област. Това от своя страна предполага нарастване на тяхната задлъжнялост, което 
ще ги присъедини към групата на задлъжнелите, дори на много задлъжнелите страни. 
Ето защо Европа може само солидарно да се справи с проблема за дълга, като Европейската комисия действа като 
кредитополучател от името на държавите, въз основа на вече съществуващата система и чиито възможности ще бъдат 
преразгледани нагоре. Проблемът, който ще възникне и несъмнено вече възниква, е свързан с реакцията на пазарите и 
по-специално с усещането им за риска „Европа“. 
ЕЦБ отчасти заменя пазарите 
От тяхна гледна точка, най-голямата промяна през последните години, отвъд увеличаването на нуждите на държавите в 
екологичната, здравната и военната област, е ролята на ЕЦБ. Всъщност това се превърна в тиха революция, която доведе 
до появата на един вид пазарна конкуренция за финансирането на държавите. 
Трябва да се има предвид, че ЕЦБ държи значителна част от държавния дълг на страните от еврозоната. Така зад 
механизма за обратно изкупуване на държавни облигации се появи ролята на независим кредитор, изпълнявана от ЕЦБ от 
2014 г. насам. Кредитор, който напълно промени правилата на играта, като започна да приема книжа с все по-дълъг 
матуритет, дори се ангажира с тяхното подновяване. 
Повече от заемодател, ЕЦБ по някакъв начин се превърна в инвеститор, трансформирайки краткосрочния дълг на 
държавите в квазисобствен капитал. 
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Ето как голяма част от дълга на Франция ще бъде изплатен за период от 30 или повече години. За пазарите, както и за всеки 
заемодател на френската държава, това означава значително подобряване на „рейтинга“ на дълга, който те притежават, и 
съответно увеличение на потенциала на страната за нови заеми. 
Текущото съотношение на френския дълг към БВП е около 120% според сухите цифри. Но то не взема предвид тази част от 
дълга, която се държи от ЕЦБ за неопределно дълго или почти неопределено дълго време. От гледна точка на кредиторите, 
банките и пазарите, това съотношение всъщност е много по-малко, в рамките на 60%. 
Тук има силен аргумент, който да успокои тези от държавите, за които перспективата за нов дълг е тревожна. Въпреки това 
можем да предвидим трудни разговори относно новите правила за изчисляване на дефицитите, като се изключат така 
наречените инвестиционни разходи в областта на отбраната и опазването на околната среда. Спадът на еврото, в 
допълнение към очакваните икономически сътресения, може да ускори процеса и да засили идеята, според която по 
отношение на пазарите, повече от всякога съединението прави силата. 
*Превод Георги Саулов 
 
3e-news.net 
 
√ Няма да искаме дерогация за 15% икономии на газ до март’ 23. Защо? 
Българският бизнес настоя за дерогация и алармира за фалит на предприятия, поради невъзможност да намалят 
потреблението на газ с 15% 
България няма да поиска дерогация за намаляване на потреблението на газ с 15 на сто от август до март следващата 
година, както предложи Европейската комисия миналата седмица, съобщи БНР, позовавайки се на източници от Брюксел. 
Днес енергийните министри на страните в общността на извънредно заседание обсъждат политическо споразумение по 
предложението на Европейската комисия за намаляване с 15 на сто потреблението на газ от август 2022 г. до март 2023 г. 
Мярката беше предложена от ЕК заради несигурността на доставките от Русия и проблемите, създадени на 12 страни-
членки в тази връзка. Според последното предложение за задействането на тревога на ниво ЕС за сигурността на 
доставките ще са необходими пет страни-членки ще са необходими вместо 3, както се предвиждаше по-рано. 
Очакваше се България да поиска дерогация за намаляване на потреблението с 15 на сто. За това настояха работодателските 
организации в страната и организацията на големите потребители на енергия БФИЕК. Според бизнеса за предприятията у 
нас е непосилно такова намаление на потреблението на горивото, а за редица фирми и основна суровина за производство 
на продукцията. 
Отделно е проблемът, че няма никаква достоверна информация за това какви количества газ, от къде и на какви цени е 
договорило правителството. А газовото хранилище в Чирен остава запълнено на около 41% - много далеч от поставената 
цел от ЕК за минимум 80% запълняемост на газовите резерви. 
Сериозен е и въпросът с доставките на газ за топлофикациите, особено за Топлофикация София. При липсата на газ 
топлоподаването ще спре, и ако се изпълни прогнозата за включване на потребителите на газ в електрическата мрежа, 
инсталациите ще се претоварят и се очаква спиране на тока поради множество аварии. 
Отчитайки всички тези фактори, от бизнес организациите настояха да бъде поискана дерогация. В открити писма до най-
високите нива на държавната власт те алармираха за опасност от множество фалити на фирми заради прекъсване на 
газовите доставки и аварийно спиране на топло- и електро-подаването. 
Оказва се обаче, че страната ни няма да поиска дерогация за намаляване на потреблението на газ. въпреки че планът на 
ЕК обаче се сблъска със съпротива от редица правителства, като някои категорично са против задължителните съкращения, 
а други не желаят да позволят на Брюксел да контролира тяхното потребление на енергия. 
На срещата ще се обсъжда дерогация за островните държави - Кипър, Ирландия и Малта, както и за балтийските страни, 
които са свързани с руската газопреносна мрежа. Ситуацията с хранилищата на газ и интерконекторите също ще се 
обсъждат на срещата на енергийните министри. 
Белгия изрази възражение срещу европейския план за намаляване на търсенето на газ. 
Испанското правителство се противопоставя на принуждаването на потребителите и компаниите да намалят разхода на 
газ с аргумента, че страната е инвестирала сериозно в инфраструктурата си за внос и реекспорт на синьо гориво към 
останалата част от ЕС. 
Полша също се обяви против предложението на Европейската комисия за задължително намаляване на консумацията на 
газ с 15 на сто в случай на допълнително съкращаване на руските доставки, предаде ДПА. 
"Можем да говорим за доброволни механизми, можем да говорим за намаляване в отделни страни", заяви министърът 
на околната среда и климата Анна Москва. По думите й трудно е да се стигне до съгласие за единна цел на спад на 
консумацията "без да знаем какво ще се случи през зимата". 
На всичко отгоре министърката е изтъкнала, че газохранилищата в Полша "вече са почти пълни". Огромна разлика със 
състоянието в България, която е на ръба да остане без газ, но не иска дерогация. Какви са причините – все още не е ясно. 
Словенските власти обаче подкрепят инициативата на Европейската комисия за намаляване на потреблението на газ. А 
ирландският министър на околната среда, отговарящ и за енергийните въпроси, Еймън Райън, обяви, че предложението 
за ограничаване на потреблението на газ с 15 на сто няма да е достатъчно, с оглед на продължаващите съкращения на 
руските доставки. 
Междувременно стана ясно, че страните членки на ЕС са постигнали съгласие по спешния план, който има за цел да намали 
ефекта при пълно спиране на доставките на руски природен газ, спореди източници на БНР в Брюксел. 
В променения документ разпоредбите са били смекчени и има различни клаузи за освобождаване от прилагането на 
правилата. 
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Планът предвижда доброволно намаляване с 15 процента на потреблението на природен газ в страните членки от 1 август 
2022 г. до 31 март догодина. 
В допълнение ще бъде създаден механизъм, който ще задейства тревога на територията на целия ЕС в случай на голям 
недостиг и който ще въведе обвързващи цели за спестяване. В смекчената версия на документа имало различни клаузи за 
освобождаване от прилагането на правилата, а прагът за въвеждане на обвързващи цели за спестяване също бил увеличен. 
 
√ Предстои дълъг път на реформи при въглеродния пазар на ЕС 
На фона на енергийна криза, спиране на доставките на руски газ и влошаване на изменението на климата, преговарящите 
в ЕС са изправени пред огромната задача да преразгледат основния инструмент за намаляване на емисиите в Европа: 
Схемата за търговия с емисии (СТЕ). 
През юни държавите от ЕС и Европейският парламент дадоха своите становища относно реформата на въглеродния пазар, 
внесена от Европейската комисия през 2021 г. Сега тримата трябва да обсъдят подробностите на срещи, наречени 
„триалози“. Но това е много по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Това коментира европейското издание Euractiv. 
„В парламента има споразумение. Има споразумение в Съвета, но в някои области тези споразумения все още не се 
припокриват“, сподели наскоро първият заместник-председател на ЕС по климата Франс Тимерманс. „Трябва да се уверим, 
че например по реформата на системата за търговия с емисии ще сближим двамата съзаконодатели, за да можем да 
стигнем до общо заключение – мисля, че това е най-трудният въпрос,“ добави той. 
Има „много точки“, по които Парламентът и Съветът са съгласни по принцип, каза водещият преговарящ по СТЕ Петер Лизе 
след първата тристранна среща през юли. Например и двете искат да разширят цената на въглерода към морския сектор, 
но подробностите все още не са уточнени. „Има твърде много проблеми, за да говорим за червени линии сега. Основната 
точка е, че никоя институция не трябва да вярва, че сделката е сключена и другата страна просто трябва да се съгласи“, 
смята Лизе. 
Дори общата цел за намаляване на емисиите за секторите на СТЕ трябва да бъде договорена, като Комисията и държавите 
от ЕС се стремят към 61%, а Европейският парламент иска 63%. Лизе очаква поне още четири трилога. Доколкото оформяне 
на сделка преди COP27 през ноември би било идеално, той каза, че е по-реалистично е да се очаква такава до края на 
годината. 
Постепенно премахване на безплатни квоти 
Основен източник на спорове е колко бързо да се премахнат безплатните разрешителни за замърсяване, предназначени 
да смекчат въздействието на цената на въглерода и да попречат на компаниите да напуснат Европа към места, където е 
по-евтино да отделят парникови газове. Идеята е те постепенно да бъдат заменени с механизма за коригиране на 
въглеродните граници (CBAM), който ще наложи цена на въглеродно-интензивните стоки, влизащи в ЕС. 
Най-трудната тема за преговори ще бъде скоростта на постепенното премахване на безплатните квори, категоричен бе и 
водещият преговарящ за CBAM, холандският евродепутат Мохамед Шахим. 
Страните от ЕС и Европейският парламент имат сходна позиция, когато става въпрос за започване на постепенното 
премахване, като страните от ЕС искат начална дата 2026 г., а Парламентът се стреми към 2027 г. Позициите обаче се 
различават драстично след 2030 г. Евродепутатите настояват безплатните квоти да приключат през 2032 г., докато страните 
от ЕС искат много по-бавно премахване, завършващо през 2035 г. 
Индустрията и еколозите наблюдават отблизо дебата. Промишлеността е загрижена за въздействието на бързото 
премахване на квотите, като се има предвид новостта на въглеродния граничен данък. Ако се провали, те се опасяват, че 
ще бъдат подбити от по-евтини, по-въглеродно-интензивни продукти внасяни извън общността. 
„Като стоманодобивен сектор, ние подкрепяхме идеята за CBAM от самото начало, но винаги това ще зависи от 
предпазливото тестване и внимателно взаимодействие с безплатното разпределение и настоящите мерки“, обяснява 
Адолфо Айело, заместник-генерален директор на групата за стоманодобивната индустрия EUROFER. 
Бавното премахване на квотите се подкрепя и от индустриалната група BusinessEurope. Markus J. Beyrer, генерален 
директор на BusinessEurope, каза, че „трябва първо да видят дали този нов инструмент [CBAM] работи, преди да се откажем 
от малката защита, която имаме за енергоемките сектори, които са под силна конкуренция“. 
Но Сам ван ден Плас от Carbon Market Watch твърди, че забавянето на поетапното премахване намалява стимула за 
декарбонизация и не позволява парите да отиват във Фонда за иновации, който финансира чистите технологии. 
Шест милиарда безплатни квоти се очаква да бъдат раздадени между 2021 и 2030 г., но според ван дер Плас, „Ако ги 
раздадете безплатно, вие не ги продавате на търг, така че това са пропуснати приходи за държавите-членки, това са 
пропуснати финансови средства, които са на разположение, за да помогнат за декарбонизацията.“ 
Въпреки че е наясно с предизвикателствата на индустрията, той казва, че няма доказателства, че цената на въглерода води 
до измерими промени в моделите на внос/износ или инвестиции, напускащи Европа. 
Защита на износа 
Друга спорна тема е как индустрията на ЕС може да търгува стоките си конкурентно извън блока, след като безплатните 
квоти бъдат премахнати. Индустрията е загрижена, че ще се сблъска с висока цена на въглеродните емисии, която нейните 
конкуренти извън ЕС няма да трябва да поемат. 
„Мисля, че и Парламентът, и Съветът признават, че трябва да намерим решението там, но все още е малко неясно как ще 
изглежда това решение. Мисля, че ще зависим много от креативността на Европейската комисия“, смята Шахим. 
Европейският парламент иска да запази безплатните квоти за износ. Съществуват обаче опасения, че това може да наруши 
правилата за международна търговия, определени от Световната търговска организация. 
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Но Айело каза, че отговорът е прост: „Ако искате да имате амбициозна политика в областта на климата, не можете да имате 
прекалено предпазлива търговска политика.“ Много други въпроси все още предстои да бъдат договорени, например 
какво се случва с парите, събрани чрез тази такса. 
И докато Парламентът и Съветът са съгласни относно секторите, обхванати от CBAM, Европейският парламент иска да 
включи косвените емисии в изчисляването на въглеродния интензитет на продукта, то Комисията и страните от ЕС искат 
да включат това на по-късен етап. 
Други теми може да са по-лесни за съгласуване. Например, Парламентът иска да има централизиран орган за прилагане 
на въглеродния граничен данък, а Съветът иска това, което Шахим нарича „хибриден подход“. „Мисля, че и двете в 
основата са абсолютно еднакви“, каза той пред изданието, добавяйки, че не очаква много дебат по този въпрос. 
Преговори във времена на криза 
Много неща се случиха от внасянето на реформата на въглеродния пазар, включително енергийната криза и войната в 
Украйна. На въпрос дали това ще повлияе на преговорите, Лизе каза, че позицията на Европейския парламент вече ги 
отразява. Той посочи пребазирането, системата, която привежда броя на разрешителните в СТЕ в съответствие с 
действителните емисии. Парламентът има по-ниска амбиция до 2026 г. и след това по-стръмна крива за 
свръхкомпенсиране. 
„Ще дадем малко място за глътка въздух на всички и тогава не само ще наваксаме, но и ще увеличим амбицията, така че 
през 2030 г. ще бъдем по-амбициозни“, обясни Лизе. 
Ван дер Плас обаче не беше убеден, като каза, че пребазирането е краткосрочна мярка и всяка година без нея забавя 
амбициите на ЕС. Следващата тристранна среща е след лятната ваканция. Тя няма да бъде последната като се очакват още 
няколко след нея. 
 
Мениджър 
 
√ От днес специализираните съд и прокуратура преустановяват дейността си 
Специализираните съд и прокуратура преустановяват работа. Дотук се стигна, след като Народното събрание прие на 14 
април, след 10 часа дебати, промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), предложени от Министерството на правосъдието 
и внесени от Министерския съвет. Измененията в закона влизат в сила от днес. 
Структурите са създадени през 2010 г. и 2011 г. с промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, 
а целта на създаването им е да се гледат бързо и точно делата срещу организирани престъпни групи. На 26 юли 2017 г. 
Народното събрание приема промени в Наказателно-процесуалния кодекс, съгласно които Специализираният съд ще се 
занимава с делата срещу лица, заемащи висши длъжности, по обвинения в присвояване, безстопанственост, корупция.  
Специализираните съд и прокуратура започват работа на 3 януари 2012 г., а създаването и обезпечаването на новите 
институции струва на държавата над 6,4 млн. лв., предава БТА.  
Мнението на народните представители за специализираното правосъдие 
През 2010 г. по време на дебатите в правната комисия и пленарната зала за създаване на спецструктурите, Искра Фидосова 
посочва, че борбата с корупцията и организираната престъпност е приоритет за партия ГЕРБ.   
Депутатът Любен Корнезов от парламентарната група „Коалиция за България“ заявява, че според него тези промени са 
писани в МВР. По думите на Христо Бисеров от ДПС този закон не е срещу опозицията, това е закон срещу "врага с партиен 
билет“. Веселин Методиев („Синята коалиция“) коментира, че няма начин да бъде защитена теза, че не става дума за 
политически съд. Мая Манолова от „Коалиция за България“ посочва, че в новите съдилища ще работят "политически 
послушковци, които са избрали бърза възможност за израстване, изпълнявайки политически поръчки". Четин Казак от ДПС 
коментира, че предлаганите съдилища са точно извънредни или специални и ще обслужват желанията на обвинението и 
на органите на досъдебното производство. Според него е постигната основната цел - МВР и ДАНС да си имат съд. Сега 
съдебната система е прекалено натоварена и неспособна да се справи с организираната престъпност. С този аргумент от 
ГЕРБ обясняват необходимостта от специализиран съд, който да "отговаря на адекватно на конкретната криминогенна 
обстановка". 
Гласуването на последните разпоредби от законопроекта за промени в ЗСВ през април 2022 г., с които се закриват 
спецструктурите, беше посрещнато с аплодисменти. "Малка стъпка за човека, голяма крачка за човечеството", коментира 
заместник-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин от „БСП за България“, ръководещ пленарното 
заседание. 
Законът ще се приеме с шампанско, но вероятно ще се приложи със сълзи, защото нямате никаква идея какво ще правите 
оттук нататък, нито политически, нито оперативно, каза Тома Биков от ГЕРБ-СДС в отрицателен вот. 
Мнението на прокуратурата за закриването на специализираното правосъдие 
На 4 май 2022 г. главният прокурор Иван Гешев внесе искане в Конституционния съд за обявяване на 
противоконституционност на разпоредби от приетите промени в Закона за съдебната власт. Повече от месец по-късно, на 
14 юли, Конституционният съд отхвърля частично искането на главния прокурор Иван Гешев за противоконституционност 
на текстове. Решението е прието единодушно от съда с 10 гласа. За противоконституционни съдът приема единствено 
двата текста, които се отнасят до квотата от съдиите, прокурорите и следователите, които да се преназначат в съдилища и 
прокуратури, съответни на закриваните специализирани структури. 
Във всяка една стъпка от процеса на разработване на законопроекта Министерството на правосъдието на Република 
България се ръководеше изцяло от нормата на Конституцията. Поради тази причина никога не съм имала съмнение в 
конституционната съобразност на това законодателство, посочи тогава министърът на правосъдието Надежда Йорданова. 
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„Лош закон, но закон, ние ще се постараем да го изпълним“, заяви дни преди окончателното закриване на спецструктурите 
ръководителят на Спецпрокуратурата Валентина Маджарова. 
По думите ѝ трябва да бъдат изпратени 841 дела - досъдебни производства, с над 10 хиляди тома материали по тях, из 
прокуратурите в страната, които ще бъдат правоприемник на спецпрокуратурата, като се очаква бройката на делата да се 
увеличи. 
Тя предупреди, че ще има спорове за подсъдност и компетентност, след като делата бъдат препратени към съответните 
прокуратури, което ще доведе до забавяне и затруднения. 
"Благодаря на колегите си от специализираните структури, които през тези повече от 10 години направиха много за 
България и българските граждани по линия на борбата с организираната престъпност и корупцията", заяви главният 
прокурор Иван Гешев по време на съвместен брифинг с ръководителите на двете специализирани прокуратури на тема: 
"Закриването на спецправосъдието в България", провел се на 22 юли. 
"Структурите бяха закрити, защото притесниха хора с много голям финансов ресурс, а оттам - евентуално и много лица от 
обществения живот. Бяха закрити, защото вършат своята работа", каза Иван Гешев. 
Становището на Специализирания наказателен и Апелативния специализиран наказателен съд по повод закриването на 
специализираните структури 
Закриването на двете специализирани съдилища ще бъде изцяло във вреда на българското общество, ще даде негативно 
отражение в националната и европейската сигурност и ще представлява пълно отстъпление от поетите от страната ни като 
член на ЕС ангажименти, посочват от двете съдилища. Като заявяват, че "ликвидирането на специализираното наказателно 
правосъдие не съставлява съдебна реформа, а удовлетворява нелегитимни цели". 
Промените в Закона за съдебната власт относно специализираните съдилища, приети през април 2022 г. 
Софийският градски съд (СГС) става правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на Специализирания 
наказателен съд, а Софийският апелативен съд - на Апелативния специализиран наказателен съд, предвиждат приетите 
промени. 
Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които е проведено разпоредително 
заседание, стават подсъдни на СГС и разглеждането им продължава от съдебния състав, провел заседанието. Съдиите от 
съдебните състави, които не са преназначени в СГС, се командироват за участие в разглеждането на делата до 
приключването на производствата по тях. Съдиите от съдебния състав, разгледали първоинстанционните наказателни 
дела, по които е постановена присъда, когато не са преназначени в СГС, се командироват за обявяване на мотивите към 
присъдата, прие още парламентът. 
Първоинстанционните наказателни дела пред Специализирания наказателен съд, по които до влизането в сила на 
измененията не е проведено разпоредително заседание, се изпращат по подсъдност на съответните съдилища. 
Неприключилите до влизането в сила на промените досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура 
се изпращат на съответните прокуратури по компетентност. 
Предвижда се неприключилите до влизането в сила на този закон производства пред Апелативния специализиран 
наказателен съд, по които не е проведено разпоредително заседание, да се изпращат по подсъдност на съответните 
апелативни съдилища. Неприключилите производства пред Апелативния специализиран наказателен съд, по които е 
проведено разпоредително заседание, стават подсъдни на Софийския апелативен съд и разглеждането им продължава от 
съдебния състав, провел заседанието. 
Парламентът прие и съответни изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които уреждат подсъдността на 
престъпленията, попадащи в юрисдикцията на закрития специализиран наказателен съд, като я прехвърлят към окръжните 
и районните съдилища по общите правила на родовата и местната подсъдност. На СГС, като първа инстанция, са подсъдни 
делата за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет, от 
членове на Министерския съвет, както и делата за престъпления против републиката. На СГС са подсъдни и делата от 
компетентност на Европейската прокуратура. 
По данни от началото на април 2022 г. общо висящите дела, които подлежат на доразглеждане, са 156, от тях - 21 дела, на 
които е даден ход по същество в Апелативния специализиран наказателен съд, и 135 дела с проведено разпоредително 
заседание в Специализирания наказателен съд.  
Делата в Специализирания съд 
Сред стотиците дела в Специализирания съд има някои, които се отличават с фактическа и правна сложност, и в по-
голямата си част - знакови за правосъдието у нас. Такива са делото за фалита на "Корпоративна търговска банка" (КТБ); за 
водната криза в Перник от 2019 г. срещу бившия министър Нено Димов; делото за пране на пари и данъчни престъпления 
срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви; делото за пране на пари и данъчни престъпления срещу Николай и Евгения Баневи; 
делата срещу Васил Божков и други.  
 
√ От 1 септември ще можем да заявяваме електронно свидетелство за съдимост 
Всеки български гражданин, без значение къде е роден - в или извън страната, от 1 септември тази година ще може да 
заяви и да получи електронно свидетелство за съдимост, включително ако е осъждан или реабилитиран. Единственото 
условие за това е да разполага с квалифициран електронен подпис (КЕП). Това предвиждат промени в наредбата за 
функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, изготвени в Министерството на правосъдието и 
публикувани за обществено обсъждане днес. 
С промените се разширява и обхватът на електронните свидетелства за съдимост, които до момента се издават само за 
неосъждани лица и за такива, родени на територията на България. Те ще могат да се издават за граждани, които са 
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неосъждани, осъждани, реабилитирани и амнистирани и/или с наложени административни наказания по чл. 78а от 
Наказателния кодекс. 
От Министерството допълват, че целта на измененията е да се облекчи административната тежест върху гражданите, като 
им се спести необходимостта лично да подават заявление за издаване на свидетелство за съдимост в бюрата по съдимост. 
Издаваните електронни свидетелства за съдимост ще са официални удостоверителни документи. 
Това ще стане възможно след въвеждането в експлоатация на новоизградената Централизирана автоматизирана 
информационна система „Съдебен статус“ с централна база данни и интеграцията й с други информационни системи, 
предвидено за 1 септември 2022 г. Централизираната система се създава и поддържа от Министерството на правосъдието.  
 
√ Разнопосочна търговия на световните фондови борси 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа търсят посока във вторник, след като от една страна на пазара 
повлия спад при търговците на дребно и швейцарската банка UBS, а от друга възход на петролните акции и на книжата на 
Unilever, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,61 пункта, или 0,14%, до 426,86 пункта. Немският показател DAX се 
понижи с 42,5 пункта, или 0,32%, до 13 167,82 пункта. Френският измерител CAC 40 регистрира спад от 2,62 пункта, или 
0,04%, до 6 234,94 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE напредна с 47,55 пункта, или 0,65%, до 7 353,85 
пункта, тъй като цените на суровините скочиха. Бенчмаркът бе подкрепен от поскъпването на акциите на Unilever с 1,98%, 
след като компанията даде оптимистична прогноза за продажби. 
Индексът SXRР на компаниите за търговия на дребно се понижи с 2,48%, след като американският гигант Walmart 
предупреди, че ръстът на цените на храните и горивото ще се отрази на финансовите му резултати. 
Компаниите от сектора на луксозните стоки също регистрираха загуби, като акциите на LVMH поевтиняха с 0,41%. 
Цената на книжата на швейцарската банка UBS се понижи с 6,04%, след като тя отчете по-малък от очакването ръст на 
нетната печалба за второто тримесечие заради слабите резултати на подразделенията за инвестиционно банкиране и 
управление на богатството. 
На пазара се отразиха и данните на института Ifo от понеделник, които показаха, че Германия е на ръба на рецесия. 
Инвеститорите също се подготвят за вероятно повишаване на лихвения процент на Федералния резерв на САЩ със 75 
базисни пункта в сряда. 
Притесненията относно затягането на паричната политика за контролиране на нарастващата инфлация и опасенията от 
криза с енергийните доставки доведоха до спад на STOXX 600 с около 13% за годината. 
Акциите на швейцарския производител на шоколад Lindt & Spruengli поскъпнаха с 5,11% на фона на по-добрите 
перспективи за продажби на компанията и разкриването на програма за обратно изкупуване на акции в размер на 1 млрд. 
швейцарски франка (около 1,04 млрд. долара). 
Около 30% от компаниите, които са част от STOXX 600, вече са представили финансовите си отчети за последното 
тримесечие, като 56% от тях са надминали очакванията на анализаторите. 
Разнопосочна търговия на Уолстрийт 
Американските борсови индекси не намериха единна посока в понеделник, докато инвеститорите се подготвяха за 
седмица с ключови тримесечни отчети и решение на Федералния резерв за лихвите, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 90,75 пункта, или 0,28%, до 31 990,04 пункта. Широкообхватният показател 
Standard & Poor’s 500 напредна с 5,21 пункта, или 0,13%, до 3 966,84 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества 
Nasdaq се понижи с 51,45 пункта, или 0,43%, до 11 782,67 пункта. И трите бенчмарка са напът да регистрират най-доброто 
си месечно представяне за годината. 
Понеделник даде началото на последната търговска седмица за месец юли и може би най-важната седмица за цялото 
лято, тъй като тя включва двудневното заседание на Фед, което ще завърши в сряда, и публикуването на данните за 
брутния вътрешен продукт на САЩ през второто тримесечие, които се очакват в четвъртък. Освен това, близо една трета 
от компаниите от S&P 500 са готови да представят тримесечните си отчети тази седмица, като в тези редица са гиганти като 
Apple, Alphabet и Microsoft. Всичко това се случва в момент, когато инвеститорите са разтревожени за потенциала от 
икономическа рецесия. 
„Инвеститорите вероятно вярват, че докладът за БВП в четвъртък ще покаже спад през второ тримесечие, което е 
неофициален сигнал за рецесия“, каза Сам Стовал, главен инвестиционен стратег в CFRA Research. „Въпреки че 
Федералният резерв вероятно ще обяви повишение на лихвите със 75 базисни пункта в сряда, централната банка ще има 
по-умерен тон към по-нататъшни увеличения на лихвите“, добави той. 
Акциите на технологичните компании поевтиняха в понеделник в следствие на разочароващият финансов отчет на Snap от 
миналата седмица. Тримесечният отчет на Snap натежа върху другите акции, тъй като инвеститорите се опасяват от 
забавяне на продажбите на онлайн реклама. Цените на книжата на Meta и Amazon се понижиха с 1,55% и 1,05%, а тези на 
Apple, Microsoft и Alphabet – с 0,74%, 0,59% и 0,35% 
Цената на книжата на Newmont Corporation се понижи с 13,23%, след като минната компания отчете тримесечна загуба 
заради спада на цените на златото. 
От друга страна, секторът на енергийните компании беше сред най-добре представилите се, след като цените на петрола 
се повишиха. Акциите на Marathon Oil, Diamondback Energy, Occidental Petroleum и Devon Energy поскъпнаха съответно с 
6,57%, 5,78%, 5,49% и 5,04%. Chevron пък беше най-печелившият в Dow, като цената на книжата на компанията се повиши 
с 2,98%. 
Ръст в Азия 



22 

 

Водещите индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха предимно повишения във вторник, 
подкрепени от данните за икономиката на Южна Корея, пише Си Ен Би Си. 
Южнокорейския бенчмарк Kospi напредна с 9,27 пункта, или 0,39%, до 2 412,96 пункта, след като стана ясно, че брутният 
вътрешен продукт на страната е нараснал с 0,7% през периода април-юни в сравнение с първото тримесечие на годината. 
Очакванията бяха за ръст от 0,4% на месечна база. На годишна база пък икономиката на Южна Корея е нараснала с 2,9% 
при прогнозиран ръст от 2,5%. 
Хонконгският бенчмарк Hang Seng отчете ръст от 342,94 пункта, или 1,67%, до 20 905,88 пункта. Индексът бе подкрепен от 
поскъпването на акциите на Alibaba с 4,82%, на фона на новината, че технологичния гигант ще кандидатства за първично 
листване на борсата в града. Ако това се случи, компанията ще стане първата с първично листване в Хонконг и Ню Йорк. 
Очаква се листването да бъде финализирано преди края на 2022 г 
В континентален китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 27,05 пункта, или 0,83%, до 3 277,44 пункта, докато 
индексът Shenzhen Componentе напредна с 21,87 пункта, или 1,01%, до 2 187,23 пункта. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei се понижи с 44,04 пункта, или 0,16%, до 27 655,21 пункта. 
Австралийският измерител ASX 200 се повиши със 17,4 пункта, или 0,26%, до 6 807,3 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха смесени резултати в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете ръст от 3,23 пункта, или 0,54%, до 600,97 пункта, или 0,9%, до 606,06 пункта. BGBX40 напредна с 0,13 пункта, 
или 0,09%, до 140,55 пункта. BGTR30 се понижи с 0,93 пункта, или 0,135, до 735,15 пункта. BGREIT записа спад от 1,57 пункта, 
или 0,85%, до 183,95 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Пътуваме до Турция само с лична карта 
Българските граждани ще могат да влизат в Турция без задгранични паспорти, а само с лични карти, съобщава турският 
информационен сайт „Дикен", позовавайки се на указ на президента Реджеп Тайип Ердоган, публикуван в днешния брой 
на турския държавен вестник. 
Според решението българите ще могат да влизат в Турция с лична карта в случаите на транзитно преминаване или 
туристически посещения до 90 дни в рамките на 180 дни, гласи оповестеното решение, предава БТА. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ „Денят започва“ 

- Решена ли е съдбата на третия мандат? Останаха ли полезни ходове? Питаме депутати от "Продължаваме 
промяната", преговарящите партии и политически анализатори 

- Ще успее ли държавата да защити децата от опасното забавление райски газ? Говори зам.-министърът на 
икономиката Димитър Маргаритов 

- Пътните фирми отново на протест заради неизплатени средства 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Как ще завърши третият мандат? Гост: Кристиян Вигенин - зам. председател на НС, БСП 
Какво се прави за предотвратяване употребата на райски газ? Гост: Омбудсманът Диана Ковачева 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Побой в кадър. Защо 18-годишен преби таксиметров шофьор на улицата? 
- Агресия от служител на държавно дружество. Разказ на потърпевшата. 
- Денонощни проверки и 25 хиляди лева глоба за продажба на райски газ! Защо държавата обяви спешните мерки 

и опасна ли е употребата му? 
- Протести и блокади в цялата страна. На живо - как ще премине недоволството на пътните строители? 

 
√ Преглед на печата  
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Съветът препоръча една година у нас да се пазарува и с левове, и с евро 
в. Труд - Пътища убийци след кабинета К. Петков 
в. Телеграф - Петокласници се друсат с райски газ 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - БСП тества мнозинство c програма от 79 закона. Ако не мине в парламента връща папката на Радев празна 
в. 24 часа - Окончателно: списъкът на политици и магистрати c имоти в чужбина - лични данни, ДАНС не може да го огласи 
в. Труд - Афери в държавния застраховател 
в. Труд - Парламентът решава в последния си ден за индексацията 
в. Телеграф - Влакове пъплят в жегата 
в. Телеграф - Чакаме 40 минути за е-рецепта 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Иван Френкев, председател на Комисията за защита на потребителите: Мерките за хората действат - хлябът 
поевтиня, отстъпката за горивата работи 
в. Труд - Политологът доц. Стойчо Стойчев пред "Труд": Нинова е мома Бузлуджанка, води БСП към тотален крах 
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в. Телеграф - Авиационният журналист и професионален пилот Александър Богоявленски: Това лято най-добре не 
ползвайте самолет 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Лихвите, изглежда, ще растат, но плавно и малко 
в. Труд - "Гешев да си ходи" и алабализми за наивници 
в. Телеграф - За да се впишем в социалната група 
 
√ Предстоящи събития в страната на 27 юли 
София. 

- От 9.15 часа в Министерски съвет ще се проведе брифинг относно решението на Агенция „Пътна инфраструктура" 
(АПИ) едностранно е прекратила всички нови обществени поръчки за текущ ремонт и поддръжка на 
републиканската пътна мрежа. 

*** 
Велико Търново.  

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Нежелан инвеститор обрича на еко 
катастрофа и безводие хората от Павликени и региона". 

*** 
Видин. 

- От 11.00 до 18.00 часа до БиблиоПощата ще бъде открита интерактивна изложба куклена сценография за деца от 
4 до 12 години, „Кукли, театър, деца". 

- От 11.10 часа до БиблиоПощата ще бъде представена японската приказка от Ниими Нанкичи, „Гон, малката 
лисица" 

- От 11.40 часа на открита сцена на БиблиоПощата ще се проведе ателие за изработка на кукли с Арт Ленд 
- От 19.00 часа на сцената на крепост „Баба Вида" ще се играе постановката "Зарови ме в небето" по „Кървави 

разкази" на А. Чакъров. 
*** 
Добрич.  

- От 09.00 часа, в землището на с. Гешаново, общ. Добричка, екипът на Областен информационен център - Добрич 
ще вземе участие в инициативата „Ден на полето", организирана от Добруджански съюз на 
зърнопроизводителите. 

- От 20.30 часа в Летен театър - Добрич ще се състои Спектакъла „На къс повод" с Александра Раева и Ненчо 
Балабанов. 

*** 
Сливен.  

- От 20.00 часа късноантична и средновековна крепост „Туида" посреща Веско Ешкенази и Плевенската 
филхармония. 

*** 
Стара Загора.  

- От 10.00 часа в залата на Административната сграда на МТСП - Стара Загора, с адрес: ул."Стефан Караджа" № 8, 
етаж 4, ще се проведе пресконференция, на която трите агенции към Министъра на труда и социалната политика, 
ще представят резултатите от дейността си за предходния месец, както и други актуални за момента теми. 

- От 10.00 часа в Детски отдел на библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" 69, на гости в отдела ще са 
експертите от Европа Директно Стара Загора и ще изнесат лекция на тема „Какво ще направиш, за да опазиш 
природата". 

- От 10.00 до 12.30 часа в Регионален исторически музей продължават летни занимания в Регионален исторически 
музей - Стара Загора. Темата днес е „Средновековието на нашата земя- богатство и култура" 

*** 
Хасково.  

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на Агенция по заетостта, Социално подпомагане 
и Инспекция по труда - Хасково 

*** 
Шумен.  

- От 10.00 часа в спортния комплекс „Плиска" ще се проведе пресконференция, на която кметът Любомир Христов 
ще представи новите спортни обекти. 

 

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 2022 г. 

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

