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БТПП
БИЗНЕС, ДАНЪЦИ, ИНОВАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛИ, ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ТЕМИ В РАЗВИТИЕ

БТПП - (БРОЙ НОВИНИ: 11)

Работодателите остават в протестна готовност. Това обяви на пресконференция в националния пресклуб на БТА
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на работодателите
с премиера и министрите на финансите и на енергетиката. Към момента исканията на работодателите относно
цената на тока за май и юни, както и в средносрочен план и цената на природния газ, ... 

Defakto.bg В понеделник от 13:00 до 18.00 ч. в Българската търговско-промишлена палата, София, ул. "Искър" № 9
ще се проведе Конференция "Медиацията в общностите – между теорията и практиката" по проект Насърчаване
използването на медиацията в Столична община район "Лозенец" за намаляване на домашното насилие,
междусъседски спорове и подобряване на климата в общността.Целта на конференцията е да п... 

Община Стара Загора и Регионално управление на образованието, в партньорство с Търговско-промишлена
палата и Клуб на работодателя, Център за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора, организираха десета
Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране 2022 г. Общо 15 шатри са
подредени в пешеходната зона на бул. "Цар Симеон Велики" между бул. "Митрополит Методий Кусев... 

Добрич. Бизнесът в Добрич и региона подкрепя националния протест "За сигурна енергия на достъпни цени",
който ще се проведе на 18 май в столицата пред сградата на Министерски съвет, предаде кореспондентът на
Радио "Фокус" – Варна. В писмо до медиите, подписано от Герман Германов, главен секретар на Търговско-
промишлена палата – Добрич, Николай Радев, председател на Стопанска камара – Добрич, Гали... 

Заглавие: Работодателите остават в протестна готовност
Дата: 16.05.2022 13:04
Медия: Dotbg.bg

Заглавие: Конференция за медиацията и намаляване на домашното насилие и междусъседски спорове в
общността
Дата: 16.05.2022 10:33
Медия: DeFakto.bg

Заглавие: Десетата Областната панорама на професионалното образование в Стара Загора
Дата: 16.05.2022 10:09
Медия: Зарата

Заглавие: Бизнесът в Добрич и региона подкрепя националния протест "За сигурна енергия на достъпни цени"
Дата: 16.05.2022 09:24
Медия: Фокус

Заглавие: Активизиране на деловото сътрудничество с Руанда
Дата: 16.05.2022 09:01

https://www.dotbg.bg/article/11589688
https://defakto.bg/2022/05/16/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD/
https://zarata.info/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84/
http://www.focus-news.net/news/2022/05/16/2947149/biznesat-v-dobrich-i-regiona-podkrepya-natsionalniya-protest-za-sigurna-energiya-na-dostapni-tseni.html
https://www.bcci.bg/news/18745


Предстои онлайн форум относно инвестиционните възможности в Руанда Н.Пр. Джеймс Гатера, посланик на
Република Руанда в Израел с акредитация за България, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан
Симеонов. Гостът бе запознат с дейността на Българската търговско-промишлена палата за подпомагане на
бизнеса. Бяха представени дигитализираните услуги на Палатата, като 11-та палата в света, акредит... 

Димитър Стоянов, коментар специално за Tribune.bg След началото на войната на Русия срещу Украйна на 24
февруари 2022 г. Европейският съюз, Съединените щати и редица други държави като Канада, Австралия и
Япония предприеха серия от безпрецедентни по своя обхват санкционни мерки, целящи да прекратят руската
агресия срещу украинската държава и да отслабят възможността на руския президент Путин да фи... 

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с дипломатическите мисии на България и Мароко в Рабат
и София, организира уебинар на тема "Нови възможности за сътрудничество между България и Мароко",
съобщиха от Палатата. Събитието ще се състои от 15:00 ч. днес в платформата Zoom. В рамките на уебинара
акцент ще бъде поставен на секторите: възобновяеми енергийни източници, автомобилостроене, те... 

Институтът за държавата и правото на БАН организира научна конференция в чест на 110 г. от рождението на
проф. Живко Сталев и 100 г. от рождението на проф. Витали Таджер. Форумът, в памет на двамата видни учени в
областта на правото, ще се проведе на 19 и 20 май под надслов "Актуални проблеми на частното право и
гражданския процес". В конференцията ще вземат участие както утвърдени учени, така и м... 

Работодателите остават в протестна готовност. Това обяви на пресконференция в националния пресклуб на БТА
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на работодателите
с премиера и министрите на финансите и на енергетиката. Към момента исканията на работодателите относно
цената на тока за май и юни, както и в средносрочен план и цената на природния газ, ... 

Работодателите остават в протестна готовност. Това обяви на пресконференция в националния пресклуб на БТА
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след среща на работодателите
с премиера и министрите на финансите и на енергетиката. Към момента исканията на работодателите относно
цената на тока за май и юни, както и в средносрочен план и цената на природния газ, ... 

Медия: Българска Търговско-Промишлена Палата

Заглавие: Ембаргото върви редом с компенсациите
Дата: 16.05.2022 07:00
Медия: Tribune.bg

Заглавие: Уебинар за новите възможности за сътрудничество между България и Мароко организира днес
Българската търговско-промишлена палата
Дата: 16.05.2022 06:00
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Научна конференция по повод 110 г. от рождението на проф. Живко Сталев и 100 г. от рождението на
проф. Витали Таджер
Дата: 16.05.2022 11:15
Медия: Българска академия на науките

Заглавие: Бизнесът: Разговорите с правителството бяха конструктивни, още сме в готовност за протест
Дата: 16.05.2022 12:50
Медия: 24 Часа

Заглавие: Бизнесът: Разговорите с правителството бяха конструктивни, още сме в готовност за протест (Видео)
Дата: 16.05.2022 12:50
Медия: 24 Часа

Заглавие: Ембаргото върви редом с компенсациите
Дата: 16.05.2022 11:41
Медия: Днес+

https://tribune.bg/bg/mneniq/embargoto-varvi-redom-s-kompensatsiite/
https://www.bta.bg/bg/news/economy/264006-uebinar-za-novite-vazmozhnosti-za-satrudnichestvo-mezhdu-balgariya-i-maroko-orga
https://www.bas.bg/?p=39198
https://www.24chasa.bg/region/article/11589681
https://www.24chasa.bg/region/article/11589681
https://dnesplus.bg/izbrano/embargoto-varvi-redom-s-kompensatsiite_1078255


След началото на войната на Русия срещу Украйна на 24 февруари 2022 г. Европейският съюз, Съединените щати
и редица други държави като Канада, Австралия и Япония предприеха серия от безпрецедентни по своя обхват
санкционни мерки, целящи да прекратят руската агресия срещу украинската държава и да отслабят възможността
на руския президент Путин да финансира и води военни действия. Сред тях бяха блок... 

БИЗНЕС, ДАНЪЦИ, ИНОВАЦИИ - (БРОЙ НОВИНИ:
11)

За 11:00 часа днес е обявено началото брифинг на министър-председателя Кирил Петков, вицепремиера Асен
Василев и министъра на енергетиката Александър Николов след срещата им с работодателски и синдикални
организации. На срещата са били обсъдени схемата за компенсации за месец май, както и законодателни
предложения, свързани със Закона за енергетиката. От правителствената пресслужба разясниха какви... 

Министър-председателят Кирил Петков, заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на
финансите Асен Василев и министърът на енергетиката Александър Николов се срещат с представители на
работодателските организации и синдикатите в Министерския съвет. На нея се обсъжда схемата за компенсации
за месец май, както и законодателни предложения, свързани със Закона за енергетиката, съобщих... 

Досегашните прогнози на фермерите в Сърбия за цените на малините през тази година може да се окажат
прекалено оптимистични, смята секретарят на Асоциацията на растениевъдите и производителите на храни към
Сръбската търговска камара Александър Богунович, цитиран от електронното издание SadyOgrody. През април
фермерите очакваха ръст на цените на малините спрямо миналогодишните до 600-800 динара (5,3... 

Oбсъжда сe схемата за компенсации за месец май, както и законодателни предложения, свързани със Закона за
енергетикатаМ инистър-председателят Кирил Петков, заместник министър-председателят по еврофондовете и
министър на финансите Асен Василев и министърът на енергетиката Александър Николов се срещат с
представители на работодателските организации и синдикатите в Министерския съвет, съобщиха от пре... 

Целта за постигане на кръгова икономика с нулево замърсяване мотивира експертите от европейския проект
PROMISCES да обединят усилия за разработването на иновативни решения за отстраняване на замърсителите от
околната среда. Партньорите в проекта подписаха договор за дванадесет милиона евро с Европейската комисия,
с което PROMISCES става част от Европейската Зелена сделка. Началото на проекта PROMI... 

Заглавие: Правителството обявява пакета от антиинфлационни мерки
Дата: 16.05.2022 10:58
Медия: Sliven.NET

Заглавие: Кабинетът обявява три мерки срещу скъпите газ и ток за бизнеса
Дата: 16.05.2022 11:13
Медия: Агенция Стандарт

Заглавие: Прогнозите на сръбските фермери за високи цени на малините май няма да се оправдаят
Дата: 16.05.2022 11:13
Медия: Синор БГ

Заглавие: Какви антикризисни мерки предлага правителството
Дата: 16.05.2022 10:43
Медия: Vesti.bg

Заглавие: PROMISCES подпомага създаването на кръгова икономика с нулево замърсяване
Дата: 16.05.2022 11:05
Медия: ProfiLand

Заглавие: Бизнесът ще получи компенсации без таван за цената на тока
Дата: 16.05.2022 10:48
Медия: Банкеръ

https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=393220
https://www.standartnews.com/biznes/kabinett-obyavyava-tri-merki-sreshchu-skpite-gaz-i-tok-za-biznesa-492878.html
https://sinor.bg/64110-prognozite-na-srabskite-fermeri-za-visoki-ceni-na-malinite-maj-nyama-da-se-opravdayat
https://www.vesti.bg/bulgaria/kakvi-antikrizisni-merki-predlaga-pravitelstvoto-6143280
https://bg.profiland.net/articles/promisces-podpomaga-szdavaneto-na-krgova-ikonomika-s-nulevo-zamrsyavane
https://www.banker.bg/upravlenie-i-biznes/read/biznesut-shte-poluchi-kompensacii-bez-tavan-za-cenata-na-toka


Премиерът Кирил Петков, вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и
енергийният министър Александър Николов са на среща с представители на работодателските организации и
синдикатите в Министерския съвет. Обсъжда се схемата за компенсации за месец май, както и законодателни
предложения, свързани със Закона за енергетиката. Правителството предлага следните мерки: 1. Краткос... 

Премиерът Кирил Петков, вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и
министърът на енергетиката Александър Николов на среща с представители на работодателските организации и
синдикатите в Министерския съвет. На нея се обсъжда схемата за компенсации за месец май, както и
законодателни предложения, свързани със Закона за енергетиката, съобщават от МС. Правителството предлаг... 

"Добра новина е това, че ще получаваме газ от друг източник, това е първата лястовичка на диверсификацията за
доставки на газ. Но има неизвестности относно цената, транспорта, регазификацията ще я плащаме ли, влиза ли в
цената. Не е ясна реалната цена", каза в "Твоят ден" по NOVA NEWS енергийният експерт Иван Хиновски.
"Съмнянам се, че цената на газа от САЩ ще е близка до цената на "Газпром", изра... 

Хелън Чао, икономически директор BofA Global Research Азия и главен икономист за Голям КитайКакво мислите
за юана в момента при неотдавнашното му отслабване и толеранта на тези, които определят курса му? Според
мен слабостта на юана в краткосрочен план е неизбежна, при положение, че имаме различия между монетарните
политики на PBOC и Фед по отношение на затягането. Но да не забравяме, че обезценяв... 

Два дни преди готвения от работодателите голям национален протест, правителството ги покани на среща,
анонсирайки няколко основни мерки за компенсиране високите енергийни цени: Сред краткосрочните мерки са:
компенсации за месец май на високи цени на електроенергия – 85% от повишението на цената на
електроенергията над 225 лв. Без таван. По текущи данни от БНБ това означава, че през месец май компе... 

Компанията бе отличена в конкурса на b2b media "Най-зелените компании в България" Shell България получи
награда в категорията Устойчиви политики в тазгодишното издание на конкурса на b2b media "Най-зелените
компании в България". На официална церемония в присъствието на заместник министър-председателя по
климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, компанията беше кла... 

РАБОТОДАТЕЛИ, ТРИСТРАННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО - (БРОЙ НОВИНИ: 14)

Заглавие: САМО ЗА МАЙ МЕСЕЦ: Кабинетът предлага компенсации за високите сметки за ток и газ както за
бизнеса, така и за потребителите
Дата: 16.05.2022 11:12
Медия: Телеграф

Заглавие: Газовите доставки за България: Вървим ли към реална диверсификация
Дата: 16.05.2022 09:41
Медия: Нова телевизия

Заглавие: BofA: Слабостта на юана е неизбежна
Дата: 16.05.2022 11:24
Медия: Телевизия Блумбърг

Заглавие: Кабинетът предложи на бизнеса сериозни компенсации за ток и газ
Дата: 16.05.2022 10:31
Медия: Икономически живот

Заглавие: Shell България с първа награда за устойчиви политики
Дата: 16.05.2022 13:13
Медия: Камиони

Заглавие: Започна преместването на украински бежанци във ведомствени бази
Дата: 16.05.2022 10:46

https://telegraph.bg/bulgaria/samo-za-maj-mesec-kabinetyt-predlaga-kompensacii-za-visokite-smetki-za-tok-i-gaz-kakto-za-biznesa-taka-i-za-potrebitelite.-ne-e-iasen-mehanizma-za-izplashtane-na-pomoshtite-339427
https://nova.bg/news/view/2022/05/16/368997/%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://www.bloombergtv.bg/a/35-bloomberg-world/106484-bofa-slabostta-na-yuana-e-neizbezhna
https://ikj.bg/novini/kabinetat-predlozhi-na-biznesa-seriozni-kompensatsii-za-tok-i-gaz/
https://www.kamioni.bg/bg/menu/10/post/29437/Shell-Bylgariq-s-pyrva-nagrada-za-ustojchivi-politiki?page=
https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=393218


Деветте общини в Кюстендилско трябваше да направят разчет на възможностите си за настаняване на големи
групи от украински бежанци. Разпореждането е от Областната администрация. Такова е и указанието, изпратено
от екипа на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова. Общините трябваше да отговорят на
писмото до края на работния ден в петък. Каква е ситуацията ще стане ясно днес, но от... 

Друго предстоящо повишение на пенсиите с 21,6% ще компенсира инфлацията, каза министърът на труда и
социалната политика Предстои увеличение на пенсиите на два пъти тази година – с 21,6% от 1 юли, което да
компенсира инфлацията, и от 1 октомври - преизчисление, което ще сближи старите пенсии и новите. Това
потвърди днес по БНР министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. "Последният ва... 

Деветте общини в Кюстендилско трябваше да направят разчет на възможностите си за настаняване на големи
групи от украински бежанци. Разпореждането е от Областната администрация. Такова е и указанието, изпратено
от екипа на вицепремиера по ефективно управление Калина Константинова. Общините трябваше да отговорят на
писмото до края на работния ден в петък. Каква е ситуацията ще стане ясно днес, но от... 

Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон, Изпълнителната
агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от
използване на недеклариран труд. Сключването на писмен трудов договор с реални клаузи и регистрирането му в
Националната агенция за приходите (НАП) гарантира в най-пълна степен правата и на работещи, ... 

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9.6%
спрямо същото тримесечие на 2021 година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ). В
структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56.9%), следван от
доходите от пенсии (30.9%) и от самостоятелна заетост (4.9%). Спрямо първото тримесечие... 

Последният вариант, който не е окончателен, но почти сме се спрели на него, е увеличение на пенсиите от 1 юли с
21,6 процента, заяви министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков в телевизионно интервю. Гьоков
посочи, че 21,6 на сто е добра новина за пенсионерите, като възможно решение, което стои на дневния ред. Ще
има още едно действие върху размера на пенсиите, планираме го от 1 октом... 

Медия: Sliven.NET

Заглавие: Преизчисление от 1 октомври ще сближи старите и новите пенсии
Дата: 16.05.2022 11:02
Медия: Инвестор.БГ

Заглавие: Започна преместването на украински бежанци във ведомствени бази
Дата: 16.05.2022 11:39
Медия: Novini.site

Заглавие: При работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права,
предупреждават от Инспекцията по труда
Дата: 16.05.2022 11:27
Медия: Утро Русе

Заглавие: Доходите растат с 9.6% през първото тримесечие, разходите - с 13.3%
Дата: 16.05.2022 11:15
Медия: Profit

Заглавие: Планира се увеличение на пенсиите от 1 юли
Дата: 16.05.2022 11:37
Медия: ТопПреса

Заглавие: Социалното министерство отпуска над 2.5 млрд. лв. за област Монтана
Дата: 16.05.2022 11:26
Медия: BulNews.bg

https://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/preizchislenie-ot-1-oktomvri-shte-sbliji-starite-i-novite-pensii-352185/
https://novini.site/zapochna-premestvaneto-na-ukrainski-bezhantsi-vav-vedomstveni-bazi/
https://utroruse.com/article/797515/
https://profit.bg/balgariya/dohodite-rastat-s-96-prez-parvoto-trimesechie-razhodite-s-133/
https://toppresa.com/280253/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-1-%D1%8E
https://www.bulnews.bg/article/420044


Над 2.5 млн лв. осигурява социалното министерство на област Монтана за заетост на безработни от уязвими групи.
Средствата тази година са четири пъти повече в сравнение с 2021 г., когато регионът получи 604 000 лв.След
заседание на 13 май /петък/ от областната управа информираха работодателите, ще могат да заявят
потребностите си от работна сила пред областния управител и кметовете на общини, до кр... 

Общият доход на българина се е увеличил през първото тримесечие на годината, спрямо същия период на 2021 г.
Увеличение обаче се отчита и в разходите за храна, алкохол, облекло, жилище, здравеопазване, транспорт и други.
Основните разходи на българина са за храна, жилище, данъци, транспорт и съобщения. Това показват данните на
Националния статистически институт. Доходи на домакинствата Общият доход... 

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9.6%
спрямо същото тримесечие на 2021 година, сочат данни на Националния статистически институт Общият доход
средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9.6% спрямо същото
тримесечие на 2021 година, сочат данни на Националния статистически институт (Н... 

Общият доход средно на човек от домакинство през първото тримесечие на 2022 г. е 2 006 лв. и нараства с 9,6 на
сто спрямо същото тримесечие на 2021 година, а общият разход е 1 821 лв. и се увеличава с 13,3 на сто спрямо
същото тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт. В структурата на общия доход с
най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (56,9 на сто), с... 

Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон, Изпълнителната
агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от
използване на недеклариран труд. Сключването на писмен трудов договор с реални клаузи и регистрирането му в
Националната агенция за приходите (НАП) гарантира в най-пълна степен правата и на работещи, ... 

София. Предвид активизирането на наемане на работна сила за предстоящия туристически сезон Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) предупреждава, че сезонната заетост крие висок риск от
използване на недеклариран труд. Сключването на писмен трудов договор с реални клаузи и регистрирането му в
Националната агенция за приходите гарантира в най-пълна степен правата и на работещи, и ... 

Заглавие: Българинът харчи най-много за храна, жилище, данъци и транспорт
Дата: 16.05.2022 11:31
Медия: BG voice

Заглавие: Разходите продължават да растат по-бързо от доходите
Дата: 16.05.2022 11:30
Медия: Econ

Заглавие: Доходите ни се увеличават с 9,6 на сто през първото тримесечие на годината, а разходите - с 13,3 на
сто
Дата: 16.05.2022 11:26
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: При работа без трудов договор се губи възможността за защита на трудови и осигурителни права,
предупреждават от Инспекцията по труда
Дата: 16.05.2022 11:27
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Инспекцията по труда създаде брошура с информация за основните трудови права и начините за
подаване на сигнали, когато те са нарушени
Дата: 16.05.2022 11:01
Медия: Фокус

Заглавие: Социалният министър: Преизчисление ще сближи старите и новите пенсии от 1 октомври
Дата: 16.05.2022 10:48
Медия: Pariteni

https://bg-voice.com/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8/
https://econ.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B7%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5_l.a_i.794744_at.10.html
https://www.bta.bg/bg/news/economy/266204-dohodite-ni-se-uvelichavat-s-9-6-na-sto-prez-parvoto-trimesechie-na-godinata-
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/266203-pri-rabota-bez-trudov-dogovor-se-gubi-vazmozhnostta-za-zashtita-na-trudovi-i-osi
http://www.focus-news.net/news/2022/05/16/2947190/inspektsiyata-po-truda-sazdade-broshura-s-informatsiya-za-osnovnite-trudovi-prava-i-nachinite-za-podavane-na-signali-kogato-te-sa-narusheni.html
https://www.pariteni.bg/novini/pensionirane/socialniiat-ministyr-preizchislenie-shte-sblizhi-starite-i-novite-pensii-ot-1-oktomvri-242480


21,6% увеличение на пенсиите в голяма степен компенсира инфлацията, коментира ГьоковВ началото на тази
седмица антикризисните мерки на правителството ще бъдат оповестени, потвърди пред БНР министърът на труда
и социалната политика Георги Гьоков, но не уточни дали това ще стане днес. "В голяма степен мерките са
изчистени и са готови за представяне. Може би трябва да минат през експертен и политичес... 

Украинците, които напускат България, са повече от тези, които влизат в страната. Това каза пред БНР Мариана
Тошева, председател на Държавната агенция за бежанците. Тя призна, че няма информация дали бежанците
избират други държави от ЕС, или се връщат в родината си. По думите й ситуацията е динамична и това не е само в
България, а във всички държави. "Вчера са влезли в нашата страна 2441 души за д... 

ТЕМИ В РАЗВИТИЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 10)

Обвиненият за злоупотреби с пари за строежа на магистрала "Хемус" Борислав Колев иска от Софийския градски
съд да промени домашния му арест в по-лека мярка. Според защитника му адекватна би била парична гаранция в
поносим размер или подписка. В този час съдът решава дали да уважи искането му.Защитата изтъкна, че
Борислав Колев съдейства на разследването, вече са извършени и три очни ставки.Софийск... 

В регион, известен с тежките си наказания спрямо незаконните наркотици, през 2018 г. Тайланд стана първата
държава в Югоизточна Азия, която легализира канабиса за медицински изследвания и употреба. Кралството също
така разхлаби местните закони за канабиса. Миналата година тайландските компании за напитки и козметика
побързаха да пуснат на пазара продукти с коноп и CBD - съединение, което не предиз... 

В следващите седмици е много важно правителството на Кирил Петков да се опита да покаже различен стил на
управление. Това казва социологът доц. Антоний Гълъбов в анализ специално за БГНЕС. Актуализацията на
Бюджета може да взриви коалицията Първият тест ще бъде тази седмица. Ако правителството възприема
протестите като влияние на Путин, като опит на проруската пропаганда да унищожи управлението, ... 

Европейската комисия се надява да преодолее ветото на Унгария върху петролното ембарго срещу Русия и да
одобри шестия пакет от санкции заради инвазията в Украйна, съобщава в. "Паис", цитиран от БТА. Според
европейски източници комисията преговаря с правителството на Виктор Орбан по инвестиционна програма от ЕС,
която да помогне за намаляване на зависимостта на Будапеща от руския петрол. Унгария пр... 

Заглавие: Мариана Тошева: Украинците активно напускат България
Дата: 15.05.2022 15:38
Медия: Новините под лупа

Заглавие: Борислав Колев, обвинен за злоупотреби с пари за строежа на магистрала "Хемус", иска по-лека
мярка за неотклонение
Дата: 16.05.2022 10:29
Медия: Утро Русе

Заглавие: Тайланд, канабис и решението на правителството да раздава един милион растения на
домакинствата
Дата: 16.05.2022 11:01
Медия: Lifestyle

Заглавие: Антоний Гълъбов: Протестите ще са първият стрес тест за кабинета "Петков"
Дата: 16.05.2022 11:00
Медия: Actualno.com

Заглавие: Брюксел ще финансира петролопроводи в Унгария, за да издейства подкрепата на Орбан за руското
петролно ембарго
Дата: 16.05.2022 10:29
Медия: 24 Часа

Заглавие: Красимир Каракачанов: Петков и Василев – ухилени престъпници, Нинова и Трифонов – патерици
Дата: 16.05.2022 11:39

https://lupa.bg/news/mariana-tosheva-ukraincite-aktivno-napuskat-balgariya_177359news.html
https://utroruse.com/article/797486/
https://lifestyle.bg/tendencies/tayland-kanabis.html
https://www.actualno.com/politics/antonij-gylybov-protestite-shte-sa-pyrvijat-stres-test-za-kabineta-petkov-news_1753866.html
https://www.24chasa.bg/novini/article/11588041
https://vmro.bg/%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5/


Д-р Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО, ексвицепремиер и МО, в седмичното обзорно
политическо предаване "Беновска пита" във "Фейсбук" и "Ютюб" и по Радио К2 на 93,9 MHz на 14-ти май 2022 г.,
заяви позиции по следните теми: Харесва ли българинът промяната? Беновска попита Каракачанов дали се
чувства добре в държавата, в която ще бъдат внесени два танкера с втечнен газ, макар да не се... 

Министерството на правосъдието предлага ключови изменения и допълнения на Търговския закон за
усъвършенстване на производството по несъстоятелност. Сред акцентите в законопроекта, публикуван за
обществено обсъждане днес, са нови разпоредби за ускоряване на процеса, намаляване на съдебните такси,
повишаване на ефективността по осребряването на имуществото, допълнителни мерки срещу недобросъвестно п...

В следващите седмици е много важно правителството на Кирил Петков да се опита да покаже различен стил на
управление Първият тест ще бъде тази седмица. Ако правителството възприема протестите като влияние на
Путин, като опит на проруската пропаганда да унищожи управлението, това не е ползотворно решение. Това пише
в свой анализ доц. Антоний Гълъбов, цитиран от БГНЕС. Много е важно да видим как ще р... 

На бляскава церемония официално беше представен новият Range Rover, който вече получи прозвището
Императора. Флагманът, който е обявен за "Високопроходим автомобил на годината" за 2022 г. в България, беше
тържествено разкрит на грандиозен вечерен коктейл сред отбрана аудитория от бизнес лидери, предприемачи и
родни знаменитости. Атанас Фурнаджиев, управител на Мото-Пфое и посланикът на Великобрита... 

Разширяването на НАТО цели гарантиране на сигурност и стабилност и не е свързано с агресия, коментира
бившият военен министър Разширяването на НАТО не е заплаха за Русия и за Европа. Това заяви бившият
служебен министър на отбраната Велизар Шаламанов пред БНТ.Швеция и Финландия имат ясната позиция, че
най-добрият инструмент за гарантиране на сигурността и отбраната е членството им в НАТО. Русия не... 

"Аферата с Тилев има по-дълбоки основи и не може да бъде възприемана само като сензацията на сезона.
Според финландците, заемащи важни постове в политическата йерархия, това е изключително целенасочено
действие на разузнаването на ФРГ. Вестник "Велт ам Зонтаг" е използван като инструмент за елиминирането на
Ахти Карялайнен като кандидат за президент на Финландия (…) Времето за провокацията е подбр... 

Медия: ВМРО

Заглавие: Министерството на правосъдието предлага ключови изменения в производството по
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https://www.paragraph22.bg/22-novini/read/ministerstvoto-na-pravosudieto-predlaga-kliuchovi-izmeneniia-v-proizvodstvoto-po-nesustoiatelnost
https://blitz.bg/obshtestvo/politolog-posochi-kakvi-stres-testove-chakat-kabineta-petkov_news886143.html
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