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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Cross.bg 
 
√ Започват най-мащабните изложения за мебели и всичко необходимо за тяхното производство 
От 24 до 28 април Интер Експо Център ще отвори врати за единствените специализирани изложения в страната, 
представящи най-актуалните и качествени продукти за обзавеждане, както и материали, аксесоари и машини за мебелно 
производство. Общият брой на фирмите изложители е над 190, а представените компании са над 350. Ще бъде 
предложена широка гама от продукти за дома и бизнеса на повече от 14 500 кв. м изложбена площ. В периода 24-27 април 
посетителите ще могат да разгледат щандовете от 10:00 до 18:30 ч., а в събота, 28 април - до 16 ч. Изложенията се 
организират от Интер Експо Център и Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП). 
Изложенията ще бъдат открити с официална церемония на 24 април в 14.00 часа. Участие в нея ще вземат Атанас 
Добрев, зам.-министър на земеделието, храните и горите, Никола Зикатанов, зам.-председател на АИКБ, Илиан Точев, 
главен секретар на Изпълнителна агенция по горите, Галин Господинов, председател на УС на БКДМП и управителят на 
Интер Експо Център Ивайло Иванов.   
Светът на мебелите предлага изключително разнообразие от интелигентни и модерни решения за дома, офиса и семейния 
хотел, отличаващи се с високо качество, функционалност и стил. В рамките на пет дни изложението ще представи модерни 
и комфортни решения за корпусна и тапицирана мебел, матраци и подматрачни рамки, маси и столове, офис обзавеждане, 
градински мебели, аксесоари, интериорен текстил, осветителни тела и други. 
Паралелно с това Техномебел ще акцентира върху продуктите, необходими за производство на мебели. Заинтересованите 
в бранша ще имат възможността да се запознаят с най-новите декори на плочи и работни плотове, мебелни елементи, 
функционални и ергономични механизми, дизайнерски обков, екологични лепила, лакове, байцове и натурални масла, 
както и с машини от висок клас, специализирани в рязане, фрезоване, рендосване, кантиране, пробиване, обработка на 
повърхности. Особено внимание в изложбените зали е отделено и на фирмите, предлагащи кухненски уреди за вграждане 
с иновативни системи за управление, многофункционални уреди, мивки и смесители.   
Събитията са насочени към фирми от страната и чужбина, желаещи да разширят контактите и бизнеса си, събирайки на 
едно място производители, доставчици и дистрибутори. Освен към бизнеса, двете изложения са насочени и към крайния 
потребител. 
Освен изключително богатата гама от продукти, Светът на мебелите и Техномебел предлагат разнообразна съпътстваща 
програма. Международна конференция „Дизайнът среща интериора", организирана от БКДМП и списание Идеален дом, 
дискусията Designer Talks, организирана от българска група за дизан ЧЕРГА, демонстрациите на 3D проектиране, конкурсът 
за Българска мебел на годината са само част от акцентите. Към учениците от професионалните гимназии и студентите от 
ЛТУ е насочена инициативата „Надпревара за знания", а за малките посетители е предвиден конкурс за детска рисунка 
„Моят дом мечта". 
Участието на Лесотехническия университет в изложенията ще протече под мотото: „Нека израснем заедно"  и на щанда на 
университета посетителите ще могат да получат  декоративно растение. За професионалистите пък ще се проведе кръгла 
маса под надслов Индустрия 4.0, на която ще бъдат обсъдени перспективите и предизвикателствата пред 
дървообработващата и мебелна промишленост. 
На 27 и 28 април посетителите ще могат да проверят точността си в спортна надпревара с футболиста Емил Костадинов в 
специално обособена футболна зона. Спонсор на зоната е фирма Andrews, а победителите ще спечелят ваучер за покупка 
на модни артикули. По традиция ще имa и анкетна игра за посетителите и петима от гласувалите за Българска мебел на 
годината ще спечелят ваучер на стойност 500 лв. за покупка на продукти от фирмите изложители. 
Сред актуалните предложения тази година се открояват ергономични мебели, продукти за обработка на дърво и 
специфични повърхности, луксозни облицовки и фукционални механизми, нововъведения при осветителните тела, 
системите за управление на уреди за вграждане и много други. 
Всичко, необходимо за модерен, комфортен и уютен интериор, както и за неговото производство, очаква посетителите в 
Интер Експо Център от 24 до 28 април на изложенията Светът на мебелите и Техномебел. 
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√ Започват най-мащабните изложения за мебели и всичко необходимо за тяхното производство  
От 24 до 28 април Интер Експо Център ще отвори врати за единствените специализирани изложения в страната, 
представящи най-актуалните и качествени продукти за обзавеждане, както и материали, аксесоари и машини за мебелно 
производство. Общият брой на фирмите изложители е над 190, а представените компании са над 350. Ще бъде 
предложена широка гама от продукти за дома и бизнеса на повече от 14 500 кв. м изложбена площ. В периода 24-27 април 
посетителите ще могат да разгледат щандовете от 10:00 до 18:30 ч., а в събота, 28 април – до 16 ч. Изложенията се 
организират от Интер Експо Център и Браншовата камара на дървообработващата и мебелна промишленост (БКДМП). 
Изложенията ще бъдат открити с официална церемония на 24 април в 14.00 часа. 
 Участие в нея ще вземат Атанас Добрев, зам.-министър на земеделието, храните и горите, Никола Зикатанов, зам.-
председател на АИКБ, Илиан Точев, главен секретар на Изпълнителна агенция по горите, Галин Господинов, 
председател на УС на БКДМП и управителят на Интер Експо Център Ивайло Иванов.  
Светът на мебелите предлага изключително разнообразие от интелигентни и модерни решения за дома, офиса и семейния 
хотел, отличаващи се с високо качество, функционалност и стил. В рамките на пет дни изложението ще представи модерни 
и комфортни решения за корпусна и тапицирана мебел, матраци и подматрачни рамки, маси и столове, офис обзавеждане, 
градински мебели, аксесоари, интериорен текстил, осветителни тела и други. Паралелно с това Техномебел ще акцентира 
върху продуктите, необходими за производство на мебели.  
Заинтересованите в бранша ще имат възможността да се запознаят с най-новите декори на плочи и работни плотове, 
мебелни елементи, функционални и ергономични механизми, дизайнерски обков, екологични лепила, лакове, байцове и 
натурални масла, както и с машини от висок клас, специализирани в рязане, фрезоване, рендосване, кантиране, 
пробиване, обработка на повърхности. Особено внимание в изложбените зали е отделено и на фирмите, предлагащи 
кухненски уреди за вграждане с иновативни системи за управление, многофункционални уреди, мивки и смесители.  
Събитията са насочени към фирми от страната и чужбина, желаещи да разширят контактите и бизнеса си, събирайки на 
едно място производители, доставчици и дистрибутори.  
Освен към бизнеса, двете изложения са насочени и към крайния потребител. Освен изключително богатата гама от 
продукти, Светът на мебелите и Техномебел предлагат разнообразна съпътстваща програма. Международна конференция 
„Дизайнът среща интериора", организирана от БКДМП и списание Идеален дом, дискусията Designer Talks, организирана 
от българска група за дизан ЧЕРГА, демонстрациите на 3D проектиране, конкурсът за Българска мебел на годината са само 
част от акцентите. Към учениците от професионалните гимназии и студентите от ЛТУ е насочена инициативата „Надпревара 
за знания“, а за малките посетители е предвиден конкурс за детска рисунка „Моят дом мечта“. Участието на 
Лесотехническия университет в изложенията ще протече под мотото: „Нека израснем заедно” и на щанда на университета 
посетителите ще могат да получат декоративно растение.  
За професионалистите пък ще се проведе кръгла маса под надслов Индустрия 4.0, на която ще бъдат обсъдени 
перспективите и предизвикателствата пред дървообработващата и мебелна промишленост. На 27 и 28 април посетителите 
ще могат да проверят точността си в спортна надпревара с футболиста Емил Костадинов в специално обособена футболна 
зона. Спонсор на зоната е фирма Andrews, а победителите ще спечелят ваучер за покупка на модни артикули. По традиция 
ще имa и анкетна игра за посетителите и петима от гласувалите за Българска мебел на годината ще спечелят ваучер на 
стойност 500 лв. за покупка на продукти от фирмите изложители. Сред актуалните предложения тази година се открояват 
ергономични мебели, продукти за обработка на дърво и специфични повърхности, луксозни облицовки и фукционални 
механизми, нововъведения при осветителните тела, системите за управление на уреди за вграждане и много други. 
Всичко, необходимо за модерен, комфортен и уютен интериор, както и за неговото производство, очаква посетителите в 
Интер Експо Център от 24 до 28 април на изложенията Светът на мебелите и Техномебел. 
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√ Премиерът Борисов ще участва в четиристранна среща на балканските лидери в Букурещ 
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в Съвета за сътрудничество на високо равнище между Сърбия, 
България, Гърция и Румъния. Четиристранната среща на балканските лидери ще се проведе в Букурещ.  
Премиерът на Румъния Виорика Дънчила ще бъде домакин на премиерите на Гърция и на България Алексис Ципрас и 
Бойко Борисов и на президента на Сърбия Александър Вучич. Държавните и правителствени ръководители на четирите 
страни ще обсъдят развитието на общите инфраструктурни проекти в контекста на свързаността на Балканите, сигурността 
и стабилността в региона и подкрепата за евроинтеграцията на държавите от Западните Балкани. 
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√ Обща регулаторна рамка за качеството на храните е трудна за създаване 
Безопасността на храната е гарантирана навсякъде, заяви еврокомисарят по здравеопазване и храни Витенис 
Андриукайтис 
Не е лесно да се изгради обща регулаторна рамка за качеството на храните, каза еврокомисарят по здравеопазване и храни 
Витенис Андриукайтис след края на неформалното заседание на министрите по здравеопазване на ЕС, предава БТА. 
Безопасността на храната е гарантирана навсякъде, отбеляза Андриукайтис и допълни, че всички са против вариантите 
Европа да е на две или повече скорости по отношение на качеството на храната и гражданите трябва да са равнопоставени. 
В рамките на обща селскостопанска политика може да бъдат стимулирани производителите, но не е възможно да имаме 
единен универсален инструмент, допълни той. По думите му обща методология може да помогне за уеднаквяване на 
стандартите. 
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев каза, че няма да бъде позволено българските граждани да се хранят с 
по-нискокачествена храна в сравнение с тази в западните държави. 
Освен въпроса за здравословното хранене на децата по време на заседанието е била обсъждана и темата за достъпа до 
лекарства. Според Андриукайтис трябва да се осигури равен достъп в социалните системи и да бъдат предпазени 
гражданите от недостиг на лекарства. 
Разходването на публичните средства за лекарства също са били тема на дискусиите, като заедно с ЕК ще бъде обсъдено 
и взето решение, което ще даде добавена стойност за всеки европейски гражданин, каза министър Ананиев. 
По думите му работна група ще предложи нов модел за оценка на здравните технологии. Еврокомисарят Андриукайтис 
подчерта, че качествата на лекарствата в държавите е еднакво. 
 
√  Благоевград и още четири общини правят инсталации за преработка на отпадъци 
За две години с инвестиция от 12 млн. лева ще се изгради компостираща инсталация с капацитет 2516 тона годишно  
Ще бъдат проектирани и изградени две инсталации за преработка на отпадъците за общините Благоевград, Симитли, Рила, 
Кочериново и Бобошево. 
Договорът с кметовете на общините подписа министърът на околната среда и водите Нено Димов, съобщи Министерството 
на околната среда и водите. 
Проектът включва инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация 
за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци. 
Съоръженията ще обслужват близо 100 хиляди жители. Компостиращата инсталация е предвидена с капацитет 2516 тона 
годишно. 
Съоръжението за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет 24117 тона годишно, 
генерирани от териториите на петте общини. Общият размер на инвестицията е близо 12 млн. лева. 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 9 млн. лева. 
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца. 
 
БНР 
 
√ НСИ: Свиване на държавния дълг на България с над 2 млрд. лева през 2017 година 
Общо 32 компании участваха на кариерен форум с предложения към младите българи в Германия Институционалният 
сектор "Държавно управление" отчита през 2017 година бюджетен излишък в размер на 920 млн. лева, или 0,9% от БВП, 
след като година по-рано излишъкът беше в размер на едва 209 млн. лева, (или 0,2% от БВП), показват предварителни 
данни на Националния статистически институт. 
В подсектор "Централно управление" постигнатият позитивен баланс за миналата година беше в размер на 727 млн. лева 
(или 0,7% от БВП), в подсектор "Местно управление" беше реализиран излишък от 256 млн. евро, а в подсектор "Социално 
осигурителни фондове" – дефицит от 63 млн. лева. 
В рамките на 2017 година държавният дълг на нашата страна беше в размер на 25,064 млрд. лева, което е 25,4% от 
реализирания БВП, показват предварителни данни на НСИ. Това представлява понижение с над 2 млрд. лева спрямо дълг 
от 27,321 млрд. лева през 2016 година (или 29,0% от БВП). 
 
√ София домакинства неформалния съвет на министрите на финансите и икономиката ЕКОФИН 
София ще бъде домакин на неформалния съвет на министрите на финансите и икономиката ЕКОФИН в края на тази 
седмица. Вицепрезидентът на Европейската комисия Валдис Домбровскис ще участва в специална дискусия, посветена на 
въпросите на еврото. Той ще отговаря на въпросите на граждани ден преди да се присъедини към заседанието във 
формата ЕКОФИН.  
Политиката по сближаване на икономиките на страните от извън еврозоната ще е във фокуса на внимание на министрите 
и централните банкери от европейските държави. В края на миналата година, Европейската комисия анонсира, че ще 
осигури допълнителни инструменти за подкрепа на държавите извън валутния съюз, за да подпомогне по-бързата им 
интеграция. Междувременно България изрази желание да подаде молба за членство в механизма, предхождащ 
еврозоната, до края на Българското европредседателство. В специално интервю за "Хоризонт" еврокомисарят по 
въпросите на еврото Пиер Московиси заяви през януари:  
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"Нека нещата се случват стъпка по стъпка. Ние приветстваме волята на българското правителство и сме готови да 
помогнем. Одобряваме ентусиазма за въвеждането на еврото, но за да бъде успешно присъединяването към еврозоната 
има критерии и те трябва да бъдат изпълнени“.  
Вицепрезидентът на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви:  
"Бъдещето на страните-членки в еврозоната и на страните извън нея вече е преплетено и всички държави извън 
еврозоната, с изключение на Великобритания и Дания, са поели правен ангажимент да се присъединят към нея. Всички 
инструменти, които представихме, ще бъдат на разположение на страните членки“.  
Преди ЕКОФИН ще се проведе заседание на еврогрупата, а след него към форума ще се присъединят и представителите 
на останалите държави. Сред останалите теми, които ще бъдат дискутирани в София, са капиталовите пазари, борбата с 
данъчните измами, корпоративното облагане и данъчната политика в дигиталната сфера. 
 
News.bg 
 
√ И палмово масло има в мляко за малки деца, продавано у нас 
В мляко за малки деца има по-високо съдържание на растителни мазнини (включително и палмово масло) в българския  
аналог за сметка на по-малко съдържание на мляко и на прах. 
Продуктът от България не съдържа млечна суроватка на прах и е с по-ниско съдържание на микроелементи и витамини. 
Въпреки че българският аналог може да се определи като с по-ниско качество, той се предлага на сходна цена с тази в 
Италия. 
Този пример е даден при основните резултати от проучването за "двоен стандарт" при храните, предлагани на българския 
и на европейския пазар, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите. 
Установените по-съществени различия чрез анализ на етикетите и проведените изпитвания показва разлики и при Сирене 
моцарела - разлика в цвета и вкуса на продуктите, наличие на шупли в разрезната повърхност и утайка в саламурата на 
българския аналог. Българският продукт е с по-ниско нетно количество и по-малко количество сирене в опаковката, за 
сметка на повече саламура, показва изследването. 
В бързо замразените багети има по-малко колбас и твърдо сирене в продукта на българския пазар, за сметка на повече 
чушки, доматено пюре и хлебна база. 
В млечния шоколад има по-ниска масленост и по-ниско съдържание на какао в българския аналог. В млечен шоколад от 
друга марка е установено по-малко съдържание на лешници в продукта на българския пазар, показва изследването. 
В безалкохолните напитки има разлики в състава, степента на газираност, вкуса и енергийната стойност. 
При безалкохолна напитка с вкус на портокал от една и съща марка, българският аналог е с малко по-ниско плодово 
съдържание в сравнение с продукта от Австрия и съдържа глюкозо-фруктозен сироп вместо захар. 
Тъй като продуктът е широко разпространен в цяла Европа е направено допълнително сравнение на етикетите с още пет 
други държави-членки на ЕС (Италия, Испания, Белгия, Германия и Унгария), според което плодовото съдържание варира 
от 5% в Българи и Унгария до 12% в Италия. В Италия, Белгия, Германия и Австрия продуктът съдържа захар, а в България, 
Унгария и Испания - фруктозо-глюкозен сироп. 
22 продукта (42% от обхванатите продукти) се предлагат по-скъпо в България отколкото в другата държава-членка на ЕС. 
Сред примерите за по-скъпи продукти са от 1% за сирене "Бри" в Чехия до 166% за една марка паста в Италия. В Италия 
има драстична разлика при една марка макаронени изделия, чиито цени в България са около 2,5 пъти над тези на 
италианските аналози.  
В Германия има значително по-високи цени на българския пазар за плодов сок, чай и месни продукти. За останалите 
продукти различията не са толкова съществени - в повечето случаи разликата не надвишава 20% по-скъп продукт в 
България, гласи проучването. 
Според данните, при други 31 продукта (58% от обхванатите продукти) цените в България са с между 0,4% и 64,8% по-ниски 
от тези в съответната държава-членка на ЕС. Като пример са посочени цените на шоколад, бисквитени изделия и 
безалкохолни напитки в България, които са съществено под тези в останалите държави-членки на ЕС, обхванати от 
проучването. 
Според сравнението на етикетите, при 40 продукта (75,5% от обхванатите продукти) информацията на етикетите е 
идентична. При 13 продукта (24,5%) са налице различия в представената информация по отношение на състав и/или 
хранителна стойност. Различията в етикетите се отнасят за: мляко за малки деца, моцарела, безалкохолни напитки, 
сладкарски, тестени и шоколадови продукти и зеленчуков бульон. 
Според проучването, има разминаване в състава и качеството на някои продукти, предлагани на българския и на 
европейския пазар. 
При лабораторните изследвания се установи, че органолептични показатели (сензорен анализ) - от изследвани 28 
продукта, при 5 продукта (17,9%) са налице различия - моцарела, безалкохолни и шоколад. Физикохимични изпитвания - 
от изследвани 22 продукта, само при 1 продукт (4,5%) е открито различие - мляко за малки деца. Анализът на 
съдържанието на различни специфични съставки показва разлики при: 
- какао в шоколадови храни - от изследвани 2 продукта, при 1 продукт (50%) е открито различие; 
- немлечни мазнини - изследван е един продукт, като не е констатирано отклонение. 
В рамките на проучването са взети общо 106 проби. Те обхващат 53 храни и напитки от една и съща търговска марка, 
предлагани от една страна в търговска верига в България, а от друга - в същата или подобна верига магазини в избрани 
държави-членки на ЕС (Германия, Австрия, Италия и Чехия). 
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Сравнение на цените по държави показва преобладаващо по-ниски цени на българския пазар (само за 2 - мляко за деца и 
един вид пудинг, от 10 продукта цените на австрийския пазар са малко над тези в България). При останалите 3 държави не 
може да се открои ясна тенденция, гласи изследването. 
 
Economic.bg 
 
√ Новият Закон за движение по пътищата: критики и предложения 
МВР, Министерство на транспорта, браншови организации и НПО-та обсъдиха предложените промени в закона 
В краткото време, което имахме да се запознаем с трите законопроекта, не успяхме да видим нов модел нито за 
организацията на пътната безопасност, нито за административно-наказателната отговорност, нито за обучението на 
водачите или поддръжката на превозните средства. Това коментира Диана Русинова от Института за пътна безопасност на 
дискусия за обсъждане на трите нови законопроекта, на които ще се раздели сегашният Закон за движение по пътищата. 
Новите предложения в закона бяха публикувани на страницата на МВР и Министерството на транспорта в петък. До 
публикуване на проектозаконите се стигна, след като през последните 10 години Законът за движение по пътищата 
претърпяваше изменения над 70 пъти, но въпреки това той остана недостатъчно ефективен, а промените на парче не 
помогнаха да се намалят осезаемо проблемите на пътя. 
Закон за движение по пътищата в три части: 
На първо място основното предложение е Законът за движение по пътищата да се раздели на три – Закон за движението 
по пътищата, Закон за пътните превозни средства и Закон за водачите на моторни превозни средства. Два от тези закона 
ще се контролират от Министерството на транспорта, а третият - от МВР. Целта на разделянето е създаване на по-стабилна 
уредба, подобряване на дейността на закона, усъвършенстване на правилата и увеличаване на компетентността на 
контролните органи. 
На кръглата маса взеха участие Цветан Цветанов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 44-
то НС, Валентин Радев, министър на вътрешните работи, зам.-министърът на транспорта Ангел Попов, представители на 
браншовите организации, НПО-та и експерти по темата.  
Част от специалистите изразиха своето неодобрение от това, че проектите на законите са публикувани твърде късно – в 
петък следобед, и времето, в което може да се запознаят с тях, е твърде кратко. На това министърът на вътрешните работи 
отговори, че  се планират още няколко подобни дискусии – една в Пловдив, а другата може би в Търново или Варна, на 
които и друга част от представителите на сектора ще могат да се включат с мнения и предложения. Освен това, писмени 
предложения по закона ще се приемат до 4 май. 
При откриване на срещата вторият в ГЕРБ Цветан Цветанов заяви, че темата за безопасността на движението е водеща в 
негативните хроники, които наблюдаваме особено в последните дни. Една от неговите идеи е глобите, събирани във 
Фонда за пътна безопасност, които към момента са близо 60 млн. лв., да се използват например за поставяне на още 
камери за измерване на средна скорост по пътищата.  
Част от предложенията, залегнали в новите три законопроекта: 
Едно от новите предложения в закона е, че шофьор трябва да се яви отново на шофьорски изпит, ако за две години допусне 
три тежки нарушения. Под тежки нарушения в закона се визират 7 типа. Сред тях са участване и организиране на гонки, 
шофиране в аварийната лента на магистрала, в насрещното движение, преминаване на червен светофар.  
Интересен момент в закона е задължителното носене на каска и жилетка за велосипедистите. Радостина Петров, част от 
сдружение „Велореволюция“ се обяви категорично против мярката, като обясни, че единствената държава в света, която 
е одобрила подобен регламент е Австралия. По нейни думи носенето на каска е неефективно, тъй като се намаляват 
травмите на главата при ПТП с велосипедисти, но в пъти се увеличават телесните травми. Освен това практиката за 
велосипеди под наем, която доста от общините вкараха в градовете си, ще претърпи провал, тъй като няма как да се 
осигурят каски и жилетки за всички желаещи. 
Друг важен момент е задължителната регистрация на автосервизите. Според експертите така ще се намалят порочните  
практики на хора без нужната квалификация, които се занимават с ремонт на автомобили.  
В Закона заляга и друго предложение: в него е записана и дистанцията, която шофьорите трябва да спазват на път извън 
населено място, на скоростен път и на магистрала, съответно 40, 60 и 70 метра. Според бившия шеф на КАТ Алекси Стратиев 
в закона трябва да се предвиди премахване на всякакви стикери от стъклото. Например както се говори за дигитализиране 
на винетките, така в електронен формат да бъде гражданската отговорност, техническият преглед и т.н. 
Техническото досие на автомобила е другото въведение, което законът предвижда. В него ще се вписват какви промени 
са направени по автомобила, годишните технически прегледи, километража. Целта на тази промяна ще бъде евентуален 
купувач да се запознае с реалното състояние на колата. 
 
В. Сега 
 
√  ГЕРБ планира да изхарчи милиони за нови камери по пътищата 
Парите ще дойдат от фонд „Пътна безопасност“, където имало събрани 60 млн. лв. 
Във фонд "Пътна безопасност" са натрупани около 60 млн. лв. и тези пари трябва да се изразходват за камери по пътищата, 
информационни кампании и обучения на учениците. Това обяви зам.-председателят на ГЕРБ и шеф на парламентарната 
комисия по вътрешен ред Цветан Цветанов. Вчера на кръгла маса бяха представени и обсъдени проектите на 
управляващите за разделяне на сегашния Закон за движение по пътищата на три нови - Закон за движението по пътищата, 
Закон за водачите на моторни превозни средства и Закон за пътните превозни средства. 
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Според Цветанов трябва да се намери начин "нарушителите да инвестират в подобряването на инфраструктурата и на 
превантивната дейност". По думите му средствата във фонда, които се натрупват от пътни глоби, постепенно се увеличават, 
но "не се разходват за нещо голямо, за някаква политика, която може да даде необходимия ефект". Идеята му е да се 
закупят нови камери, които да проследяват скоростта на водачите - например на една отсечка от София до Пловдив да 
бъдат разположени три камери, които да правят съпоставка и да усредняват скоростта, с която преминава водачът от 
първата до третата камера. "Тогава ще се види дали човекът действително е намалил скоростта си, или е приложил 
съответния тарикатлък, присъщ за българския водач - да мине пред камерата с ниска скорост и след това да засили", обясни 
Цветанов. 
Инициативата му се посрещна със скептицизъм от участниците в дискусията. Христо Радков, председател на Българско 
обединение на шофьорите, заяви, че миналата година МВР е изразходвало над 2 млн. лв. за камери и тяхната поддръжка, 
а в същото време по магистрала "Тракия" има участъци, на които дори няма маркировка. 
Новата законодателна инициатива на управляващите се посрещна със смесени чувства. Управляващите обясниха 
разделянето на действащия Закон за движение по пътищата на три отделни закона с необходимостта да се създаде "по-
стабилна уредба", която да включи голяма част от правилата, уредени в момента в подзаконови нормативни актове. 
Пример за това е законът за водачите, който обаче участници в дискусията определиха като "съшит с бели конци от няколко 
наредби". А представения като нов Закон за движение по пътищата разкритикуваха като повторение на повечето 
разпоредби на действащия закон със същото наименование. 
"Не намерихме нов модел за управление на безопасността по пътищата. Административно-наказателна реформа няма. Не 
стана ясно дали законите лежат върху ясна стратегия", коментира Диана Русинова от Института за пътна безопасност. 
"Законът трябва да бъде ясен, точен и достъпен за неговите ползватели. Нито едно от това не го виждаме в момента", 
допълни Йонко Иванов от Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка. А според Христо Радков единствената 
съществена промяна е вкарването на лицензионен режим за сервизите и завишаването на някои санкции. Недоволни 
останаха дори и някои държавни органи. От Комисията за защита на потребителите се оплакаха, че им се вменяват 
контролни функции по отношение на вноса на авточасти, които не могат да изпълнят поради недостиг на хора и ресурси. 
"Много е лесно, като има документ, да се критикува", отвърна вътрешният министър Валентин Радев, раздразнен от 
критиките. Той даде срок до 4 май на желаещите промени да пратят своите предложения в МВР. 
ОПЛАКВАНЕ 
Много от участниците в кръглата маса се оплакаха, че проектозаконите са били качени на сайта на МВР миналия петък по 
обяд, което не им е дало възможност да се запознаят с тях в дълбочина. Авторите им пък ги представиха съвсем накратко 
с оправданието, че искат да оставят повече време за дискусия. Цветан Цветанов обеща, че ще се проведат още ред 
обсъждания, включително в Народното събрание, преди депутатите да започнат работа по проектите. 
ПРОМЕНИ 
С новите закони се завишават значително глобите при нарушения на пътя. За минаване на червено например ще се дават 
150 вместо 100 лв., както и ако не се спре на зебра. За неправилно паркиране глобата става 100 вместо 50 лв. Отпада 
толерансът от 10 км в час над позволената скорост и наказание може да има и при превишение дори с 1 км в час. Ако бъдат 
извършени три от 7 тежки нарушения, книжката ще се отнема. Това са шофиране с над 0.5 промила алкохол в кръвта или 
под въздействие на наркотици, превишаване с над 50 км в час на скоростта в населено място, минаване на червено, 
неспазване на предимство на пешеходна пътека, движение в насрещното на магистрала или скоростен път, в аварийната 
лента, организиране или участие в гонка. При отнемане на книжката водачът ще се явява на изпит, но едва след две години. 
За велосипедистите е записано да се движат с каска и светлоотразителни жилетки, както и да бутат велосипеда, ако 
пресичат пешеходна пътека. Колата на пиян шофьор ще се спира за година и ще се свалят номерата. Същата е санкцията и 
ако се даде на пиян шофьор. Един от спорните моменти е и изискването за документ за психическото състояние на водача. 
 
√  Кандидати за зам.-председател и членове на антикорупционната комисия ще бъдат изслушани в парламента 
Кандидатите за зам.-председател и членове на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество ще бъдат изслушани днес в парламентарната комисия за борба с корупцията, конфликт на 
интереси и парламентарна етика, съобщава "Фокус". 
Народното събрание прие правила, според които кандидатите се предлагат от председателя на антикорупционната 
комисия. В кратко изложение той ще ги представи днес пред парламентарната комисия. До изслушване са допуснати 
четирима кандидати - Антон Славчев, Антоанета Георгиева-Цонкова, Пламен Йоцов и Силвия Къдрева. От тях се очаква да 
представят концепция за работата си, а депутатите могат да им задават въпроси. 
След като бъдат изслушани, предстои кандидатурите им да бъдат разгледани в пленарна зала. За да бъдат избрани, трябва 
да съберат повече от половината от гласовете на депутатите. 
 
OffNews.bg 
 
√ Доклад на САЩ: Корупция, дискриминация срещу ромите и тежки условия в затворите в България 
Тежки условия в затворите, корупция във всички клонове на властта, липса на независима съдебна система и 
дискриминация срещу ромите. Това са най-значителните проблеми в областта на човешките права в България, сочи доклад 
на Държавния департамент на САЩ.  
В доклада се констатира увеличаване на актовете на расова дискриминация срещу ромите. За тази констатация докладът 
се позовава на становище на Българския хелзинкски комитет. Според доклада медиите у нас "често описват ромите и 
другите малцинствени групи, използвайки дискриминиращ, омаловажаващ и оскърбителен език". 
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Освен това националистически партии като "Атака" и "Патриотичния фронт" базират политическите си кампании на силни 
антиромски, антитурски и антисемитски послания и реторика, се допълва в доклада. 
Американските власти посочват още, че ромите не са представени в парламента, но допълват, че законите на страната не 
забраняват представители на малцинствата да участват в политическия процес.  
В доклада се отбелязва, че етническите турци, ромите и помаците имат свои представители на избираеми позиции на 
местно ниво. Вашингтон обаче критикува България заради забраната за агитиране на езици, различни от българския, по 
време на предизборна кампания. 
Докладът припомня осъдителната присъда срещу вицепремиера Валери Симеонов заради антиромско изказване от 2014. 
Като проблем са посочени и антиромските протести в Асеновград и още няколко градове в страната през миналата година 
заради сблъсъци между етнически роми и местни общности. Изброени са и нарасналите инциденти с реч на омразата и 
престъпления от омраза срещу турци, роми, мюсюлмани, евреи и бежанци. 
Липсата на обвинения срещу престъпления от омраза продължава да е проблем, както и малките и условни присъди, които 
се дават на осъдените, допълва докладът на Държавния департамент.  
Докладът критикува България и за проблемите с корупцията и липсата на независима съдебна система. Според доклада в 
България служители във всички сфери на управлението са засичани в корупционни практики - подкупи, конфликт на 
интереси, злоупотреби, нарушения на обществени поръчки, търговия с влияние. Цитират се неправителствени 
организации и отчета на прокуратурата за 2016 г., според който за ефективна борба с корупцията са необходими 
съществени промени в Наказателния и в Наказателно-процесуалния кодекс. Посочват се и конкретни дела и разследвания, 
сред които скандала около депутата Живко Мартинов, станал известен като "Суджук гейт". 
Голямо внимание в доклада се обръща и на лошите условия в затворите. Държавният департамент отчита, че няма 
подобряване на условията в затворите в София, Бургас и Варна. Докладът споменава още за случаи с насилие и извънредна 
употреба на сила от страна на властите.  
Докладът говори и за свободата на словото, като то не е включено в групата на най-големите нередности у нас.  
Държавният департамент все пак отбелязва, че има проблеми, свързани с корпоративен и политически натиск върху 
медиите, непрозрачна концентрация на медийна собственост и дистрибуция, както и непряка правителствена подкрепа за 
отделни медии чрез публичен ресурс. 
 
Actualno.com 
 
√ Радев се срещна с френски експерт по политически стратегии 
Идеите и перспективите за развитието на Обединена Европа и актуални проблеми от международния дневен ред обсъдиха 
на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев и френският експерт по политическа стратегия Жерар Шалиан. Това съобщиха 
от пресентъра на президентката институция.  
Гостът е преподавател в престижни университети по цял свят и автор на множество публикации и книги, посветени на 
военната стратегия и конфликти от 20-и и 21-и век. Специалист по асиметрични конфликти и културна антропология на 
обществата в конфликт, той е работил на място по повечето от съществуващите конфликтни точки, по всички краища на 
земното кълбо. 
Президентът Радев и проф. Шалиан се обединиха около мнението, че днес повече от всякога е нужно задълбочено и 
детайлно разбиране на генезиса и развитието на конфликтите, познание за характера и ценностите на местните субекти, 
ясна визия за конкретните цели, които нашите съюзи – ЕС и НАТО имат в съответния конфликт и за начина, по който тези 
цели могат да бъдат постигнати. Този подход единствен гарантира успешна реализация на нашите цели, като изключва 
всякакви предпоставени решения, идеологически подходи и механично заимстване на позиции, като вредни за това, към 
което се стремим на международната арена.  
Европа е жертва на самата себе си, защото не се изправя пред реалните проблеми, които има, заяви Жерар Шалиан. 
Според френския експерт слабостта и пасивността на ЕС на международната сцена произтичат и от липсата на адекватни 
отбранителни способности. При взимането на политическите решения за бъдещето на Европа е важно да се чува гласът на 
визионерите, които предлагат стратегическо мислене и обръщат внимание на историческите поуки, заяви Румен Радев.  
В срещата участва и посланикът на Франция у нас Ерик Льобедел. 
 
√ Защо сметките за парно през март са по-високи? 
Шокова сметка за парно за месец март или не – този въпрос отново излезе на дневен ред, след като омбудсманът Мая 
Манолова отново му обърна внимание.  
В ефира на Нова телевизия бяха показани две сметки за парно – за 171 лева от март миналата година и 350 лева от март 
тази година. С 24% по-висока е цената на топлинната енергия, а март месец сега беше по-студен от миналата година, 
поясни Боян Паунов от "Топлофикация София". Няма права зависимост, че януари ще е най-висока сметката, каза Паунов, 
който си призна, че не ползва парно. 
 Всъщност представителят на "Топлофикация" визираше това, че съгласно наредбата за топлоснабдяването има 
изчисление на първите, прогнозни сметки на база коефициент, за да са горе-долу равни в различните месеци от 
отоплителния сезон. Всъщност първите сметки са прогнозни, а изравнителните чак оценяват реалното потребление, като 
изравнителните се правят след края на отоплителния сезон.  
Същевременно Мая Манолова заяви, че сметки с почти 100% увеличение има много. Фактурираните количества през март 
2018 са с 30% по-високи на годишна база, стана ясно от думите ѝ. Няма никакво разумно обяснение защо в най-топлия 
месец от отоплителния сезон сметките са най-високи, категорична беше Манолова. Най-големият проблем е липсата на 
честна, пълна и разбираема информация за клиента, уточни омбудсманът. Тя обърна внимание и на наредбата, като каза, 
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че според нея тя не е удачна. Припомняме, че ВАС отмени формулата за дялово разпределение на топлоенергията, но 
тепърва трябва да се прави нова норма. Възможно е сметките да се директно окончателни, не прогнози - с дистанционно 
отчитане. Но за да има такова, потребителите трябва да си сложат специален топломер, който да платят. Тогава сметките 
ще са на месечна база, при изчисление на реално отопление. 
 
√ Решено: ВАС е само първа инстанция за законността на актове на правителството 
Върховният административен съд (ВАС) е единствено първоинстанционна инстанция, когато се произнася по актове на 
Министерския съвет и на отделни министри. Това постанови в свое решение Конституционният съд, като посочи чл. 125, 
ал. 2 от Конституцията за основание за решението си.  
Съгласно постановеното единодушно решение на Конституционния съд "разпоредбата на чл. 125, ал. 2, предложение 
първо от Конституцията задължава Върховния административен съд да се произнася като първа инстанция по спорове за 
законността на административните актове, издадени от Министерския съвет и от министрите при упражняване на 
конституционно възложените им функции и правомощия по ръководството и осъществяването на държавното 
управление". 
Досега ВАС съвместяваше едновременно функции на първоинстанционен и на касационен съд. В резултат на това има 
висока натовареност и практически съдът е възпрепятстван да осъществява активна тълкувателна дейност. "Решението на 
Конституционния съд дава възможност на законодателя да извърши промени в законодателството, касаещи подсъдността 
на делата.  
При такава промяна ще се доведе до по-бързо и качествено административно правораздаване в полза на гражданите – 
по-кратки срокове за насрочване и разглеждане на дела, по-нисък процент висящи дела, разтоварване на ВАС и по-
равномерно натоварване на административните съдилища. След промяна на съответните процесуални закони съобразно 
тълкувателното решение на Конституционния съд, част от актовете на Министерски съвет и на останалите министри, които 
не са свързани с функционалната им компетентност, ще могат да бъдат обжалвани на първа инстанция пред 
административните съдилища", коментира председателят на ВАС Георги Чолаков. 
 
БТВ 
 
√ Хасан Адемов: Нужна е кардинална промяна в подпомагането на хора с увреждания 
Те най-много искат да бъдат пълноценно интегрирани, обяви депутатът от ДПС 
Нужна е кардинална промяна в подпомагането на хора с увреждания. Това обяви в предаването „Тази сутрин” Хасан 
Адемов, депутат от ДПС и бивш социален министър. 
По думите му реформа е нужна, защото от сега съществуваща система никой не е доволен. 
Хората с увреждания най-много искат да бъдат пълноценно интегрирани – възможност за образование и рехабилитация, 
достъп до пазара на труда. 
Според Хасан Адемов от т.нар. фалшиви инвалидни пенсии няма как да бъдат спестени толкова средства, колкото са нужни 
за адекватна интеграция на хората с увреждания. 
Вижте повече във видеото. 
 
БНТ 
 
√  Контрабандата на цигари у нас в момента е 6,6%  
Контрабандата на цигари в момента е 6,6%, а в началото на 2017 г., незаконните цигари достигаха до нива от 6 на сто. Това 
стана ясно при представянето на последните данни за контрабандата на цигари. Най-много контрабанда има в градовете 
Хасково, Ямбол и Пазарджик, където незаконната търговия достига до 17%. Заради ръста премиерът Бойко Борисов обяви, 
че ще разпореди да бъдат засилени мерките за справяне с контрабандата, както и да бъде увеличено полицейското 
присъствие в най-засегнатите райони. 
Бойко Борисов, министър-председател на България: Един месец срок, да ми напишат защо - Хасково, какво е 
предизвикало това увеличение. По- малко ли са обикаляли пазарите, дали това което трябваше да се докладва, ги е 
уморило вече или сме намалили своята бдителност, защото 0,6% е половин кутия цигари, но за нас това е много, защото 
има 0,6 повишение. Така че да вземем мерки, за следващото тримесечие това да се направи. 
 
√ Вицепрезидентът Илияна Йотова откри младежки семинар "Европа: Презареждане" 
Вицепрезидентът Илияна Йотова откри Международен младежки семинар под мотото "Европа: Презареждане". Тя 
подчерта, че с много усилия България е успяла не просто да започне темата за присъединяването на Западните Балкани и 
да я наложи в европейския дневен ред, но и да помогне да се изработи цялостна европейска стратегия за това - как ще се 
разширява Европа, докъде и с кои държави. 
Пред младите хора от различни европейски държави Илияна Йотова представи виждането си за бъдещето на обединена 
Европа. Каза им, че именно те са най-голямото предизвикателство и едновременно с това най-голямата перспектива пред 
ЕС. 
Точно от вас зависи как и каква Европа ще имаме от тук нататък и дали ние, предишното поколение, въобще ще можем да 
ви убедим за това, че има смисъл от развитието на европейския проект. 
Илияна Йотова посочи, че за нея като личност и политик не съществува дебат "Не Европа". Тя определи като действително 
голяма заслуга на българското председателство връщането на темата за бъдещето на Западните Балкани в европейския 
дневен ред . 

https://btvnovinite.bg/predavania/hasan-ademov-nuzhna-e-kardinalna-promjana-v-podpomaganeto-na-hora-s-uvrezhdanija.html
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Този успех ще бъде още по-голям, ако на срещата на върха на 17 май в София вече разполагаме и с пътна карта и по-голяма 
конкретика кога, как и с кои държави ще се извърши това разширение . 
Сред засегнатите от вицепрезидента теми бяха също Брекзит, отстояването на политиката по сближаване в следващата 
многогодишна финансова рамка, сигурността, проблемите с бежанците и миграцията, борбата срещу тероризма, 
Лисабонския договор и европейската отбрана. 
 
В. Монитор  
 
√ Отчитаме рекорден стокообмен с Германия  
Инвестициите от немски компании са 130 млн. евро 
През изминалата година отбелязваме рекорден стокообмен на стойност 7,2 млрд. евро и ръст от 10 на сто. През 2017 г. 
германските инвестициите в България са в размер на 130 млн. евро. Това стана ясно по време на среща на икономическият 
министър Емил Караниколов с представители на Германо-българската индустриално-търговска камара. 
По време на срещата с представителите на немските компании в България бяха обсъдени въпроси свързани с 
административната тежест, недостига на кадри за бизнеса, както и предизвикателствата пред индустрията с навлизането 
на цифровата трансформация, т.нар Индустрия 4.0, съобщиха от икономическото ведомство. Министърът е посочил, че 
усилията на цялото правителството са насочени към намаляване на регулаторните режими за бизнеса, чрез свеждане им 
до минимално изискуемите от европейското законодателство. 
От Германо-българската индустриално-търговска камара са изтъкнали, че за първа година в ежегодната анкета, която 
провеждат за бизнес климата в страната ни, проблемът с кадрите е посочен на първо място. Икономическият министър е 
подчертал, че по темата се работи изключително активно, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план. Като 
краткосрочни мерки, по които работи правителството, той е посочил облекчаване на режимите за внос на кадри от 
държави, където има големи български общности в чужбина и е дал за пример междуправителствените спогодби с 
Армения, Украйна и Молдова. 
По думите му стимулирането на дуалната форма на обучение и на преквалификацията на кадри, както и по-широка 
информационна кампания за ползите от тези обучения ще доведат до създаването на необходимите за бизнеса 
висококвалифицирани специалисти. „Обмисляме в Индустриалните зони да бъдат изградени центрове за 
преквалификация и образование, спрямо нуждите на бизнеса“, допълни той. 
 
√ Фирми търсят строители на половин работен ден 
Всяка десета обява за нов служител е за готвач или сервитьор 
В разгара на строителния сезон фирми търсят работници на половин работен ден. Десетки строителни компании набират 
чрез бюрата по труда служители за довършителни дейности като шпакловки, лепене на плочки и поставяне на гипсокартон. 
За 4-часовия си труд майсторите ще получават по 305 лв. на месец, или по 3,4 лв. на час. В момента свободните работни 
места за строители в цялата страна, заявени в Агенцията по заетостта (АЗ), са близо 170. Най-търсени са арматуристи и 
кофражисти, чийто заплати варират между 700 лв. и 1500 лв. Още миналата година от Асоциацията на организациите на 
българските работодателите предложи облекчена процедура за вноса на строители. Причината е българските 
квалифицирани кадри масово емигрират в чужбина за двойно по-високи възнаграждения. Същата е ситуацията и с 
опитните кадри в сферата на туризма. Все по-трудно ресторантьори и хотелиери успяват да намерят нужните им 
служители. В навечерието на летния сезон, всяка десета обява за работа в бюрата по труда е за готвачи, сервитьори и 
бармани. Заплащането, което предлагат шефовете варира от 510 лв. до 1500 лв., в зависимост от позицията и опита на 
кандидата. Справка в електронната борса на АЗ показва, че в момента най-високи заплати предлагат ресторантьорите по 
морето. Докато в София сервитьор би печелил по 600 лв., във Варна, Бургас и Несебър сумата скача почти двойно. Не така 
стоят нещата с други търсени служители – продавачите. Около 30% от заявените свободни позиции в бюрата по труда са 
за продавач – консултанти и касиери. И докато в провинцията възнагражденията им варират между 510 лв. и 600 лв., в 
столицата заплатите са с 200 лв. отгоре. В момента чрез Агенцията по заетостта се търсят 28 150 служители. Безработните, 
които търсят препитание чрез бюрата по труда, са над 218 000. От АЗ уточняват, че не всички регистрирани на трудовата 
борса обаче реално търсят работа. Статистиката показва, че за една свободна позиция реално се борят между 8 и 11 човека. 
Останалите просто са регистрирани в бюрата по труда, за да да получават обезщетение за безработица или някакъв вид 
социална помощ. 
 
EconomyNews 
 
√ 2024: АМ "Хемус" изцяло готова 
Автомагистрала "Хемус" ще бъде изцяло готова през 2024 г., а финансирането през годините ще осигуряваме от приходите 
от тол системата, която ще заработи от следващата година. Това е казал министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков. 
През 2023 г. ще бъдат готови автомагистралите "Струма" и Русе - Велико Търново. През октомври тази година, осем месеца 
предсрочно, ще бъде пуснат и Лот 3.3 на АМ "Струма" от Сандански до Кресна, е каза още министър Нанков. 
В процес на изграждане са лот 3.1. на АМ "Струма" и 9,3 км от "Хемус" от Ябланица до Боаза, чието строителството започна 
на 27 март т.г. Сега се проектира 16,3-километровият участък от пътен възел "Белокопитово" до пътен възел "Буховци". 
Проектират се и 50 километра от Боаза до пътя Плевен - Ловеч, като се очаква през тази година да започнат търгове за 
изграждането на участъците от Боаза до п.в. "Дерманци", от п.в. "Дерманци" до п.в. "Каленик" и от п.в. "Каленик" до 



10 

 

пресичането с Плевен - Ловеч. Ще бъдат обявени и процедури за инженеринг на 85 км от пътя Плевен - Ловеч до Русе - 
Велико Търново, разделен на три подучастъка, е посочил Нанков. 
Протестиращите направиха видими усилията на правителството за изграждането на пътя Видин - Ботевград, който е и 
ангажимент в управленската ни програма, за което им благодаря, е допълнил министърът. 
 
В. Земя 
 
√ Фестивалът за млади изобретатели „От винта!” за пръв път и в България  
Павел Журавльов, представител на „Россотрудничество” в България и директор на Руския културно-информационен 
център в София 
Над 90 разработки ще видят столичани на първото издание на Международния младежки фестивал за научно-техническо 
творчество „От винта!” в София, което се открива на 27 април т.г. и ще продължи на 28 и 29 април в Руския културно-
информационен център. Първият фестивал „От винта!” в страната ни ще се проведе под патронажа на президента на 
Република България Румен Радев. Сред експонатите са безпилотен авиационен камплекс Ера-5”, „Устройство за 
тренировки на летци и космонавти”, първият български авиосимулатор „Фотоника”, радиоуправлявем модел на самолета 
СУ-27 и стендов модел на самолета СУ- 37, модели на самолетите VTOL Stanser RSG-5 и Boeing-747, соларен самолет 
TwinRay Aircraft, телеуправляем подводен апарат „Кусто”, скоростен многофункционален тримаран, робот, който рисува. 
- Г-н Журавльов, какво представлява Фестивала „От винта!” и как се стигна до неговото първо провеждане в България 
в края на тази седмица в Руския културно-информационен център /РКИЦ/ в София? 
- В нашите зали и изложбени пространства от 27 до 29 април т.г. ще се състои за първи път в България уникално събитие- 
Международния фестивал за младежко научно-техническо творчество „От винта!” . Той се провежда в Русия от 2005 г. и е 
част от мащабни технически форуми като Международния авиокосмически салон МАКС, HeliRussia, Морския салон в Санкт 
Петербург и др. Идеята да се проведе фестивала в България възникна преди около година- при нас се срещнаха 
ръководителят на „От винта!” Виктория Соболева, представителите на Россътрудничество, на неправителствената 
организация „Авиационно-космически форум- България”, както и учени и преподаватели от София- проф. Георги Чобанов, 
доц. Димитър Младенов, студенти и докторанти от СУ”Св. Климент Охридски”. Така се стигна до събитието, което предстои 
в края на седмицата в РКИЦ. Искам да подчертая, че Фестивала „От винта!” в София не е държавна инициатива, а плод на 
усилията и надеждите на младите изобретатели от България Недислав Веселинов, Мариан Михайлов, Апостол Апостолов, 
Дамян Иванов и Елина Христова, които участваха в най-големите авиокосмически форуми в Русия от 2013 г. досега. Техните 
изобретения привлякоха вниманието и се радваха на успех. През 2016 г. в рамките на програмата „Новото поколение” в 
Русия на представителите на България бе връчен символичния винт с цветовете на българското и руското знаме лично от 
министъра на промишлеността и търговията Денис Мантуров. Това послужи като стимул фестивала „От винта!” да се 
проведе и в България. 
- Какво съдържа програмата на фестивала? 
- Почти 100 млади изобретатели ще участват на фестивала със свои разработки и модели- около 60– от България и 40– от 
Русия. Изложението е отворено и за други млади хора с научни и технически таланти от съседни на България държави и от 
Европа, но това надявам се да стане, когато инициативата набере сили. Имаме три направления — изложбена, научно-
образователна и интерактивно-развлекателна част. В изложбената програма ще има 4 раздела- авиокосмонавтика, 
конструиране на морски съдове, робототехника и иновации за града. В научно-образователната част ще бъдат представени 
нови, креативни формати на работа, т.нар. Хекатон, на който специалисти от различни области в разработката на 
програмното обезпечение- програмисти, дизайнери и мениджъри ще работят над решението на даден проблем. Руски и 
български студенти ще се състезават кой е по-добър в инженерната област- двата отбора ще сглобяват безпилотни дронове 
и ще изпитват тяхната скорост и маневреност на специално трасе. А в т. нар. зона Makerspace участници на възраст от 3 г. 
до 30 г. ще сглобяват и пускат да летят модели на самолети, ще има Мастер клас и съревнование между модели на 
корабчета, лаборатория по 3D моделиране, Мастер клас по подводна роботехника и управление на подводни роботи. 
Интересно ще бъде и в интерактивния развлекателен блок- участници и гости ще пробват уменията си на първия български 
авиосимулатор, ще има съревнования с роботи, конкурси и др. Поканили сме и представители на бизнеса, на научните 
среди, които ще се запознаят отблизо с идеите и моделите на младите изобретатели. Може би, ще проявят интерес и ще 
предложат помощ на част от тях в рамките на своите и на бъдещите национални и съвместни проекти. 
- На форума, на 28-ми април, ще заседава и работна група по образованието на Междуправителствената руско-
българска комисия за икономика и научно-техническо сътрудничество. Какви новини се очакват оттам? 
- Самият факт, че комисията ще заседава в рамките на фестивала „От винта!” показва високото ниво на форума. Комисията 
не бе достатъчно активна през последните години и сега се надяваме, че това събитие ще послужи като рестарт и за други 
работни групи, както и на скорошна среща на съпредседателите й на междуправителствено ниво- руският министър на 
промишлеността и търговията Денис Мантуров и българският министър на енергетиката Теменужка Петкова. Силно 
вярваме, че сътрудничеството между висшите учебни заведения на двете страни ще продължи, защото това е сфера, в 
която се обучават най-добрите кадри и в нея не трябва да има никаква политика. 
- РКИЦ като част от Россътрудничество възнамерява ли да подпомага и развива по-активно идеите и проявите на 
децата, студентите и младите специалисти в научните и инженерните дисциплини? Какви са Вашите намерения 
занапред? 
- Провеждането на фестивала „От винта!” е част от наш по-голям ангажимент- да развиваме мега проекти за международно 
младежко сътрудничество в сферата на науката и технологиите. Вече сме се договорили с колегите ни от България на базата 
на този фестивал да създадем постоянно действащ център за младите хора, който в работен план сме нарекли Еврицентър. 
Смятаме това да е постоянно действаща площадка, на която в реално време интересуващите се да получават отговори на 
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вълнуващите ги въпроси в сферата на науката, технологиите и изобретенията. Възнамеряваме през 2018 г.- 2019 г. да 
формираме клъстър в това евристично направление, за да привлечем млади хора, които с ръцете и очите си да се докоснат 
до най-добрите образци на научно-техническите изобретения, а и да създават такива. Това, вероятно, ще им помогне да 
изберат за себе си хоби, което да ги развлича или професия, в която има творчество и бъдеще. Замислили сме в 
Еврицентъра да има поле за изява и забавление на членовете на цялото семейство, което може да прекара добре 
свободното си време. Основни медийни партньори на Фестивала „От винта!” са Информационна агенция БГНЕС и National 
Geоgraphic — България. 
 
√ След 2020 г. ще плащаме 15 % вноска в ЕС, вместо досегашните 1 %,обяви агроминистърът 
Към края на май Европейската комисия ще бъде готова с първоначалния вариант на законодателството на бъдещата обща 
селскостопанска политика ОСП, по което на този етап страните-членки нямат различия. Проектът е съгласуван и с 
европейската федерация на фермерските асоциации Копа Коджека, затова и черновите на първите три регламента се 
очаква да бъдат представени след месец, съобщи министърът на земеделието Румен Порожанов, който е и 
председателстващ на Съвета на Европейския съюз. 
На 5 и на 18 юни съветът на министрите ще обсъжда проекторегламентите, като разбира се основните дебати предстоят 
да се проведат след 2 юни, когато официално се очаква да бъде готова и многогодишната финансова рамка на ЕС след 
2020 г. 
Известно е, че с излизането на Великобритания от ЕС (Брекзит) годишно в общия бюджет на общността се отваря дефицит 
от 12 милиарда евро. Заедно с новите политики, които ще се налагат във връзка с климатичните промени, цифровизацията 
на земеделието и др, дупката в бюджета годишни ще достигне 20 милиарда евро, посочи Порожанов. 
Това означава свиване на разходите за политиките във всички сфери, особено за селското стопанство и тези за сближаване 
(Кохезионната политика). Отчасти това орязване ще се компенсира с решението на държавите членки да увеличат вноската 
си в бюджета на ЕС. Ако досега тя е била 1 процент от БВП на всяка държави, то след 2020 г. се очаква да нарасне между 
10 и 15%, посочи министър Порожанов на форум за цифровото земеделие, проведен в София. 
 
Sinor.bg 
 
√ Тютюнопроизводителите получиха над 84,4 млн. лева за Кампания 2017 
Държавен фонд „Земеделие“ преведе 84 471 000 лева субсидии на 41 323 земеделски стопани по Схемата за преходна 
национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ), съобщиха от пресцентъра на ведомството. 
Финансовата подкрепа е изплатена в пълен размер за Кампания 2017 на производители, отглеждали сортовите групи 
„Каба Кулак“, „Бърлей“, „Вирджиния“ и „Басми“ през референтния период 2007-2009. 
Подпомагането по схемите за преходна национална помощ се извършва съгласно разпоредбите на Наредба № 3 за 
условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Право на подпомагане имат земеделски стопани, които 
са отглеждали тютюн през поне една от годините, включени в референтния период 2007 - 2009 г. Продукцията им следва 
да е изкупена и премирана по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия (ЗТТИ). Размерът на плащането за преходна 
национална помощ за тютюн, необвързана с производството, за Кампания 2017, е определен със заповед № РД 09-362 от 
17.04.2018 на министъра на земеделието, храните и горите. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Мястото на държавите от Западните Балкани е в ЕС 
Джема Грозданова, председател на комисията по европейските въпроси в НС, Светът е бизнес, 23.04.2018 
Западните Балкани са географски в Европа и трябва да бъдат в съюзите, които Европа подкрепя. Това каза Джема 
Грозданова, председател на комисията по европейските въпроси в НС, в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Николай 
Кръстев. 
По повод докладите на ЕК за напредъка на държавите от Западните Балкани по пътя към присъединяването в ЕС, тя каза: 
„Най-позитивният доклад е за Черна гора, следват Македония и Албания, след това са Босна и Херцеговина и Косово. 
Голяма стъпка напред е, че Македония и Албания получиха препоръка за стартиране на преговорите за присъединяване.“ 
Джема Грозданова коментира заслугите на България. „Това е голям успех за България, защото от 2003 г.  до момента темата 
разширяване и Западни Балкани не е стояла на дневен ред.“ 
За проблемите, които всяка държава от Западните Балкани трябва да разреши, преди да бъде приета в европейското 
семейство, промяната в отношенията между България и Македония и принципа на избиране на новите страни членки 
вижте във видеото. 
 
√ Обзор на европейската търговия в понеделник, 23.04 
Коментар на Марк Бартън от Bloomberg News 
По време на европейската борсова сесия акциите поскъпват водени от телекомите, застрахователните компании и 
банките. Търговското напрежение утихва, което подобрява настроението на инвеститорите и европейският индекс Stoxx 
600 отбелязва най-дългата поредица от седмични повишения от октомври 2017-та. 
Сезонът на финансовите отчети вече започна. UBS откри сезона при банките. Новооткритото комбинираното звено на UBS 
за управление на богатството не отбелязва най-доброто начало. 
 Бизнесът, който представлява около половината от печалбата преди данъци на UBS обяви резултати за първото 
тримесечие, които не отговориха на очакванията, което понижи цената на акциите на банката с 2,9%. 
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Книжата на "Phillips“ поскъпнаха с до 5,8% и завършиха сесията близо до това ниво, което е най-големият ръст от юни 
миналата година. Печалбата за първото тримесечие на компанията се увеличи с 15%. Датският производител на лекарства 
е продал повече диагностични медицински скенери, отчитайки 5% ръст на продажбите в сравнение с очакванията. 
Компанията обещава да увеличи продажбите и да подобри маржовете на печалбата след като насочи бизнеса си към 
медицинско оборудване и услуги, оттегляйки се от производство на продукти като осветителни крушки, телевизори и 
компактдискове. 
Гледайте целия обзор на европейската търговия във видеото. 
 
Money.bg 
 
√ Петролът отново тръгна нагоре, гони $75 за барел 
Цeнитe нa пeтpoлa възoбнoвиxa пoдeмa cи в ĸpaя нa cecиятa вчepa и във втopниĸ нa фoнa нa нoви oпaceния, cвъpзaни c 
нaпpeжeниeтo в Близĸия изтoĸ. 
Πoĸaчвaнeтo нa ĸoтиpoвĸитe пpoдължaвa, нeзaвиcимo чe дoлapът в пoнeдeлниĸ дeмoнcтpиpa нaй-знaчитeлния cи pъcт oт 
нaчaлoтo нa фeвpyapи. Oбиĸнoвeнo тaзи тeндeнция вoди дo cпaдaнe в cтoйнocттa нa cypoвиннитe cтoĸи, oтбeлязвa Dоw 
Јоnеѕ. 
Юнcĸитe фючъpcи зa copтa Вrеnt нa лoндoнcĸaтa бopca ІСЕ Futurеѕ днec cyтpинтa пocĸъпвaт c $0,16 (0,21%) - дo $74,87 зa 
бapeл. 
Aмepиĸaнcĸият eтaлoн WТІ c дocтaвĸa юни нa нюйopĸcĸaтa cтoĸoвa бopca (NYМЕХ) в cъщoтo вpeмe ce тъpгyвa пo $68,90 зa 
бapeл, c $0,26 (0,38%) нaд цeнaтa oт ĸpaя нa cecиятa в пoнeдeлниĸ. 
Cтpaxът oт гeoпoлитичecĸaтa peaлнocт и pиcĸoвe зa нapyшaвaнe нa дocтaвĸитe oт paзмиpния peгиoн oтнoвo въpнaxa 
пeтpoлния пaзap ĸъм pъcт. 
Шиитcĸoтo движeниe "Aнcap Aлa" (xycити) в Йeмeн cъoбщи зa гибeлтa нa cвoя лидep Caлex ac Caмaд в peзyлтaт нa 
caмoлeтнa aтaĸa oт cтpaнa нa Cayдитcĸa Apaбия. 
Инвecтитopитe нa пeтpoлния пaзap cъщo тaĸa ce oпacявaт, чe пpeз мaй CAЩ щe възoбнoви caнĸциитe cpeщy Иpaн, ĸoeтo 
мoжe дa ce oтpaзи нa пpeдлaгaнeтo нa cypoвинaтa в глoбaлeн мaщaб. 
Aнaлизaтopитe ce бeзпoĸoят и oт пoтeнциaлнaтa дecтaбилизaция нa пoлитичecĸaтa oбcтaнoвĸa в Либия. 

https://www.bloombergtv.bg/top-novini/2018-04-24/obzor-na-evropeyskata-targoviya-v-ponedelnik-2304

