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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Дарик Радио 
 
√ Васил Велев в "Седмицата" 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев пред слушателите на Дарик. 
България трябва да има по-голям размер на инвестициите, за да може да догонва развитите европейски държави посочи 
в разговора Васил Велев. 
Много инвеститори взимат решения да не инвестират в България, заради липсата на подготвени специалисти, каза Велев. 
Може да имаме много по-ускорено развитие, а един от задържащите фактори е недостига на човешки ресурси, допълни 
Велев. 
Трудова миграция, образование и вътрешната оптимизация на работната ръка - това са стълбовете, които могат да се 
използват, за да се преодолее кризата с работната ръка, подчерта Васил Велев. 
Той коментира и данъчната амнистия на Мюфтийството за 8 млн. лева, като каза, че данъците трябва да се плащата от 
всички и няма как да се подкрепи такава данъчна амнистия. 
Велев коментира идеята на властите да контролират непотърсените бонове от масовата приватизация. Според него, това 
не е добра идея и не трябва да се осъществява, като приведе и доводи за това. 
Чуйте всички теми в разговора. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Липсата на архиви отваряла врата за злоупотреби и схеми в НОИ 
Арестите в Силистра коментират Добрин Иванов и Ваня Григорова  
Трима от задържаните за схемата с фалшиви пенсии в Силистра остават за постоянно в ареста. Това реши 
Специализираният наказателен съд. Според прокуратурата директорът на НОИ в Силистра Милен Пенчев, както и Стоянка 
Симеонова и Тодор Тодоров, са участвали в организирана престъпна група за неправомерно отпускане на максимални 
пенсии чрез фалшиви документи. Разследващите са установили около 20 случая на отпуснати по този начин пенсии през 
последните 2 години. Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" и Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България, коментираха в ефира на "България сутрин", че прокуратурата трябва да е сигурна в 
своите доказателства, за да докаже тази схема и фалшивите документи.  
"Как се доказва един фалшив документ, при положение, че липсват архиви? Между 10 и 15 % са само предадените архиви 
в НОИ. Можем да си представим за какви липси става въпрос", обясни Добрин Иванов. 
По думите му няма гаранции, че категорийните работници, които имат право на по-висока пенсия и по-ранно 
пенсиониране, ще получат необходимите им документи от предприятията, където са полагали своя труд, защото не е 
сигурно колко са истински самите удостоверения за времето преди 1997 година, преди въвеждането на персонален 
регистър в НОИ. 
"В България имаме огромен проблем и той ще става все по-видим с годините. Това са случаите, които не са малко и в които 
архиви просто няма. Хората просто няма как да докажат стаж. Това, което се говори, не стана ясно за кой период е 
трудовият стаж. Ако е преди 2000 година, има съвсем реален шанс тези хора наистина да са работили някъде и да нямат 
документи", категорична беше Ваня Григорова пред Bulgaria ON AIR. 
Според нея именно липсата на архиви отваря възможност за подобна схема за злоупотреби и от двете страни - работници, 
които не са работили никъде и държава, която репресира пенсионерите, за да свие разходите.  
Григорова каза също, че схемата в НОИ-Силистра може и да действа, защото хората търсят друг начин, за да си осигурят 
необходимите документи за труд, който действително са полагали. 
Добрин Иванов пък допълни, че трябва строго да се преследват подобни престъпления с фондове, в които се внася от 
всички, но се ползват от по-малко хора. 
Гледайте видеото. 
 
 
 
 
 
 
 

https://darikradio.bg/vasil-velev-v-sedmicata~202591.html
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2019-03-11/lipsata-na-arhivi-otvaryala-vrata-za-zloupotrebi-i-shemi-v-noi
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Стокообменът и потребителските цени ще са във фокуса на седмицата в България 
Централната банка ще обяви каква е била дейността на застрахователните дружества през последното 
тримесечие на 2018 г. 
През тази седмица ще излязат актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство – 
информация за дейността на застрахователните дружества, данни за стокообмена на страната ни, както и индекси на 
потребителските цени. 
В понеделник (11 март) Българската народна банка ще даде информация за дейността на застрахователните и 
презастрахователните дружества към края на декември 2018 г. 
Във вторник (12 март) няма обявени събития. 
В сряда (13 март) Националният статистически институт ще обяви предварителните данни за вътрешнообщностната 
търговия със стоки – Интрастат и стокообмена на България през декември 2018 г.  
Ще излязат предварителните данни за търговията със стоки с трети страни - Екстрастат за януари 2019 г.  
НСИ ще публикува данни за местата за настаняване през януари 2019 г. От националната статистика ще разберем какви са 
потребителските цени през февруари и окончателните данни през януари 2019 г.  
В четвъртък (14 март) няма обявени събития. 
В петък (15 март) БНБ ще публикува рамката на международните резерви и ликвидност в чуждестранна валута за февруари 
2019 г. 
НСИ ще изнесе годишните данни за товарния автомобилен транспорт за миналата година. В последния работен ден на 
тази седмица ще разберем какви са годишните данни за 2018 г. от наблюдението на работната сила. 
 
√ Румен Радев: Спасяването на българските евреи е вдъхновяващ пример 
Държавният глава връчи орден "Стара планина" на президента на Световния еврейски конгрес 
Спасяването на българските евреи не е просто историческо събитие, а е вдъхновяващ приемер за днешния и утрешния 
ден, каза държавният глава Румен Радев, който удостои президента на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудър с орден 
"Стара планина" първа степен, предаде БТА. 
Отличието е за особено големите заслуги на Лаудър за развитието и укрепването на приятелските отношения и 
сътрудничеството между световната еврейска общност и държавните институции, гражданското общество и еврейската 
общност в България, както и за значителен принос за развитието на образованието у нас. 
Един народ показа, че дори в най-мрачните времена може да има смелост и отговорност, когато този народ е изградил 
фундаментални ценности, посочи Радев. 
Той отбеляза, че днес се навършват 76 години от спасяването на българските евреи и допълни, че в един от най-мрачните 
периоди на човечеството българският народ е извършил този акт на безпримерна смелост, на гражданска отговорност и 
човечност. 
Президентът посочи, че съвместните инициативи на Световния еврейски конгрес и на организацията на евреите в България 
"Шалом" съдействат не само за повишаване на нетърпимостта и противопоставянето на ксенофобията и дискриминацията, 
но и за по-добро сътрудничество с българските институции за действия срещу антисемитизма и речта на омразата. 
Радев отбеляза, че днешното шествие, което се проведе в София по повод Деня на спасяването на българските евреи и 
почитане на паметта на жертвите на Холокоста, е доказателство за това ефективно сътрудничество - в подкрепа на 
толерантността и единението. 
Роналд Лаудър заяви, че за пръв път е дошъл в България през 1997 г. и това, което обича най-вече тук, са хората. 
Уважението ми беше спечелено посредством техните бащи и деди, защото в най-тъмните времена в европейската история 
България беше единствената страна на този континент, която имаше смелостта да каже "не" на омразата, "не" на 
убийствата, "не" на антисемитизма, посочи президентът на Световния еврейски конгрес. 
 
√ Министерството на туризма ще обяви скоро как ще се субсидират чартърите 
Борбата е за всеки един турист, заяви Николина Ангелкова 
Министерството на туризма ще предложи скоро механизъм за субсидиране на чартърите, каза пред БНР министърът на 
туризма Николина Ангелкова. Тя посочи, че такава програма би се отразила благоприятно, но няма да е насочена само към 
руските туристи, за които ранните записвания към момента сочат спад между 15 и 25%. Днес в Москва тя откри българския 
щанд на международната туристическа борса Интурмаркет 2019. 
Ако се отворят „крилата“ на сезона и допълнително ще се натовари базата по Българското Черноморие, обясни 
министърът. 
Запитана защо досега не е използвана възможността за субсидиране на чартърите тя каза, че механизмът е обсъждан още 
със създаването на министерството, но трябва да се спазва европейското законодателство за държавните помощи. 
Проучват се практики на страни членки на ЕС и скоро ще бъдат представени детайли. Целта е България да се конкурира с 
трети страни като Турция, Тунис, Египет, Сърбия и Северна Македония, които имат такива програми. 
„Борбата е за всеки един турист и конкуренцията в сектора е много голяма“, каза министърът. 
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8,4 млрд. лв. са приходите от туризъм за 2018 г. Общо преките и непреките приходи от туризъм формират към 12% от БВП 
на страната, отчете тя. 
За спада на руските туристи тя каза, че причините са основно икономически. Ангелкова припомни подписаното 
споразумение в областта на туризма при посещението на руския премиер Дмитрий Медведев в България. 
Да върнем руския турист не само по Черноморието, но и целогодишно, посочи като цел Ангелкова. По темата за визите тя 
каза, че се обсъждат различни варианти, включително за многократни туристически визи за Русия и Турция. 
На въпрос дали е осъществима фериботната линия Бургас - Новоросийск Ангелкова каза, че в момента се прави 
икономически анализ за такъв превоз на туристи с техните леки коли, тъй като доскоро по линията са превозвани само 
товарни камиони. 
За изложението Интурмаркет 2019 тя посочи, че сериозен е фокусът върху регионите. Подготвят се споразумения с 
Асоциацията на руските региони, също и с отделни региони, с цел откриване на директни полети до Варна и Бургас. 
Министерството рекламира България целево на 16 пазара, сред които и Русия. 
Ангелкова отчете, че броят на германските туристи расте и през 2018 г. са достигнали почти 900 хил., затова ще се работи 
целево върху немския пазар. 
Към Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Великобритания имаме насочена целева реклама. Като други важни пазари тя 
посочи Румъния, Гърция, Турция и Северна Македония. От съседните страни идват 4 – 4,5 млн. туристи годишно. 
Като друг приоритет министърът заяви привличането на туристи от САЩ, Китай, Южна Корея, Япония и Близкия Изток. 
Зимният сезон у нас отбелязва лек спад от 3% за декември и януари в сравнения с предишния сезон. Причината е спадът 
от Турция, породен от нестабилността на турската лира в периода на записванията. Лек спад се наблюдава и на гръцки 
туристи. 
 
БНР 
 
√ София и Любляна обсъждат евроинтеграцията на Западните Балкани 
Президентът Румен Радев ще обсъди със словенския си колега Борут Пахор актуални въпроси от регионалния, европейския 
и международен дневен ред. Днес и утре българският президент е на официално посещение в Любляна. 
Двамата президенти ще обсъдят и перспективите на държавите от Западните Балкани за интеграция в ЕС и НАТО. В 
делегацията, която придружава българския държавен глава, има представители на български компании в областта на 
информационните технологии, туризма, строителството и хранително-вкусовата промишленост. След среща в София през 
март миналата година Радев и Пахор призоваха проектите за транспортна, енергийна и дигитална инфраструктура в 
региона да получат финансовата подкрепа на ЕС. 
В края на октомври 2018 г. Любляна откри посолство в София, а от близо година между двете столици има директна 
авиолиния. 
 
√ Представят Ф-16 в Пловдив 
Изтребителите Ф-16 Блок 70 ще бъдат представени в Пловдив. Това е най-новата и най-усъвършенствана версия на 
еднодвигателния изтребител на НАТО, която се произвежда от американския концерн Lockheed Martin.  
На представянето ще присъства Джеймс Робинсън , директор „Международно бизнес развитие на Ф-16“ в компанията.  
През януари Народното събрание даде мандат на правителството за започване на преговори със САЩ за закупуване на 
нови изтребители Ф-16 Блок 70. 
 
News.bg 
 
√ Борисов посреща патриарха и главния мюфтия 
Премиерът Бойко Борисов ще проведе разговор с българския патриарх Неофит и с главния мюфтия Мустафа Хаджи в 
Министерски съвет. 
Поводът за разговора е общественият спор за опростените от парламента дългове на Главното мюфтийство с промените в 
Закона за вероизповеданията. 
Припомняме, депутатите решиха на първо четене до опростят около 8 милиона лева задължения на Главното мюфтийство.  
Промените бяха подкрепени от депутатите от ГЕРБ и ДПС, което стана повод опозицията да заподозре сделка между двете 
политически сили. 
 
√ 2.8% годишен ръст на промишлеността отчита НСИ за януари 2019 г. 
През месец януари 2019 година при промишленото производство е регистриран ръст от 2.8% спрямо съответния месец на 
2018 година. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) относно индексите на промишленото 
производство, строителната продукция и търговията на дребно през януари тази година. 
Годишните изменения в промишлеността показват ръст от 16.4% в добивната промишленост и ръст от 2.9% в 
преработвателната промишленост.  
Спад е регистриран в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1%. 
Месечните изменения в сектора показват, че индексът на промишленото производство нараства с 3.2% в сравнение с 
декември 2018 година. Спрямо последният месец на предишната година увеличение е регистрирано в добивната 
промишленост (с 12.4%), в преработващата промишленост (с 4.1%) и в производството и разпределението на електрическа 
и топлоенергия и газ (с 2.1%). 
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Източник: НСИ 

 
При строителството е отчетено увеличение от 0.9% на продукцията през януари 2019 година в сравнение със същия месец 
на 2018 година.  
На годишна база увеличението на строителната продукция се определя от положителния темп при сградното строителство, 
където ръстът е с 4.6%, докато при гражданското/инженерното строителство е регистрирано понижение от 4.0%. 
На месечна база през януари индексът на продукцията в сектор "Строителство" е с 1.5% над равнището от предходния 
месец декември. 

 
Източник: НСИ 

 
При оборота в търговията на дребно се отчита ръст от 3.2% в сравнение със същия месец на предходната година. През 
първия месец на годината в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът нараства най-съществено при търговията на 
дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 19.0%. 
Месечните изменения показват, че през януари 2019 година оборотът в сектора нараства с 0.4% спрямо предходния месец 
декември. 
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√ Предлагат Радослав Миленков за подуправител на БНБ  
Депутатите гласуваха в петък процедурните правила за избор на подуправител, отговарящ за управление "Банков надзор", 
който да замени подалия оставка от този пост Димитър Костов. 
Ден по-рано председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова поясни, че процедурата 
по избор на нов подуправител ще е със съкратени срокове. 
След като управителят на БНБ внесе в Народното събрание своята номинация за подуправител парламентарната комисия 
ще изчака 8 дни от дата на внасяне, през които всички желаещи ще могат да се запознаят с кандидатурата и да отправят 
своите въпроси към кандидата. 
По време на заседание на комисията вчера Менда Стоянова обяви, че новия подуправител ще довърши мандата на стария. 
В наредбата обаче сега не пише, че при предсрочно освобождаване на някой от членовете на Управителния съвет на БНБ, 
заместникът му довършва мандата. 
Такъв текст е имало до 2015 г., но той е отменен с решение на Народното събрание. 
Димитър Костов бе избран за подуправител, отговарящ за Банков надзор, на 29 юли 2015 г. и неговият мандат изтича на 
25 юли 2021 г. 
Според "Действащата разпоредба на чл. 14, ал. 2 от Закона за Българската народна банка предвижда при предсрочно 
прекратяване правомощията на член на Управителния съвет на Българската народна банка на негово място да се избира, 
съответно назначава друго лице, за остатъка от мандата. При приемане на предложеното изменение за отмяна на чл. 14, 
ал. 2 от Закона за Българската народна банка, при всички случаи членовете на Управителния съвет на Българската народна 
банка ще бъдат избирани с мандат от шест години, каквото е общото правило на чл. 12, ал. 4 от Закона за Българската 
народна банка. 
С отмяната на ал. 2 от чл. 14 на Закона за БНБ още през 2015-а е отпаднало правилото за довършване на мандата на 
освободен предсрочно член на УС нас БНБ. 
При това положение заместникът на Димитър Костов ще бъде избран за нов шестгодишен мандат. Това е Радослав 
Миленков, чийто мандат като председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките изтича. 
От месец ноември 2014 г. досега Радослав Миленков е председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на 
влоговете в банките (ФГВБ). В рамките на своя мандат като председател на ФГВБ той поддържа добро сътрудничество с 
Българската народна банка, Министерството на финансите, банковата общност в страната и с други национални и 
международни институции. 
Радослав Миленков е магистър по финанси. Завършил е Университета за национално и световно стопанство с отличие, 
владее английски език и не членува в политически партии". 
Петгодишният мандат на заместник-председателя на Фонда Нели Кордовска обаче вече е изтекъл и БНБ, която посочва 
лицето, заемащо тази позиция, или трябва да я преизбере, или да назначи неин заместник. Министерският съвет пък 
трябва да излъчи заместник на Радослав Миленков, ако той стане подуправител на БНБ на мястото на Димитър Костов. 
 
БНТ 
 
√ Дончев: Икономическият ни модел е изчерпан - трябва да минем на по-високо ниво 
След визитата на руския премиер Дмитрий Медвев в София - бяха ли постигнати конкретни споразумения в полза на 
България и ще имаме ли шанс да станем играч в доставките на газ? С коментар по тези въпроси в "Панорама" гостува 
вицепремиерът Томислав Дончев. Той представи и основните си аргументи за промяна в икономическия модел на 
страната, коeто според него е наложителнo за постигане на финансов и икономически растеж. 
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Темпът на нарастване с над 3% на годишна база е добър на база на останалите страни членки. Трябва обаче да гледаме 
малко по-напред, обясни Дончев. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Аз твърдя, че този икономически модел, който имаме в момента, е по-скоро изчерпан. 
През последните 10 години той ни е дал много, но е по-скоро изчерпан. Разходите за труд растат с 8-10% годишна база, 
трябва да минем на следващо стъпало - да си припомним как да правим по-скъпи неща. Няма как да си богат, ако продаваш 
евтини неща. Това е като в електронните игри - на колкото по-високо отиваш, толкова по-сложно става. 
По отношениe на газовите доставки, вицепремиерът заяви, че България има шансове, тъй като чисто географски е естествен 
кръстопът на газовите трасета, освен на търговските коридори. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Имаме безупречна репутация от техническа и търговска гледна точка като транзитьор на 
газ - това също е от огромно значение. Трасето на газа през последните 10 години далеч не е толкова проста величина. 
Затова ние трябва да сме готови за всички варианти. 
България има няколко приоритета - на първо място гаранция за газовите доставки, трябва да имаме договори, които да не 
позволяват криза; след това конкуренция и най-добра цена, подчерта вицепремиерът. 
Относно изграждането на газов хъб "Балкан", Дончев обясни, че когато е мислен преди години, заедно с експерти на ЕК е 
отчетено, че имаме абсолютно всички предпоставки за конвертиране и търговия с газ. 
Томислав Дончев, вицепремиер: В газовия сектор се приема, че такова нещо като празна тръба няма, без значение за каква 
посока говорим - север или юг. 
 
√ Започва решаваща седмица за Брекзит 
В британския парламент са предвидени няколко гласувания тази седмица. 
Очаква се министър-председателят Тереза Мей да загуби насроченото за утре гласуване за одобряване на постигнатото 
споразумение с Европейския съюз. На следващия ден депутатите ще гласуват за или против Брекзит без споразумение. 
Същевременно, вестник "Дейли телеграф" пише, че премиерът Тереза Мей е загубила подкрепата на почти всички 
министри в нейния кабинет. 
 
√ Експерти: В България ще има 5G мрежи през 2021 година 
Мобилните мрежи от пето поколение ще променят нашия свят. По-скоро, отколкото си мислим. С тях ще имаме все по-
големи обеми от данни буквално за нула време. 5G ще работи с пет до десет пъти по-високи скорости в сравнение със 
сегашните мрежи. 
Владислав Димитров, ст. мениджър в Дирекция "Архитектура, планиране и изграждане на мрежата" в 
телекомуникационна компания: 5G позволява да правим нещо в реално време с човек, който е много далече от нас. 
Примерно, представете си група от пет човека, която трябва да направи запис в студио. Единият музикант може да е от 
САЩ, другият може да е от Европа, другият от Китай. 5G позволява да се създаде виртуално студио, в което вие в реално 
време да свирите синхронно музика! Това е нещо уникално! 
Друго предимство е възможността за 1000 пъти повече свързани устройства на квадратен километър. Това е важно за 
събития с многобройни участници или публика - като фестивали, конгреси, концерти, спортни прояви. 
Освен това - ще има много по-малки закъснения в сравнение със сегашните. Всичко това ще доведе до бум в развитието 
например на самоуправляемите коли и умните градове. Но не само. 
Владислав Димитров: Гейминг индустрията е един от основните потребители и там още тази година ще видим неща, които 
без 5G мрежи няма да са възможни. Примерно видях демонстрация, в която играч на американски футбол има шлем с 
визьор и през 5G мрежата вижда как подават топката, тича и я хваща. Това с досегашните мрежи и закъснението, което те 
имаха, не беше възможно. 
Новите мрежи означават нови телефони - колкото по-нови и по-модерни - толкова по-добре. Водещи компании вече 
съблазниха потребителите с модели за 5G със сгъваеми дисплеи. 
Но освен тях, изкушенията ще са много. 
Владислав Димитров: Досега 90% от потребителите ползваха смартфони. В този смисъл смартфонът беше в центъра на 
събитията. Сега 5G отваря вратата за цяла плеада от различни устройства - сензори, различни умни устройства, които се 
носят, свързани автомобили, самообучаващи се роботи. Вече основният играч не е смартфонът. 
Как ще се отрази всичко това на джоба на потребителите? Цените на гигабайт за лев или евро ще продължат да падат. 
Владислав Димитров: Като цена лев на гигабайт ще е надолу, но понеже потребителите ще искат все повече и повече 
данни, като цена на пакета може с малки стъпки да има леки увеличения. Светът ще стане различен. 5G ще отключи ново 
измерение в технологиите. 
Владислав Димитров: Както смартфонът промени начинът, по който хората общуват със социалните мрежиq 4G с големите 
скорости на данните направи това общуване много лесно. 4G промени общуването между хората, 5G ще промени 
общуването между машините. В смисъл - машините ще започнат да си говорят една с друга. 
Брюксел залага много на развитието на 5G мрежите, за да навакса изоставането на Европа от Китай и Съединените щати. 
На страните - членки беше даден срок до края на 2020 година да имат стартирала 5G мрежа, а до 2025 година тези мрежи 
да покриват основните пътища и големите градове. 
Владислав Димитров: Ние тук никога не сме изоставали от световните и европейските тенденции. Като скорост и като 
качество на мрежи сме в топ 10 на света. Няма да изостанем със сигурност, така че 2021 година очаквам стартирали мрежи. 
Конкуренцията на телеком пазара е изключително сериозна, така че никой от водещите играчи не би си позволил 
технологично изоставане. 
Но за да се постигне това, от бранша очакват облекчаване на някои разпоредби. 
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Владислав Димитров: Добавянето на нови честотни бандове на съществуващите базови станции в нашето 
законодателство е приравнено на нов строеж и чисто документалната фаза отнема средно около година. Изискванията за 
електромагнитно излъчване са доста по-строги от почти всички страни - членки - около 45 до 100 пъти по-строги в 
зависимост от честотния диапазон, което пак поставя една бариера пред бързото развитие. 
Общо в ЕС инвестициите в радиомрежи от страна на операторите ще са 100 милиарда евро. 
 
В. Монитор 
 
√ В топлото време горим с 14% по-малко ток 
Вчера по обяд големите тецове осигуряваха само 1 от 4 изхарчени киловати 
Затоплянето на времето доведе до средно 14% по-ниска консумация на електроенергия, сочат данни за товара на 
електроенергийната система на ЕСО. 
В последния работен ден от миналата седмица товарът на системата по обяд и час преди полунощ бе дори с 22-23% по-
нисък, отколкото във вторник, когато бе първият делник след тридневния уикенд заради националния празник. 
В 9:00 часа отчетеният товар на 5 март бе 5284 мегавата, а 72 часа по-късно в петък по същото време - 4625 мегавата или с 
14% малък. 
В по-ранните часове разликата е по-малка, сочи справка в сайта на Електро-енергийния системен оператор (ЕСО). В 7:00 
часа отчетеният спад на товара в петък спрямо вторник бе 9 на сто, а в 8:00 - 10,7 процента. 
По обяд, точно в 12:00 във вторник, товарът на системата е бил 4790 мегавата, а три дни след това в последния работен на 
миналата седмица - 3897 метавата. Подобна разлика има час след като тръгне евтината тарифа на тока, което показва, че 
консумацията за отопление е по-ниска. Така в 23:00 часа на 5 март товарът е бил 4825 мегавата, а час преди полунощ в 
петък срещу събота - 3947 мегавата или с около 22 на сто по-малко. 
В 18:00 часа, когато хората се връщат от работа във вторник товарът на системата бе достигнал 4777 мегавата, а 72 часа 
след това по-същото време в последния работен ден от миналата седмица - 4185 мегавата (14% по-нисък). Към 19:00 часа, 
във времето на приготвяне на вечерята разликата консумацията намалява с 1% до 13 на сто, а в 20:00 часа - отново се качва 
до 14 процента. 
В същия час в понеделник е отчетен най-високият товар от 5515 мегавата за седмицата, сочат данните на ЕСО. Денонощие 
по-късно по-същото време товарът бе само с 5 мегавата по-нисък. 
След последните празници повечето слънчеви дни и нормалните ветрове увеличиха делът на зелената енергия в товара 
на системата. Вчера около 12:46 часа фотоволтаиците и ветрогенераторите осигуряваха почти 22 на сто от товара, а заедно 
с малките и големите вецове делът бе почти колкото на големите тецове от Маришкия басейн или една четвърт. По същото 
време най-голяма част от товара - почти 40 на сто, се осигуряваше от атомната централа в Козлодуй, като към 16:09 часа 
делът й доближи 44%, сочат още данните на ЕСО. 
 
В. Стандарт 
 
√ Караниколов води 50 фирми в Рияд 
50 наши компании ще участват в делегацията, която заминава за Саудитска Арабия на 22 март, когато се открива 
българското посолство в Рияд. Сред тях са представители на енергетиката, строителството, военно-промишления 
комплекс, банковия и консултантския сектор, хранително-вкусовата промишленост и големи IT компании, обясни 
министърът на икономиката Емил Караниколов в предаването "Беновска пита" по Канал 3. По думите му кралството гледа 
много сериозно на отношенията си с България, смятайки я за стълб на сигурността в региона и като трамплин към целия 
ЕС. 
"Икономическият ръст в България е над средния за ЕС. Аз съм сигурен, че и тази година ще постигнем тези параметри. 
Безработицата никога не е била на такива нива. Убеден съм, че ще достигне 4-4,5%.", каза Караниколов. 
"Мозъци продължават да изтичат, но има сектори като IT-сектора, при които заплатите се изравняват с Европа. Затова 
обаче основен приоритет ни е наука и образование, за да може да имаме икономика, която ще отговори на абсолютно 
всичко", увери министърът. 
Той подчерта възможностите, които дава дуалната форма на обучение. По думите му тя позволява на учениците от горните 
отблизо да се запознаят с производството и да получат занаят. С придобитите занаят и умения  те ще могат много добре 
да се реализират у нас  да имат един среден за европейски доход'', посочи той. 
Следващата седмица Комисията за защита на конкуренцията ще публикува секторния анализ на пазара на горивата и ще 
покаже дали е необходимо да се правят промени в  Закона за горивата, срещу който протестират малките и средни фирми 
от сектора. Министър Караниколов съобщи, че другата седмица му предстои и среща с представителите на тяхната 
асоциация. Припомняме, че в началото на ноември м.г. КЗК обяви, че започва проучване на пазарите на производство и 
реализация на бензин и дизелово гориво след публикации в медиите за повсеместно увеличаване на цената.  
Повод за това бяха и протестите в по-големите градове на страната срещу високите цени на горивата. Комисията тогава 
обяви, че ще разгледа обстойно конкурентната среда на пазарите на производство и реализация на автомобилни горива у 
нас в контекста на цените на петрола в международен аспект, както и спазването на принципите, валидни за общия 
европейски пазар. „В крайна сметка знаем, че няма закон, от който всеки да е доволен, но той трябва да създава най-
малкото конкурентна свобода'', допълни Караниколов. 
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В. Банкерь 
 
√ ГЕРБ води на БСП с близо три процента, ако евровотът беше през февруари 
Ако евроизборите се провеждаха в края на февруари т.г., ГЕРБ биха ги спечелили с резултат от 22,2 на сто от имащите право 
на глас българи, а БСП биха останали втори с 19,4 процента, сочи национално представително проучване на "Екзакта 
Рисърч Груп", предоставено на медиите. 
Трети са ДПС с 6,9 на сто, а четвърти са Обединени патриоти - 6,4 на сто при условие, че участват в сегашния си коалиционен 
формат.  
"Демократична България" би взела 2,5 процента от гласовете, СДС - 1,3 процента, РБ, АБВ, Воля и Възраждане - по 1 на сто.  
Трудно е да се коментират към момента шансовете на десницата предвид неяснотите по формата, в който ще се явят на 
вота десните партии, уточнява в информацията си социологическата агенция. Данните от настоящото изследване показват, 
че десните партии имат по-малки шансове за добро представяне, ако се явят поотделно. 
Двайсет и осем процента от българите, интервюирани от "Екзакта" в края на февруари, заявяват, че възнамеряват да 
гласуват преференциално на предстоящите евроизбори. 15 на сто не смятат да се възползват от правото си на 
преференциален вот. Преференциално искат да гласуват половината от избирателите на ОП, както и по една трета от 
избирателите на ГЕРБ и на БСП. Сред твърдо решилите да гласуват на предстоящия евровот, желаещите да отбележат 
преференция са два пъти повече от нежелаещите. 
Това показва, че преференциалният вот се е утвърдил в изборната практика у нас и мотивира немалко избиратели за 
участие, е изводът на социолозите от агенцията.  
Проучването е направено по домовете, интервюирани са 1000 пълнолетни лица, подбрани чрез двустепенна гнездова 
извадка, в 125 гнезда в 91 населени места.  
Изследването се провежда в рамките на собствената изследователска програма на "Екзакта Рисърч Груп". 
 
Liberta.bg 
 
√ Водещи компании опитват да върнат българи от Лондон  
Превърналият се в традиция за началото на март „Български кариерен форум“ се проведе  в Лондон и събра 160 наши 
сънародници. Домакин на събитието беше Посолството на Република България, а за организацията тази година се 
погрижиха съвместно сдружение “Български кариерен форум” и Министерството на труда и социалната политика. 
Кариерното изложение е единствено по рода си и има за цел да запознае българската диаспора в чужбина с 
възможностите за професионална реализация  у дома. 
Събитието бе открито от Явор Гочев, член на управителния съвет на “Български кариерен форум”, Теофана Крайнина-
Йорданова, заместник-ръководител на българската мисия във Великобритания и Зорница Русинова, заместник-министър 
на труда и социалната политика. 
“Много се радвам да видя толкова много млади хора. Вярваме, че когато държавата, и работодатели заедно с ентусиастите 
и доброволците от “Български кариерен форум” обединят усилия, можем да покажем, че България е не по-малко 
привлекателно място за работа и живеене от много други европейски страни. У дома човек може да се чувства много по-
пълноценен до близките си хора и приятелите си, с които е израснал.” – приветства заместник-министър Зорница Русинова 
организаторите, изложителите и първите посетители на изложението днес. 
“През годините кариерното изложение се установи като традиция, една своеобразна среща за сверяване на часовници. От 
2013-а насам екипът, който стои зад него, порасна много и се разви. Мечтите ни и идеите ни също. Вече сме на седем 
години, а както се казва, това са най-важните години.” – добави Ангел Игнатов, председател на “Български кариерен 
форум”. 
160 учащи, завършили или реализирали се вече на Острова българи се срещнаха с представители на 27 компании от 
родния бизнес, които от своя страна разказаха за своите свободни позиции и условията за кариера в България. Сред 
изложителите се отличаваха лидери от сферите на инженерните и компютърните науки, производството, консултантските 
услуги, както и някои от най-активните неправителствени организации, които улесняват контакта на българските студенти 
зад граница с родината. Кариерният форум привлече вниманието на младежи с  разнообразни профили – от 
първокурсници до установени професионалисти с няколкогодишен опит зад граница. 
„Преди всичко мисля, че семейството би ме върнало в България, но също така и възможностите за реализация в моята 
сфера. В момента има глад за инженери, а именно с това бих искала да се занимавам в бъдеще. Ако намеря такава 
възможност в България, със сигурност бих се върнала.“ – сподели Мелиса Хубенова, студентка втора година „Математика 
и физика“ в Бристол. 
Присъстващите се възползваха и от многообразната програма с презентации и дискусии, една от които на тема „Пазарът 
на труда в България и актуалната икономическа ситуация у нас“ бе водена от заместник-министър Зорница Русинова. Тя 
представи тенденциите за рекордно понижаване на безработицата и за ръст на възнагражденията в различните 
икономически сектори. В изказването си Русинова подчерта, че  международният опит би бил предимство в търсенето на 
желаната от младите хора професионална кариера на фона на  динамичното развитие на бизнеса в България и засиленото 
търсене на кадри с висока квалификация у нас. 
Заместник-министърът представи и предимствата на трудовото и социалното ни законодателство, както и най-актуалното 
от политиките в подкрепа на работещите в България. Изложението включваше и информационна сесия  за Брекзит, по 
време на която ръководителят на Службата по трудови и социални въпроси към Посолството на България в Лондон Васил 
Асенов представи стъпките за гарантиране на правата на българските граждани, след като Великобритания напусне 
Европейския съюз. 
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Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) проведе дискусия “ЗАвръщането” относно възможностите за 
реализация в България с участието за работодатели, студенти и вече завърнали се и развиващи се в родината 
професионалисти. Ментори и гости се обединиха около мнението, че младите биха се завърнали ако са сигурни, че 
сферата, в която искат да работят, е на достатъчно високо и динамично ниво, за да се развиват и да се учат едновременно. 
След месец, на 11-и април, предстои и второто от общо четири планувани изложения през 2019 г. За първи път събитието 
ще се проведе в четвъртия по големина немски град Кьолн. 
 
Darik News 
 
√ Не се очаква сериозен инфлационен натиск заради въвеждането на еврото 
Министърът на финансите Владислав Горанов съобщи по време на парламентарния контрол, че в страните, които през 
последните години са приели еврото, или изобщо не се отчита инфлация заради това или инфлационният ефект е 
минимален и не надхвърля 0,3 процентни пункта, като основен принос за увеличението на цените идва от закръглянето 
им от продавачите.  
Дори и в най-лошия случай инфлацията вследствие на прехода към еврото е много под един процент, заяви министърът 
като допълни, че все пак трябва да се има предвид, че повечето изследвания показват относително по-силен инфлационен 
ефект върху някои услуги, като сред тях министърът посочи - заведения, битови услуги. 
Това, по думите, означава, че потребителите на тези услуги, които в по-голяма степен ги ползват, могат да почувстват 
индивидуално инфлацията в по-голям размер. Като цяло естествените процеси за увеличение благосъстоянието и 
доходите в икономиката неминуемо ще водят до увеличение и на цените, защото когато един работник в хлебопекарна 
получава не 300 лева, каквато беше минималната заплата в края на 2014 г., а 560 лева, е нормално тези по-високи трудови 
разходи да бъдат пренесени в цената на крайния продукт и респективно да бъдат отнесени по цялата верига на 
себестойност, заяви министърът и изтъкна, че колкото по-богати ставаме, толкова повече ще растат цените. 
Финансовият министър напомни, че приемането на еврото не е едностранно желание на България, а е задължение на 
държавата, което произтича от Договора за присъединяване към ЕС, като в правния акт няма предвиден конкретен срок 
за въвеждането. Горанов изтъкна, че влизането във валутния механизъм е политическо решение и зависи и от склонността 
на държавите членки за разширяване на Еврозоната, като отбеляза, че страната повече от 20 години е в режим на 
постоянна готовност.  
Той напомни, че за да стане страната част от Еврозоната, България трябва да покрие определени критерии, дефинирани в 
Договора от Маастрихт и допълни, че страна покрива четири от петте технически критерия - инфлация, бюджетен дефицит, 
държавен дълг и дългосрочен лихвен процент, което е констатирано от ЕЦБ и ЕК през 2014 г., 2016 г. 2018 г. 
С присъединяването към ERM II страната ще изпълни и петия критерий, който е за България, като се има предвид 
механизма на функциониране фиксиран валутен курс спрямо еврото, е по-скоро възприет като формален акт. 
Правителството и БНБ са ангажирани до приемането на страната в Еврозоната режимът на фиксирания курс да не бъде 
променян и влизането на страната в Еврозоната да стане с курс 1,95583 български лева за евро, напомни министърът. 
 
Actualno.com 
 
√ Ева Майдел: Пестим 60-70 млн. евро годишно от такси за банкови преводи в евро  
По-ниските такси за банкови преводи в евро в ЕС ще спестят около 60-70 млн. евро на българските граждани, които 
изпращат или получават пари в евро. Това каза в предаването „120 минути” по bTV евродепутатът от ЕНП Ева Майдел. 
Средно за ЕС може да се спестят около 1 млрд. евро на година.  
По думите ѝ от по-ниските такси ще се възползват родителите, чиито деца учат или работят в чужбина, семействата в 
чужбина, които изпращат пари до България, както и българският бизнес.  
„В момента, ако искате да направите един превод, той може да бъде много малък – от 10 евро например, най-вероятно 
ще ви се наложи около 15-20 евро такса в зависимост от банката. От декември още тази година тези такси ще бъдат 
приравнени към таксите, които плащаме за вътрешни преводи – от 2 до 5 лева”, каза българският евродепутат.  
 „С този регламент премахваме един истински двоен стандарт между еврозоната и страните извън еврозоната. За 
сравнение, в Румъния също има високи такси, но те са двойно по-ниски от българските такси. Тоест ние плащаме 
необосновано високи такси, което не искаме да позволим да се случва повече и точно затова ни се наложи да 
предприемем тези мерки”, изтъкна Ева Майдел. Т 
я изтъкна, че втората част на регламента също е много важна – най-вече за всички българи, които използват кредитни или 
дебитни карти и пътуват често, както и за българския бизнес. „В момента отиваме, използваме картата си на ПОС терминал, 
теглим пари, но нито знаем обменния курс, нито таксите, които ни се налагат. Научаваме това един месец по-късно, когато 
си получим банковото извлечение.  
Регламентът предвижда тази информация да се дава предварително, още когато подписваме договора с въпросната 
банкова институция, когато вземем нашата кредитна или дебитна карта, и също така, когато използваме картата и на 
банкомат – по възможно най-бързия начин – с есемес, чрез банково приложение”, отбеляза Майдел. По думите ѝ това ще 
доведе и до по-голяма конкуренция между банките и в целия сектор. 
 
Sinor.bg 
 
√ Поевтиняването на зърното на борсата се превръща в тенденция 
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 5-8 март 2019 година 
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Продължава повсеместното понижение на цените на основните зърнени култури по световните борсови пазари, като 
трендът се очертава ясно надолу. 
В Чикаго цената на пшеницата се запазва на 207 щатски долара за тон, във Франция спадът е с още 3 евро до 191 евро за 
тон, в Украйна и Русия промяната е подобна – минус 6 и 5 долара до цена от 229 долара и за двете държави. Царевицата 
(цени FOB) продължи също да поевтинява – в САЩ с 6 долара до 171 щд./т., в Украйна минус 2 долара до 172 щд./т., във 
Франция има повишение на цената с 5,75 евро до 169,75 евро/т. Рапицата в Европейския съюз /Еuronext/ поевтиня леко с 
1 евро, като се котираше на 357,50 евро/т., а ечемикът във Франция и Германия е с колебания – нулева промяна във 
Франция и минус 9 евро в Германия и съответни цени от 172 евро/т. в първата държава и 175 евро/т. във втората. 
Нерафинираното слънчогледово олио на борсата в Ротердам след сериозното понижение отпреди седмица поскъпна с 3 
долара до 705 щд./т. Рафинираната захар отново не показва стабилизиране в посоката на движение и след осезаемото 
поскъпване седмици наред поевтиняването продължава с 10,80 долара до нива от 337,20 щд./т. в Лондон. 
У нас в подкръг „Зърно“ на „Софийска стокова борса” АД цените се движат надолу. Хлебната пшеница отбеляза спад и се 
търсеше от 310 до 330 лева за тон, продавачите оферираха на 340 лв./т. Фуражната пшеница се движи между 290-300 
котировки „купува“ и 310 лв./т. за предлагане. Царевицата леко се снижи до 250-270 лв./т. котировки „купува“. Всички 
цени са без ДДС. 
В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните суровини продължават да бъдат стабилни и без промяна. 
В подкръг „Индустриални стоки” на ССБ АД продължават сделките с обичайни за зимния сезон стоки.  Продадоха се бензин 
А95 Н от 1690 до 1730 лева за 1000 литра, бензин А98 Н на 2010 лв./хил. л., дизелово гориво Б6 в диапазон 1840 – 1890 
лв./хил. л. Сделки имаше и за газ пропан бутан от 790 до 820 лв./хил. л., газ метан на 1179,07 лева за 1000 нормални 
кубически метра и газьол за ПКЦ от 1733 до 1745,21 лв./хил. л. Реализираха се и голямо разнообразие масла: моторни на 
16 000 лв./хил. л-, хидравлични на 8483,33 лв./хил. л., двигателни на 8483,33 лв./хил. л., диференциални на 10 991,67 
лв./хил. л., както и антифриз на 4550 лв./хил. л. и течност за чистачки на 2725 лв./хил.л. Сключиха се сделки за скрап от 
черни метали на 140-150 лв./т. и скрап от цветни метали в диапазон 1100-1200 лв./т. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 11 март 
София. 

- От 10.00 часа в зала „Триадица" на „Гранд хотел София" ще започне конференция на тема „Киберсигурността в 
Европейския съюз: начини да отговорим на все по-нарастващите заплахи". Тя ще бъде открита от председателя на 
ПГ на ГЕРБ и председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов, кметът на София 
и председател на Сдружение „Граждани за европейско развитие на България" Йорданка Фандъкова, 
еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел, политическият директор на Центъра 
за европейски изследвания „Вилфрид Мартенс" Роланд Фройденщайн и представителят на Фондация „Ханс 
Зайдел" за България Богдан Мирчев. 

- От 11.00 часа във ВИП залата на Софийската опера и балет ще се състои пресконференция, посветена на балетната 
премиера „Легенда за езерото". 

- От 11.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП „Движение България на гражданите" (ДБГ), 
на която ще бъдат представени решенията на Националния съвет на партията и участието ѝ в предстоящите избори 
за Европейски парламент. 

- От 14.30 часа в хотел „Метрополитън" ще се проведе среща на земеделски камари от Европа. Гости в първия ден 
на форума ще бъдат министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и председателят на 
Комисията по земеделие в Народното събрание - Десислава Танева. 

- От 15.00 часа в зала 7 на НДК УМБАЛ „Александровска" в партньорство с Българското урологично дружество ще 
отбележи официално 50 години от първата успешна органна трансплантация в България. 

- От 15.00 часа до 17.00 часа в кабинет 6 на УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ще се проведат безплатни прегледи за 
бъбречни заболявания. 

- От 19.00 часа в Театър „Азарян" ще се играе постановката „Хронолог". 
- От 19.00 в литературен клуб „Перото" ще бъде представена книгата „Празна зора" на Екатерина Григорова. 
- „София Филм Фест" ще покаже четири филма от програмата си в кино „Люмиер Лидл" - „Делегацията" от 14.00 

часа, „Лимонада" от 16.00 часа, „Обичам те, Бойдин" от 18.30 часа, както и „Калин и отборът на затвора" от 21.00 
часа. 

*** 
Асеновград. 

- От 11.00 часа при паметника на Цар Иван Асен II ще бъдат отбелязани 789 години от победата на Цар Иван Асен II 
в битката при Клокотница. 

*** 
Благоевград. 

- От 17.30 часа кметът д-р Атанас Камбитов официално ще открие обновения площад „Георги Измирлиев". 
*** 
Варна. 

- Oт 10.00 до 12.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 народният представител от ПП ГЕРБ - Варна 
Владимир Вълев ще има приемен ден за граждани. 

- От 13.30 часа в Община Варна ще се проведе заседание на ПК "Култура и духовно развитие" и ПК "Наука и 
образование", с начален час 14.00 часа. 
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- От 16.30 часа в зала "Пленарна" на Община Варна ще се проведе дискусия за правата и интересите на детето. 
- От 18.00 часа в Драматичен театър „Стоян Бъчваров", сцена Филиал ще се проведе медийна среща с "Маратонците 

правят почетна обиколка" 
*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция във връзка с организацията и участниците в 10-ия 
Трабантфест във Велико Търново. 

- От 14.00 до 17.00 часа в зала „Царевец" на хотел „Премиер" ще се проведе информационен ден за представяне на 
процедурата „Умения" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

- От 18.30 часа в Клуб 7 ще се състои Дамска поетична вечер. 
*** 
Видин. 

- От 17.30 часа в салона на читалище „Цвят" ще се проведе Среща-дискусия на тема "Работещи бедни". Събитието 
се организира от Сдружение "Солидарна България" и Колектив за обществени интервенции. 

*** 
Враца.  

- От 10.30 часа пред паметника на Св. Софроний Врачански ще започне програмата за отбелязване на 280-та 
годишнина от рождението на „небесния покровител" на Враца - Софроний Врачански и 110-та годишнина от 
създаването на училището, носещо името на светеца. Водосвет - молебен ще отслужи Негово 
Високопреосвещенство Митрополит Григорий. Пред паметника на небесния покровител на Враца ще бъдат 
поднесени венци и цветя. 

- От 17.00 часа в кино залата на Община Враца ПП ГЕРБ организира събитие за представяне на разработките и 
награждаване на участниците в Конкурс за мултимедиен продукт на тема: „Свята и чиста Република". 

*** 
Казанлък. 

- От 10.00 часа до 12.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Климент Охридски" № 1 депутатът Борис Кърчев ще проведе 
приемна за граждани. 

*** 
Кърджали. 

- От 11.00 часа във фоайето на театъра председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще представи в 
Кърджали пътуващата изложба „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската 
конституция". 

- От 17.00 часа в Дома на културата Посолството на Република Азербайджан и Община Кърджали организират 
отбелязване на празника Новруз с изложба и концерт. 

***  
Монтана. 

- От 17.30 часа в експозиционна зала „Кутловица" ще бъде открита изложба на Секция "Графика и илюстрация" към 
Съюза на българските художници. 

*** 
Пазарджик. 

- От 11.00 часа на кръстовището за кв. „Каменица" ще се състои церемония по първа копка на ремонта на пътя 
Велинград-с. Драгиново. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в хотел „Рамада Пловдив Тримонциум" в конферентна зала „Тракия" ще се проведе 
пресконференция на EVN България. 

- В 12.00 часа, в офиса на НФСБ на бул. „Шести септември" пресконференция ще направят народният представител 
от „Обединени патриоти" Славчо Атанасов, председателят на групата общински съветници на „Патриотичен 
фронт" в ОбС - Пловдив Слави Георгиев и председателят на НФСБ - Пловдив и общински съветник Костадин Гаров. 
Те ще говорят по актуални градски теми. 

- В 13.00 часа в хотел Landmark Creek ще се състои представянето на изтребителя Ф-16 Блок 70 от производителя 
Локхийд Мартин. 

*** 
Поморие. 

- От 19.00 часа НЧ „Просвета 1888" ще гостува спектакълът „Сън в лятна нощ". 
*** 
Раднево. 

- От 09.00 часа до 11.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Май" № 5 депутатът Радостин Танев ще проведе приемна 
за граждани. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на депутата от БСП Георги Гьоков и общинския 
лидер на партията Валя Бонева. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на поетесата Стефанка Мирчева, която ще 
представи най-новата си стихосбирка. 
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- От 17.00 часа в конферентната зала на хотел „Мериан Палас" ще се проведе граждански диалог на тема 
образование, организиран от ГЕРБ. Събитието е част от платформата за граждански диалози „Европа в нашия дом". 

- От 19.00 часа в РБ „Захарий Княжески" Мира Радев и Александър Кипров ще представят най-вдъхновяващата 
френска музика от 20 век - „Франция, Моя любов!". 

- От 19.30 часа в бирария „Колобри на бирата/Beer Kolobars" ще се проведе събитие от изданието „Приказки за 
Стара Загора". Темата е посветена на част от личностите, на които са кръстени старозагорските улици. 

***  
Шумен. 

- От 11.00 часа извънредният и пълномощен посланик на Унгария в България Текла Харангозо ще участва в ритуал 
за поднасяне на венци на паметника на Лайош Кошут. 

- От 11.30 часа извънредният и пълномощен посланик на Унгария в България Текла Харангозо ще посети 
тематичната изложба, посветена на Националния празник и независимостта на Унгария в Регионална библиотека 
„Стилиян Чилингиров". 

- От 12.30 часа извънредният и пълномощен посланик на Унгария в България Текла Харангозо ще посети къща-музей 
„Лайош Кошут" и ще поднесе венци и цветя. 

- От 19.00 часа в Драматично-куклен театър „Васил Друмев"- Шумен ще бъде представена бляскавата комедия 
„Методът Грьонхол", с участието на актьорите Асен Блатечки, Николай Урумов, Светлана Бонин и Христо Бонин. 

*** 
Хасково. 

- От 11.00 часа в зала „Марица" на областна администрация Хасково министърът на образованието и науката 
Красимир Вълчев и народни представители от Постоянната комисия по образование в 44 Народно събрание и от 
Хасковски регион ще участват в граждански диалог на тема образование, организиран от ГЕРБ. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Как и защо се стигна до опрощаване дълговете на вероизповеданията? 
- Кога едно дете се превръща в разбойник? Ролята на семейството и училището. 
- След затоплянето на времето идва захлаждане, докога? Прогнозата на синоптиците. 
- Как да не станем жертва на измама с криптовалута? Съветът на експертите. 
- Започна постът преди Великден. За духовното пречистване и въздържание през 40-те дни на поста - протоиерей 

Ангел Ангелов. 
- Бягство от затвора, реална история се превръща във филмов сюжет. 
- На живо: Защо Пантеонът на възрожденците в Русе е в разруха и може ли да бъде спасен? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- На живо от Барселона: Ще бъдат ли екстрадирани у нас сем. Арабаджиеви? 
- Татяна Дончева: За арестите на влиятелни бизнесмени, посещението на руския премиер и сделките в политиката. 
- Как сградата на Сливенския театър се оказа собственост на Мюфтийството и защо не се поддържа? И още: Зависи 

ли етническият мир от опрощаването на 8 млн. лв.? 
- Измама за 4 млрд. долара. Как работи пирамидата за фалшива криптовалута, измислена от българи? 
- „Чети етикета": Готови ли са курортите за летния сезон и чакат ли ни по-високи цени? 
- Поредният талантлив участник, който продължава напред в „Гласът на България". 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Историята на изтезавана българка трогна Италия. Как продължават да действат каналите за трафик на хора? 
- По следите на българското преселение в Германия. За съвременното робство, разследване на Генка Шикерова. 
- Измама за милиарди. На живо от САЩ: Кои са българите, обвинени за глобална финансова пирамида? 
- На живо от Испания: Кога ще бъдат екстрадирани Ветко и Маринела Арабаджиеви? 
- Ексклузивно: Милиардерът и президент на Световния еврейски конгрес Роналд Лаудер. 

 
√ ЕП обсъжда нови санкции за Русия  
Европейският парламент ще обсъди предложение за налагането на допълнителни санкции на Русия. 
В черновата на резолюцията се препоръчва преразглеждане на споразумението за сътрудничество с Москва в области от 
общ интерес като борбата с тероризма и климатичните промени. 
В текста пише още, че по-близки отношения с Русия са възможни само ако страната започне да спазва международното 
право. 
Резолюцията ще бъде гласувана утре. Тогава се очаква да бъде разгледана и темата за евентуалното прекратяване на 
преговорите с Турция за присъединяване към Евросъюза. 
 


