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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В. Сега 
 
√ Данъчната амнистия няма да осветли пазара на горивата 
Васил Велев е роден през 1959 г. Завършил е Техническия университет в София и Икономическия университет във Варна. 
От 1999 г. е изпълнителен директор на "Стара планина холд" АД. Председател е на управителния съвет на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България. 

- Господин Велев, плуват ли фирмите в "басейн със сярна киселина" заради регулациите и част от него ли е 
поредният хаос с изискванията за касовите апарати? 

Казусът с касовите апарати е само малка част от всекидневието на фирмите и пречките, с които те се сблъскват. Да, светът 
се променя и технологиите дават нови възможности за контрол и борба със сивия сектор. Ние приветстваме това добро 
намерение, но то не бива да се прави така, че да затруднява прекомерно бизнеса, особено малките и средните фирми. Ако 
искаме ускорен растеж, трябва да премахнем пречките. По-добрият жизнен стандарт се постига с по-добре работеща 
икономика, която няма как да вирее в среда на тежка бюрокрация. 
Като цяло ние имаме сравнително добър темп на растеж на икономиката спрямо средноевропейския. Но той не е толкова 
добър в сравнение със световния, тоест като цяло Европа изостава. Това е част от проблема - ние сме на този пазар. Ако 
искаме нещо да се промени, трябва рязко да повишим производителността и трябва да дадем възможност на 
икономиката, на индустрията да изработи необходимите социални разходи. Трябва да насърчаваме предприемачите, а не 
да ги ограничаваме. В противен случай няма откъде да дойдат тези пари. 

- Президентът Радев обаче казва, че с ниски заплати няма да успеем да привлечем големи инвеститори. 
Съгласен ли сте? 

Да, трябва постепенно да изоставим това конкурентно предимство. Проблемът е, че ние нямаме човешки ресурси, с които 
да привлечем големите компании. България стои добре, ако погледнем общия натрупан размер на чуждите инвестиции 
като процент от БВП. Пред нас има много по-малко страни, отколкото след нас, т.е. не става дума за размера на чуждите 
инвестиции, а за общия размер на инвестициите изобщо. Той не е на нужното равнище и една от основните причини за 
това е недостигът на хора. Не е приемлива тезата, че ако вдигнем заплатите, хората сами ще дойдат. За да се вдигнат 
заплатите, трябват хора. А такива няма. 

- Поредният омагьосан кръг, така ли? 
Хората намаляват по демографски причини. И няма как в страна като нашата, където тези, които вкарват пари в бюджета, 
са много по-малко от тези, които консумират пари от бюджета, да очакваме сериозен ръст на доходите и стандарта, ако 
не обърнем пропорцията и не вкараме в икономиката повече хора. Няма как да стане без решителна промяна на пазара 
на труда по отношение на вноса на работници. Това е практика в много от страните на ЕС и не виждам защо България да 
бъде изключение. Не е сериозно десет пъти да е по-лесно издаването на виза и започването на работа за един украинец в 
Полша, отколкото в България. Това са серия от административни и финансови пречки, които затрудняват, а често пъти и 
обезсърчават тези хора. А от това страда и икономиката на съответната страна.  

- Как намирате анализа на КЗК за горивата - монопол няма, пазарът работи, а се предлага дори нелегалните 
да получат данъчна амнистия? Може ли да се постигне изсветляване на икономиката чрез опрощаване на 
задълженията към хазната? 

Категорично не. Изсветляване на пазара може да се постигне чрез облекчаване на административните прегради, чрез 
намаляване на праговете за навлизане на този пазар и адекватен контрол. Не трябва да има излишни ненужни прегради. 
Само така ще се постигне реална конкуренция, а оттам и по-добри цени. Още преди две години ние заявихме, че има 
сериозни индикации за картел при цените на горивата. България е между страните с по-скъпи горива преди данъци, такси 
и акцизи. В същото време тук са налице най-ниските производствени разходи при сравнение със страни от ЕС, а суровините 
се купуват при борсови цени, еднакви за всички. Има и още един факт, който не е за пренебрегване - България често е 
страната с по-малък марж между най-ниска и най-висока цена на горивата (бензин, дизел и пропан-бутан) сред повече от 
100 държави. 

- Какво е решението тогава, след като КЗК за пореден път казва, че проблем на пазара на горива няма? 
Трябва да се оповестяват цените на горивата в Европа при данъци и акцизи, приравнени към нашите. Повече прозрачност, 
повече информация, която да коригира пазарното поведение на търговците и позициите на КЗК. По-нисък праг за 
навлизане на пазара и оттам - повече пазарни участници. Или, ако се върнем към басейна със сярна киселина - да не 
пускаме и акули в него. 

- Укротиха ли се борсовите цени на тока? 
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Да, в сравнение с първите 20 дни на януари. Сега ситуацията е доста по-нормална, но това не означава, че фирмите не 
плащат прескъпо. Към пазарната цена на тока в сегмента "ден напред" трябва да прибавим и таксата "задължение към 
обществото", която другите страни около нас не плащат в частта „американски централи“, и тогава да сравняваме. Това е 
таксата, която се отнася до плащанията на фирмите за преференциалните цени на ТЕЦ "Марица-изток 1" и ТЕЦ "Марица-
изток 3". Така че, за да сме коректни в сравненията, към борсовата цена трябва да добавим и 9 евро на мегаватчас и чак 
тогава да видим какво се получава. Цената на тока за бизнеса е по-висока от повечето страни от държавите в региона, а 
това автоматично прави фирмите ни по-неконкурентоспособни. Заради високите цени на тока, който НЕК купува от тези 
централи, те получават 548 млн. лв. над пазара годишно. Те имат рентабилност над 50%, което го няма в никой друг сектор. 
Проблемът с американските тецове е крайно време да бъде решен - ако държавата не може да развали договорите, 
представляващи неправомерна държавна помощ, то поне да поеме разликите до пазарната цена като премии от бюджета, 
а централите да продават на борсата. Така вече правят когенерациите и ВЕИ-тата с мощност над 4 мегавата. 

- Какво стана със жалбата до ЕК за нерегламентирана държавна помощ? 
Няма развитие към момента. Водят преговори с централите, но окончателно решение все още няма. Знаем, че едната от 
тях - ТЕЦ "Марица-изток 3", вече е изплатена, а за другата има спор каква част е недоизплатена. Тези централи не създават 
конкуренция на пазара, така както вече започнаха да участват ВЕИ-тата и когенерациите, които доскоро не бяха на борсата. 
Очакваме през второто полугодие на свободния пазар да излязат и зелените централи от един до четири мегавата, с което 
да се увеличи предлагането, конкуренцията, а оттам и цената ще стане по-пазарна. 

- Има ли интерес от големите индустрии към АЕЦ "Белене", след като министър Петкова ви покани да си 
купите акции от централата? 

Все още е рано да се каже. Освен акции фирмите могат да си купят и количества ток за напред при определени цени, стига 
да им излиза сметката. Такива схеми има в другите страни. За нас най-важното при този проект е да няма ревизия на 
решението на парламента централата да се изгражда на пазарен принцип 

- Тоест без държавни гаранции? 
Да. А също и без договори за задължително изкупуване, преференциални цени, доплащане на разлики и др. Ако АЕЦ 
"Белене" се построи на чисто пазарен принцип, страната ни ще може да защити интереса си и това би било добре както за 
пазара, така и за самите потребители. Самото построяване на АЕЦ "Белене" също би оживило Северна България. По-
важното обаче е накрая да не стигнем до ситуацията, в която се намираме сега с американските централи - да плащаме 
двойна и тройна цена за произведения ток. 
 
БНТ 
 
√ Кое часово време да изберем – лятното или зимното? 
Европарламентът гласува тази седмица окончателното отпадане на смяната на времето да стане през 2021 г. До април 
догодина държавите членки трябва да кажат кое часово време избират - лятно или зимно. След това промени няма да 
бъдат възможни. Кое време предпочита бизнесът - гост по темата в Сутрешния блок на БНТ беше Добрин Иванов – изп. 
директор на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
В България, проучването за лятно или зимно часово време показа, че 80% от анкетираните предпочитат да се запази 
зимното часово време. То обаче се проведе онлайн и не е представително, обясни Иванов. 
Ако изборът на държавите вреди на единния пазар, то е предвидено да се даде допълнителна отсрочка за въвеждане на 
нови правила, допълни Иванов. 
По думите му, мненията по въпроса кое време да изберем, са силно поляризирани и е необходимо да се направи секторен 
анализ.  
Добрин Иванов – изп. директор на Асоциация на индустриалния капитал в България: Секторите които имат някаква 
сезонност в дейността, предпочитат лятното време, останалите не би трябвало да се влиияят. Въпросът за медицинското 
състояние на служителите е много важен за бизнеса. Твърди се, че през месец март се намалява производителността, 
увеличава се броят на болничните, но все още няма категорични данни, които да доказват това. 
Трябва да се преценят ползите и рисковете за икономиката, за здравето на хората и за единния пазар, каза в заключение 
Иванов. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Нова ТВ 
 
√ България - на последно място по цена на извънредния труд 
За 10-та поредна година България е на последно място в ЕС по заплащане на извънредния труд. За един допълнителен час 
на работа хората получават 11 лв. повече. 
„Евростат работи с данни от държавите членки на ЕС. Тези данни обаче не са еднакви. Например, в Румъния се отчита 
брутно възнаграждение, за България се отчита основно възнаграждение. В Кодекса на труда трябва да бъде направена 
промяна, според която в трудовия договор на всеки човек да има две величини – каква чиста сума ще получи работникът 
в края на месеца и колко ще плати работодателят”, каза в ефира на „Плюс-минус. Коментарът след новините” Ивелин 
Желязков от Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Според Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" обаче разликата между различните начини на изчисляване е минимална. 
„Извънредният труд се основава на база на заплатите. В България те са най-ниски. Нормално е и заплащането на 
извънреден труд да бъде най-ниско в целия ЕС. Проблемът е в това доколко ние сме склонни да продължаваме да 
позволяваме да се полага извънреден труд. Вече имаше заявки от страна на Министерството на труда и социалната 
политика той да се увеличи двойно от 150 на 300 часа годишно”, смята още тя. 

http://news.bnt.bg/bg/a/koe-chasovo-vreme-da-izberem-lyatnoto-ili-zimnoto
http://news.bnt.bg/bg/a/koe-chasovo-vreme-da-izberem-lyatnoto-ili-zimnoto
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„В момента в България има драстични ограничения по отношение на извънредния труд. Има годишно, месечно, седмично 
и дневно ограничение. В съседна Румъния няма никакво ограничение, например”, каза още Ивелин Желязков. По думите 
на Григорова на работниците се налага да полагат извънреден труд заради липсата на кадри. 
Повече по темата гледайте във видеото. 
 
Study Abroad 
 
√ НЕДОСТИГ НА КАДРИ СЪС СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 
Постоянно намалява броят на излизащите на пазара на труда млади хора за сметка на пенсиониращите се поради 
демографската криза. Има недостиг на човешки ресурс с всякакво образование. Това каза Васил Велев от Асоциация на 
индустриалния капитал, цитиран от Dnes.bg. 
„Факт е, че много от завършващите висше образование се реализират на позиции, които не изискват висше образование. 
Броят на местата за първи курс се изравнява с броя на завършващите средно образование“, посочи той. 
Наблюдава се разочарование сред младите хора, които са на позиции, изискващи по-ниско образование. В същото време 
те са изгубили 4 или 5 години от живота си, през които са можели да напреднат в кариерата, ако бяха започнали по-рано 
работа, коментира той. 
„Очаква се голям недостиг на специалисти със средно професионално образование. Поради това трябва да се 
популяризира средното професионално образование сред младите хора“. 
В момента завършилите такова образование имат добра кариера, обясни Велев. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
В. Стандарт 
 
√ КЕВР решава за цената на природния газ от 1 април 
Комисията за енергийно и водно регулиране взима окончателно решение днес за цената на природния газ от 1 април.  
"Булгаргаз" поиска увеличение с под 1% на синьото гориво за второто тримесечие на годината. 
Ако комисията одобри такова поскъпване, това няма да се отрази на цените на парно и топла вода, тъй като увеличението 
ще е под 5%. 
 
БНР 
 
√ Пловдив е домакин на Европейския форум за социално предприемачество 
Пловдив ще е домакин на осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество, в който тази година 
участват 110 фирми от 7 държави. 
Участниците ще бъдат поздравени от вицепрезидента Илияна Йотова, а на откриването се очаква да присъстват и 
министрите на труда и социалната политика Бисер Петков, на икономиката Емил Караниколов и представители на 
Европейската комисия, и на Европейската конфедерация на производствените предприятия и кооперациите за услуги. 
 
√ Премиерът Борисов ще говори на икономически форум в София 
Премиерът Бойко Борисов ще говори пред участниците в икономически форум за Германия в София, организиран от 
Германо-българската индустриално-търговска камара. 
На него ще бъдат представени резултати от изследване за ролята на Германия като търговски партньор и инвеститор в 
България. 
 
√ Увеличаване на пътуванията на българи зад граница и на посещенията на чужденци у нас през февруари  
През февруари 2019 година броят на пътуванията на български граждани в чужбина и на посещенията на чужденци 
нарастват с около 5% спрямо година по-рано, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Пътуванията на българи в чужбина през миналия месец се увеличиха с 4,5% на годишна база до 396,6 хиляди (спрямо 
февруари 2018), но остават далеч под отчетените през миналия август рекордни 736,7 хиляди пътувания зад граница. 
Най-солидно увеличение на пътуванията на българи зад граница е отчетено в посока Франция (повишение с 11,1%), 
следвана от Турция (със 7,7%), Австрия (с 6,0%), Гърция (с 5,6%), Сърбия (с 4,9%), Германия (с 4,7%), Румъния (с 3,2%) и 
други, като в същото време намаляват пътуванията на български граждани към Испания (спад с 8,1%), Белгия (с 5,1%), 
Чешката република (с 3,8%) и други. 
През февруари най-голям брой български граждани са пътували в посока Турция (82,9 хиляди), следвана от Гърция (65,0 
хиляди), Румъния (45,3 хил.), Сърбия (38,1 хил.), Република Северна Македония (29,3 хил.), Германия (22,4 хил.), Австрия 
(15,2 хил.), Франция (13,2 хил.), Испания (12,4 хил.) и Италия (11,9 хил.). 

https://nova.bg/news/view/2019/03/27/245140/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
https://nova.bg/news/view/2019/03/27/245140/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4
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Пътуванията през февруари на българи зад граница с цел почивка и екскурзия са в размер на 22,9% от общия им дял, 
пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - в размер на цели 49,8%, 
докато пътуванията със служебна цел са 27,3% от техния общ брой. 
Посещенията на чужденци в България пък отстъпиха за пети шести месец от техния рекорден връх от 2,2402 милиона, 
достигнат в края летния туристически сезон през 2018-а година, но въпреки това нарастват през февруари с 5,6% спрямо 
година по-рано до 483,0 хиляди. 
Делът на гражданите от ЕС от общия брой чужденци, посетили нашата страна през февруари, е достигнал 46,9%, или с 4,6% 
повече в сравнение с втория месец на 2018 година. 
Увеличени са посещенията на граждани от Обединеното кралство (с цели 50,3%), Полша (с 26,3%), Италия (с 11,1%), 
Германия (с 4,9%) и други, при намаление на посещенията от Испания (понижение с 27,0%), Белгия (с 9,0%), Гърция (с 5,4%), 
Румъния (с 2,6%) и други. 
През февруари повишение с 6,0% бележат посещенията на граждани от групата "Други европейски страни", като най-
голямо увеличение с 9,7% отчитат посещенията в нашата страна на граждани от Сърбия, показват данните на НСИ. 
Преобладава делът на посещенията в България с цел почивка и екскурзия - 41,8%, следвани от посещенията с други цели 
- 38,5% и със служебна цел - 19,7%. 
Най-голям брой посещения в България през февруари 2019 година са реализирали гражданите от Турция (81,1 хиляди), 
Румъния (64,7 хил.), Гърция (56,3 хил.), Сърбия (52,9 хил.), Република Северна Македония (43,4 хил.), Обединеното 
кралство (30,8 хиляди), Израел (15,7 хил.), Германия (15,0 хил.), Украйна (14,2 хил.) и руската федерация (10,0 хил.). 
 
√ БНБ: Поредно повишаване на депозитите и на кредитите на българските домакинства през февруари  
През февруари 2019-а година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 
78,769 млрд. лева (68,1% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е с 9,1% след растеж с 8,6% месец по-рано 
(през януари 2019-а), показват данни на Българската народна банка (БНБ). 
Депозитите на нефинансовите предприятия през февруари са в размер на 23,403 млрд. лева (20,2% от БВП), нараствайки 
на годишна база с 8,1% след тяхно повишение с 6,2% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите 
предприятия се увеличават с 29,6% на годишна база след растеж с цели 32,2% през януари и достигат през февруари 3,323 
млрд. лева (2,9% от БВП). 
През февруари депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер 
на 52,043 млрд. лева (45% от БВП), като се повишават на годишна база с 8,5% след растеж с 8,5% и през януари. 
Кредитите за неправителствения сектор през втория месец на 2019-а са в размер на 57,935 млрд. лева (50,1% от БВП) 
спрямо кредити за 57,665 млрд. лева през януари (49,9% от БВП), като нарастват на годишна база с 8,7% (спрямо февруари 
2018 година) след повишение с 8,5% в началото на годината. 
Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през февруари с 6,2% на годишна база след 
повишение с 5,8% през януари и достигнат 33,109 млрд. лева (28,6% от БВП). 
Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 21,934 млрд. лева (19% от БВП), като спрямо февруари 2018-а година 
те се увеличават с 10,7% след повишение с 10,8% през януари тази година. В края на отчетния месец жилищните кредити 
са за 10,626 млрд. лева и нарастват на годишна база с 11,3% (при годишно увеличение с 11,1% през януари), докато 
потребителските кредити възлизат в края на февруари на 9,207 млрд. лева и са с цели 17,7 на сто над нивата от февруари 
2018-а година след тяхно повишение със 17,6% месец по-рано. 
В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 2,892 млрд. лева (2,5% от 
БВП), нараствайки на годишна база с 25,7% след тяхно повишение с 24,7% през януари 2019-а. 
Нетните чуждестранни активи в края на февруари се увеличават с 9,9% спрямо година по-рано, достигайки 57,325 млрд. 
лева. Чуждестранните активи се увеличават с 9,6% (след повишение със 7,8% през януари 2019-а), достигайки 66,864 млрд. 
лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 9,539 млрд. лева, нараствайки на годишна база със 7,9 на сто (след 
повишение със 7,2% през януари). 
 
Investor.bg 
 
√ Евроизборите в България ще струват над 32 млн. лева 
Координатор ще бъде вицепремиерът Томислав Дончев   
С 32,4 млн. лева ще бъдат подготвени и проведени на евроизборите у нас, посочва се в решение на Министерския съвет, 
прието вчера. 
Министерският съвет одобри Решение за подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г.  
С подготовката на вота ще се ангажира вицепремиерът Томислав Дончев, който ще бъде подпомогнат от работна група. В 
решението са включени задължения и отговорности и на други министри, свързани с подготовката и произвеждането на 
изборите. 
С осигуряването на средствата ще се гарантира финансирането на всички дейности, свързани с отделните организационни 
етапи на изборния процес и безпрепятственото провеждане на изборите, пише в мотивите към решението. 
Решението на кабинета е в изпълнение на чл.18 от Изборния кодекс. Средствата по план-сметката ще се осигурят за сметка 
на предвидените в централния бюджет за 2019 г. разходи за произвеждане на избори по Изборния кодекс. 
 
√ До три дни трябва да излизат решенията в Търговския регистър 
Правителството одобри промени в законопроект за регистъра, за да не се бави регистрацията на фирмите   
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Законът предвижда кратки срокове за разглеждане на заявленията за вписване, заличаване и обявяване, като 
длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър се произнасят незабавно след изтичане на три работни дни от 
постъпването им. При първоначална регистрация на търговец произнасяното е до края на следващия работен ден от 
постъпването на заявлението. 
Това одобриха министрите в проекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, съобщи правителствената пресслужба. 
Целта на законопроекта е подобряване на организацията и ефективността в работата на Търговския регистър и регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел, за да се преодолее забавянето при обработването и разглеждането на всички 
категории заявления за вписване, заличаване и обявяване. 
Заявленията за обявяване на декларация, чрез която фирмите, които не са осъществявали дейност през отчетния период, 
се освобождават от задължението да публикуват годишен финансов отчет, консолидиран финансов отчет и годишен 
доклад за дейността си, ще се разглеждат по реда на постъпването им отделно от другите заявления. 
В законопроекта е записано, че по същия ред ще се разглеждат и заявленията за вписване на действителните собственици 
по Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни  
собственици. 
Декларацията, чрез която неактивни през отчетния период фирми, се освобождават от задължението да публикуват 
финансови отчети, се записва в Търговския регистър в срок до 31 март на следващата година, обясниха от Министерския 
съвет. 
По данни на Националния статистически институт броят на тези предприятия е между 150 хиляди и 200 хиляди. 
Заявленията за действителни собственици трябва да се подадат в срок до четири месеца, считано от 31 януари тази година. 
Investor.bg припомня, че в края на лятото на миналата година имаше срив на Търговския регистър, след което 
правителството взе мерки с екшън план за устойчиво управление на информационните ресурси в държавната 
администрация. Направи се централно хранилище за съхранение на копия на данните на всички администрации. Преди 
два месеца управляващите включиха Агенцията по вписванията, която стопанисва Търговския регистър, в Списъка на 
стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност. 
 
БНT 
 
√ Борисов: Дариткова ще е шеф на ПГ на ГЕРБ  
Даниела Дариткова ще поеме поста председател на ПГ на ГЕРБ след оставката на Цветан Цветанов. Това заяви в отговор 
на въпрос на БНТ премиерът Бойко Борисов. Той уточни, че новият съдебен министър ще бъде обявен по-късно през деня, 
след необходимите проверки по кандидатурите. 
"Видяхте, че последваха тежки наказания, тежки решения, защото се напуснаха много важни, ключови постове. Цветанов 
беше освен председател на ПГ на ГЕРБ, председател на комисия, депутат...", коментира пред журналисти в централата на 
партията Борисов. 
Бойко Борисов, премиер на България: Поуки всеки си извади. Аз не знам какво е толкова интересно откъде е дошла атаката. 
Ние като си говорихме и с Цветанов, и с Цачева, преценихме, че не изглежда красиво, не изглежда добре. Много бих искал 
да видя нотариалните актове на всички съседи в тази сграда.  
Относно оставането на Цветанов в ръководството на ГЕРБ, премиерът заяви, че партийните структури държат на това и 
определят Цветанов като един от най-важните за нея хора. 
Понесохме отговорност на всички нива по най-тежкия начин, допълни още Борисов. 
Бойко Борисов, премиер на България: Има грешка, има и прошка. Ще се докаже с времето дали са виновни или не. 
Новият председател на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова е родена на 28.09.1966 г. в Пловдив. По професия е лекар, 
магистър по Здравен мениджмънт, завършен в Медицинския университет в София. Избрана е за депутат от ГЕРБ - район 
Смолян. Участва в 41, 42 и 43-то Народно събрание. Председател на парламентарната комисия по здравеопазване. 
 
√ Директорът на БДЖ с първо интервю: Нови влакове в близките 3 години няма да има 
Какво е състоянието на Българските държавни железници - гост с коментар в Сутрешния блок беше Григори Григоров – 
председател на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ", който избра да даде първото си телевизионно интервю в ефира 
на БНТ. 
През декември закъсненията на влакове са били доста, нашата цел беше през тези 3 месеца с бързи организационни мерки 
да се фокусираме върху това и постигнахме до 93% изпълнение на графика на БДЖ, обясни Григоров, който е начело на 
холдинга от месец декември.  
Не смятам, че нашите клиенти се чувстват добре в момента, но нашата цел е това да се промени, призна Григоров. 
Григори Григоров – председател на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ": Нови влакове в близките 3 години няма 
как да бъдат доставени, защото производственият процес е много дълъг. Това е причината за забавянето - пари имаме. 
Първите нови влакове ще бъдат предназначени за дългите трасета София - Варна и София - Бургас, които продължават 
средно 6 часа и трябва да бъде осигурен комфорт.  
В момента все още нямаме достатъчно влакове, тъй като ремонтната програма е била силно забавена, обясни директорът 
на БДЖ.  
Григори Григоров – председател на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ": Ние не можем да си позволим да пуснем 
несигурни влакове, затова жертваме удобството и графика за сметка на сигурността.  
Бюджетът за 2019 г. е изключително балансиран. Приходите се увеличават с около 20 млн. лв., а разходите с около 12 млн. 
Очакваме 100 млн. лв за нови влакове, вече има първоначални разговори с производители, допълни още Григоров.  
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Григори Григоров – председател на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ": Не работим на загуба. За първа година 
БДЖ през 2019 г. ще излезе на счетоводна печалба. За тази година не се предвижда увеличение на цените. 
 
√ Мащабна акция за данъчни престъпления при такситата в Пловдив  
Мащабна акция на Икономическа полиция сред таксиметровите компании и фирми – превозвачи в Пловдив. Проверките 
са по линия на данъчни престъпления и в тях участват още представители на НАП и Държавна агенция "Автомобилна 
администрация". Операцията е под ръководството на Окръжна прокуратура - Пловдив и се очаква да продължи няколко 
дни. 
Внезапната акция на Икономическа полиция е изненадала вчера мнозина от шофьорите на таксита в Пловдив. 
Добромир Иванов, таксиметров шофьор: Бяхме на стоянката с един колега и ни спряха отзад полицаите и просто ни 
казаха: документите... и аз попитах нещо да не сме в нарушение, обаче се оказа, че проверяват целия град. 
Христо Димитров, таксиметров шофьор: Спря полицейска кола, дадоха ми призовка и ми казаха, че трябва да се явя 
незабавно в икономическа полиция – Пловдив. Така ще бъде за всички колеги. До два дни трябва да минат всички от тук. 
Добромир Иванов, таксиметров шофьор: То пишеше, че незабавно трябва да се явим. Обаче аз като видях колко хора 
има, това незабавно ще отиде една седмица сигурно. 
По време на акцията са отнети и пътните книжки на шофьорите. Така автоматично те вече не могат да работят с 
автомобилите си. 
Христо Димитров, таксиметров шофьор: Всички документи, които принадлежат към автомобила, с който се извършва 
таксиметров превоз, се прилагат един вид като доказателство и се конфискуват... -Колко време очаквате, че няма да може 
да работите? -Ами като им знам колко бързо се оправят – с месеци. 
Атанас Топузлийзки, таксиметров шофьор: Пътната книжка като ви вземат и всичко, и общинско как да работиш и 
оставаме на улицата. Как да работим?! 
Според управители на таксиметрови фирми мащабната акция засяга целия бранш и е много вероятно в следващите 
няколко дни гражданите трудно да намират свободна кола. Водачи твърдят, че операцията е заради две фирми, чиито 
собственици от години укривали данъци, а шофьорите работели без трудови договори.  
Станимир Донев, собственик на таксиметрова компания: Трябва ясни правила, по които да се работи, за да може 
шофьорите да не са в нарушение, защото сега, ако питате някои от шофьорите тук всеки ще ви каже, че е изряден. Той си 
има общинско, има си пътна книжка, има си всички необходими документи.  
Очаква се днес от полицията и прокуратурата в Пловдив да оповестят броя на задържаните в хода на акцията и нови 
подробности за мащабната операция. 
 
Novini.bg 
 
√ Радев и министър-председателят на Египет приветстваха участниците в Египетско-българския бизнес форум 
Президентът Румен Радев и министър-председателят на Египет Мостафа Мадбули приветстваха участниците в Египетско-
българския бизнес форум, който се състоя в Кайро в рамките на втория ден от официалното посещение на българския 
държавен глава в Египет. Това съобщиха от Прессекретариата на държавния глава. 
В Арабската република Румен Радев е придружаван от бизнес делегация. Във форума в Кайро участваха повече от 30 
български компании от отбранителната индустрия, земеделието и производството на храни, машиностроенето, 
високотехнологични компании и в сферата на туризма и представители на много техни партньори от Египет.  
Вчера бе последният ден от официалното посещение на президента Румен Радев в арабската държава. 
 
Маnager.bg 
 
√ Кабинетът закри Фонда за лечение на деца, работата му се поема от Здравната каса  
Правителството прие постановление за закриване на Център „Фонд за лечение на деца“. Документът е в съответствие с 
измененията в чл. 82 от Закона за здравето, съгласно които след 31 март изпълняваните от Фонда дейности преминават за 
администриране към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 
Чрез нормативните промени се осигурява плавен преход на изпълняваните от Фонда дейности към НЗОК, като 
същевременно се гарантират правата и достъпът до лечение на нуждаещите се пациенти. 
До 31 март Фондът ще продължи да осъществява в пълен обем дейността си, а след това всички неприключили процедури 
по заявления за подпомагане на деца, както и изпълнението на издадените от директора на Фонда заповеди за 
организационно и финансово подпомагане, ще бъдат изпълнени от НЗОК. 
Основната цел на промените е оптимизиране на процедурите за разглеждане на заявленията и ефективно разходване на 
обществените средства за подпомагане лечението на деца за дейности извън обхвата на здравното осигуряване, тъй като 
грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения и усилията за подобряване на здравните услуги 
следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и 
лечение. 
Средствата, необходими за прилагането на новата уредба, са предвидени в бюджета на НЗОК за 2019 г. и ще бъдат 
предвиждани в ежегодните бюджети на НЗОК като средства от трансфери от държавния бюджет чрез бюджета на 
Министерството на здравеопазването. 
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√ Германски вестник: Европа трябва да престане да изнася пластмасовите си отпадъци 
Германският вестник "Генерал анцайгер" коментира, че след като европейските депутати с голямо мнозинство са 
забранили употребата на пластмасови продукти за еднократна употреба, могат да се направят още стъпки за опазване на 
световния океан, предаде ДПА. 
"Европа може да допринесе още повече, ако престане да изнася пластмасовия боклук, който създава. Никой не може да 
проконтролира дали в страните, в които отиват, пластмасовите отпадъци се рециклират или поне отговорно се 
унищожават, или просто се изхвърлят в най-близката река", коментира изданието в днешния си брой, предава БТА. 
Китай правилно реши да забрани вноса на боклук. Да изхвърляш боклука си в други страни, отгоре на това да го превозваш 
на другия край на света, не е отговорно поведение, а точно обратното, подчертава излизащият в Бон вестник. 
 
√ Британските депутати се съгласиха да отложат Брекзит 
Камарата на общините на британския парламент реши да удължи срока, предвиден за напускане на Европейския съюз. 
При снощното гласуване 441 депутати подкрепиха поправка за отлагане на Брекзита, 105 бяха против, съобщи Ройтерс. 
Тъй като договореното от премиера Тереза Мей споразумение за напускане на ЕС на два пъти бе отхвърлено от 
парламента, ЕС даде възможност на Лондон да получи отсрочка и да напусне ЕС не както бе планирано на 29 март, а по-
късно - на 22 май, ако сделката бъде одобрена до края на март, или на 12 април, ако тя не бъде одобрена.  
Шансовете за приемане на споразумението се увеличиха, след като вчера Мей заяви, че е готова да напусне премиерския 
пост предсрочно, веднага след Брекзит, ако депутатите консерватори, които са против сделката, все пак я подкрепят. След 
това изявление 25 депутати евроскептици промениха позицията си и смятат за подкрепят премиера, предаде ТАСС.  
Бъдещето на споразумението обаче продължава да е несигурно заради позицията на северноирландските юнионисти, 
които по принцип подкрепят кабинета на Мей. Снощи Найджъл Додс, заместник-председателят на Демократичната 
юнионистка партия, заяви, че тя ще гласува против сделката на Мей и опроверга появилите се преди това медийни 
съобщения, че депутатите от ДЮП ще се въздържат, съобщава БТА. Лидерът на ДЮП Арлийн Фостър също каза, че няма да 
се подпише под нещо, което вреди на Обединеното кралство и отново подчерта, че сделката на Мей е заплаха за цялостта 
на страната и ще ограничи възможността й да преговаря за бъдещите й отношения с ЕС. 
 
News.bg 
 
√ Матей Матев става председател на Фонда за гарантиране на влоговете  
Правителството прекрати правомощията на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в 
банките Радослав Миленков. 
Припомняме, това се наложи, защото той беше избиран от НС за подуправител на Българската народна банка (БНБ) - 
ръководител на управление "Банков надзор", след като Димитър Костов подаде оставка на 1 март тази година. 
На мястото на Миленков като председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките застава 
Матей Матев. Неговото назначение влиза в сила от 25 март, понеделник. 
Матей Матев е магистър по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и има дългогодишен опит в областта 
на облигационното, търговското, вещното право, приватизацията, чуждестранните инвестиции и ценни книжа, както и 
процесуалното представителство по търговски, административни и граждански съдебни спорове. 
Решението на правителството е прието неприсъствено, пишат от пресслужбата на МС. 
 
OffNews.bg 
 
√ Мария Габриел се срещна с папата 
Българският еврокомисар Мария Габриел се срещна с папа Франциск. 
Двамата са разговаряли по въпроси, свързани с новите технологии и отстояването на общочовешките ценности, съобщиха 
от Европейската комисия. Срещата е била по покана на Ватикана. 
Мария Габриел е подарила на папата снимка на дядо Добри - старецът, посветил живота си на духовния свят и 
православната вяра, който се превърна в синоним на добродетел. 
Папа Франциск също поднесе подарък на българския еврокомисар - медал с герба за 6-ата година от папството му, на 
обратната страна на който е изписано, че никой не е по-важен от мира и всичко може да бъде загубено с война. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Европарламентът отложи за 1 април гласуването на пакета "Мобилност"  
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни съобщи, че отлага за 1 април гласуването на промените в 
правилата за дейността на международните превозвачи. Европарламентът днес само ще обсъди предложените промени, 
предаде БТА. 
Предвижда се гласуването на 1 април да бъде в Брюксел. Таяни обясни, че заради множеството предложения за промени 
в текстовете се налага ново заседание на парламентарната комисия по транспорта. Той отбеляза, че са постъпили 1224 
предложения за изменения на първоначалните текстове. 
Таяни поясни, че при подобно количество текстове възможностите за допускане на грешки при гласуването са твърде 
големи. Парламентарните групи вече признаха, че разделението сред евродепутатите по промените в правилата е голямо. 
Според годишната програма за дейността на парламентарната комисия по транспорта за 1 април няма заложено 
заседание. Обсъждането на текстовете на тази дата вероятно ще бъде по процедурата за извънредни случаи. Ако 



8 

 

парламентарната комисия успее да вземе решение по текстовете, гласуването от всички евродепутати се очаква да бъде 
насрочено за сесията на Европарламента в Брюксел на 3-4 април. 
Спорните предложения 
България е една от страните, които са против пакета "Мобилност" и настоява той да бъде отложен за след евроизборите. 
В началото на януари комисията по транспорт на Европейския парламент подкрепи предложението камионите, 
извършващи товарни превози в ЕС, да се връщат веднъж на три седмици в държавата, където е регистрирана фирмата 
собственик. Това бе само един от трите доклада, които обсъждаше транспортната комисия (повече за тях четете тук), 
засягащи условията за извършването на международни пътни превози. Отхвърлени бяха двата доклада, свързани с 
почивките на водачите и техните възнаграждения. 
Вчера премиерът Бойко Борисов писа на колегите си в Гърция, Испания, Ирландия, Португалия, Словакия и Хърватия, както 
и на лидерите на партии от ЕНП от тези държави, с молба да подкрепят усилията на българските евродепутати за 
удължаване на срока за дебати по пакета "Мобилност". Днес в началото на правителственото заседание той коментира, 
че "макар и много трудно продължаваме да печелим малки битки по пътя да защитим справедливостта". Премиерът 
изрази надежда, че на 1 април всички български евродепутати ще са в залата, за да гласуват. 
Превозвачите от България и други засегнати източноевропейски държави възнамеряват да протестират днес пред сградата 
на Европарламента в Страсбург. Едно от неприемливите за тях предложения е нормалната седмична почивка, намалената 
седмична почивка и всяка седмична почивка от повече от 45 часа да не се ползва в превозно средство, а в други подходящи 
спални и санитарни условия. Такова настаняване следва да бъде осигурено или платено от работодателя или да бъде в 
дома на водача или на друго място по избор на водача. 
Освен това т.нар. каботаж трябва да се извършва до три пъти в рамките на седем дни. Каботаж е определение за дейност, 
при която с товарен камион се извършва услуга в границите на държава от ЕС, в която превозното средство не е 
регистрирано. След като веднъж са извършени три каботажа за седмица, се предвижда въвеждането на "срок за 
охлаждане" от пет дни, преди отново камионът може да бъде използван по същия начин в същата държава. Собствениците 
на фирмите за превоз трябва да осигуряват на водачите възможност да се връщат у дома поне веднъж на четири седмици. 
Преди няколко дена само два гласа не достигнаха, за да отпадне пакетът от дневния ред на Европарламента, а трима 
български евродепутати отсъстваха от заседанието. Така предложението влезе в дневния ред на заседанието. 
 
√ Повече защита за потребителите онлайн и офлайн в ЕС  
Нови правила за по-добра защита на потребителите, когато пазаруват в интернет, в местен магазин, както и когато свалят 
музика или игри, бяха одобрени от Европейския парламент, предаде пресслужбата на институцията. Една от новостите е, 
че търговецът ще носи отговорност, ако в рамките на две години от момента, в който потребителят е получил продукта, се 
появи дефект. 
Новите законодателни актове на ЕС за цифровото съдържание и продажбата на стоки хармонизират основните права, като 
средствата за правна защита на потребителите и начините за прилагането им. 
Защита при свалянето на музика, видеа, приложения 
Според новите правила за "цифрово съдържание" в ЕС хората, които купуват или свалят музика, приложения, игри, 
използват облачни услуги или платформи за социални медии, ще бъдат по-добре защитени, когато търговецът не успее да 
предостави съдържание или услуга или предостави дефектна стока. Тези права за защита на потребителите ще се прилагат 
по равностоен начин за потребители, които предоставят данни в замяна на такова съдържание или услуга, както и за 
потребители, които "заплащат" за него. 
Текстът предвижда, че ако не е възможно да се поправи дефектното цифрово съдържание или услуга в разумен период от 
време, потребителят има право на намаление на цената или пълно възстановяване на сумата в рамките на 14 дни. Ако се 
появи дефект в рамките на една година от датата на доставката, се предполага, че той вече е съществувал и не се налага 
потребителят да го доказва (обръщане на тежестта на доказване). За непрекъснати доставки тежестта на доказване остава 
за търговеца в рамките на договора. 
Гаранционният срок за еднократни доставки не може да бъде по-кратък от две години. За доставки, които се изпълняват 
непрекъснато, той следва да се прилага по време на целия срок на договора. 
Покупка на продукт онлайн или офлайн 
Директивата за продажбите на стоки се прилага както за онлайн, така и за офлайн (лице в лице) продажби, например при 
покупката на домакински уред, играчка или компютър чрез интернет или в местен магазин. 
Търговецът носи отговорност, ако до две години от момента, в който потребителят е получил стоката, се появи дефект. 
Държавите членки обаче имат право да въведат или да запазят по-дълъг правен гаранционен срок в своето национално 
законодателство, за да се запази същото ниво на защита на потребителите, вече предоставено в съответните страни. 
Срокът за обръщане на тежестта на доказване ще бъде една година в полза на потребителите. Държавите членки имат 
право да удължат този срок до две години. 
Стоките с цифрови елементи (например "интелигентни" хладилници, смартфони и телевизори или свързани часовници) 
също попадат в обхвата на тази директива. Потребителите, които купуват тези продукти, ще имат право да получат 
необходимите актуализации в "разумен период от време, очакван от потребителя", според вида и предназначението на 
стоките и цифровите елементи. 
Какво следва 
Двете директиви ще бъдат представени за официално одобрение от министрите на ЕС. Те ще влязат в сила 20 дни след 
публикуването им в Официален вестник на ЕС и ще трябва да бъдат приложени от държавите членки най-късно две години 
и половина след това. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В епицентъра - ще се отрази ли на изборите скандалът с апартаментите? 
- По релсите на БДЖ - има ли бъдеще железницата? Първо интервю на новия директор Григори Григоров; 
- Зимно или лятно часово време ще избере България? 
- Родители на протест заради липса на места в детските градини - има ли решение? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Затвори ли Цветан Цветанов вратата в политиката? И надолу или нагоре тръгва ГЕРБ след излизането му от 

парламента? Очаквайте още коментара на Бойко Борисов след тежките решения на живо от централата на ГЕРБ. 
- Пациент преби личната си лекарка. Защо джипито няма право да откаже да го лекува? 
- Пиарът на звездите Евгени Минчев влиза в политиката. Кои ще са новите му клиенти? 
- Тема: Жестокост над животно в Монтана. Кой и защо влачи куче с автомобил по улиците на града? 
- Стотици на протест. Не искат кариера за добив на строителни материали край домовете си. 
- Край на фалшивите имунизации. Здравната каса ще спира парите на лекари, които ги издават. 
- Стоп на изкуственото въртене на стрелките. Откога и как това ще повлияе върху бизнеса и транспортните връзки в 

Европа? Отговорите в „На твоя страна" с Георги Георгиев. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 28 март 
София. 

- От 09.00 часа започва пленарното заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа в Народния театър „Иван Вазов" от министрите Красимир Вълчев и Боил Банов ще подпишат 

Споразумение за сътрудничество между училища и детски градини и държавните културни институти в страната. 
- От 08.00 часа в Централата на ПП ГЕРБ представители на ГЕРБ и СДС ще проведат среща във връзка с предстоящите 

избори за Европейски парламент След срещата ще бъде даден брифинг за представителите на медиите. 
- От 09.30 часа в София Хотел Балкан, зала „Сердика", Представителството на Европейската комисия в България 

организира представяне и дискусия по годишния доклад за България, който се издава в рамките на Европейския 
семестър. 

- От 09.30 часа в София Хотел Балкан, зала „Роял", ще се проведе Икономически форум за Германия. 
- От 10.00 часа Столичният общински съвет ще проведе заседание. 
- От 10.00 часа в двора на ВМА ще се проведе тренировъчно занятие по активиране на военномедицинския 

кризисен щаб по сигнал „Бедствие" и действия на медицинските екипи при ситуация с голям брой пострадали. 
- От 10.00 часа в Park Center Sofia на бул. „Арсеналски" 2 ще се проведе кръводарителската акция. 
- От 11.00 часа в Soho на ул. „Искър" № 4 Фонд на фондовете ще подпише оперативно споразумение за изпълнение 

на втория от Фондовете за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), финансиран със средства по Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). 

- От 11.30 часа в сградата на бул. „Цариградско шосе", № 133 А, ще се проведе годишен отчет-анализ за дейността 
на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност". 

- От 14.00 до 16.00 ч. в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 общинският съветник Димитър Колев ще 
приема граждани. 

- От 16.30 часа в Института за исторически изследвания ще се проведе лекция на тема: "Фалшивите новини" в 
идеологическата конфронтация между САЩ и СССР през Студената война". 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа в залата на Апелативна прокуратура - Бургас ще бъде проведен брифинг, на който пред медиите ще 
бъдат представени данните от отчетния доклад на Окръжна прокуратура - Бургас за изминалата 2018 г. 

- От 19.00 часа в Гранд хотел „Приморец" - Бургас ще се проведе благотворителен бал, организиран от Фондация 
„Мечта за дете" и Фондация „Супер БЕБЕ". 

*** 
Варна. 

- От 11.30 часа в Областната администрация във Варна ще се проведат консултации за избор на членове на 
Районната избирателна комисия. 

*** 
Враца. 

- От 17.00 часа в Конферентната зала на Общински съвет-Враца ще се проведе обществена консултация във връзка 
с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението при 
кратковременно платено паркиране - „Синя зона - гр. Враца. 

*** 
Кърджали. 

- От 11.00 часа в зала № 301 на Областна администрация - Кърджали Областният управител Никола Чанев е 
насрочил консултации за състава на РИК в 9-ти Кърджалийски избирателен район. 

*** 
Ловеч. 
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- От 16.00 часа пред Драматичен театър - Ловеч ще се състои показ на образци въоръжение и оборудване на 
Сухопътните войски, в рамките на националната информационна кампания на Министерството на отбраната 
„Бъди войник". 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие осмото издание на Европейския форум за социално 
предприемачество пред Палата №11 на Международен панаир - Пловдив. 

- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Пловдивския общински съвет. 
- От 11.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Пловдив ще се проведат консултации за състава 

на 16 и 17 РИК във връзка с изборите за членове на Европейския парламент. 
*** 
Смолян. 

- От 10.00 часа в зала № 201 на Областната администрация областният управител на Смолян Недялко Славов свиква 
консултации за състав на Районна избирателна комисия - Смолян. 

- От 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян ще се проведе заседание на Общински съвет - Смолян. 
- От 15.00 часа в Тържествената зала на Административен съд - Смолян, ще се проведе годишно отчетно събрание 

на съдиите и служителите в Административен съд - Смолян, на което Председателят на съда Игнат Колчев ще 
представи резюме на Годишния отчетен доклад за работата на съда през 2018 г. 

*** 
Трън. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Трън ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в сградата на Областна администрация Хасково (малка зала на І етаж), ще се проведат консултации 
за състава на Районна избирателна комисия - Хасково. 

***  
Шумен. 

- От 9.00 часа в зала 363 на общината ще се проведе заседание на Общински съвет. 
 
Дарик 
 
√ Съветът за сигурност на ООН разкритикува САЩ за признаването на израелския суверенитет над Голанските 
възвишения 
Съединените щати бяха остро разкритикувани от останалите 14 страни членки на Съвета за сигурност на ООН за решението 
си да признаят суверенитета на Израел над Голанските възвишения в нарушение на резолюции на съвета, предаде АП.  
Говорилите вчера на открито заседание на съвета подкрепиха суверенитета на Сирия над стратегическото плато и се 
обявиха против израелската анексия на района и оповестеното тази седмица решение на президента Доналд Тръмп. 
Постоянният представител на Южна Африка Джери Маджила каза, че едностранният акт на САЩ по никакъв начин не 
помага да се намери дълготрайно мирно решение на конфликта в Близкия Изток. И той, и други оратори припомниха 
резолюциите на съвета, призоваващи Израел да прекрати окупацията си на Голанските възвишения, включително 
резолюцията от декември 1981 г., в която израелската анексия на този стратегически район е обявена за "невалидна и 
незаконна, без международноправен ефект". 
Русия, най-близкият съюзник на Сирия, призова държавите по света да продължат да гледат на Голанските възвишения 
като на окупирана от Израел територия. Германският посланик Кристоф Хойсген и британският представител Карън Пиърс 
подкрепиха сирийския суверенитет над платото, но използваха заседанието, за да отправят критики към правителството 
на президента Башар ал Асад за обстрела на цивилни, използването на химически оръжия и нарушаването на правата на 
човека по време на продължаващата осем години гражданска война. 
Политическият координатор в мисията на САЩ Родни Хънтър заяви, че мисията на световната организация на Голанските 
възвишения играе жизненоважна роля за запазване на стабилността между Израел и Сирия, което бе възприето като 
уверение, че решението на Тръмп няма да засегне операцията на мисията, чийто мандат изтича на 30 юни. Задачата на 
мисията да гарантира, че районът на раздалечаване на Израел и Сирия, е буферна зона, в която не може да има никакво 
военно присъствие или военни действия, е от критично значение за сигурността на Израел и може да допринесе за 
стабилността на целия Близък изток, заяви Хънтър. 
Той призова Русия да окаже натиск върху Сирия, за да я накара да изведе войските си от Голанските възвишения, предаде 
ТАСС. 


