Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
В. Дума
√ Васил Велев: Никой не се грижи за работника повече от неговия работодател
Завършилите висшисти за сметка на данъкоплатците трябва да работят поне 5 години в България, а ако заминат в
чужбина - да връщат парите, казва председателят на АИКБ
Васил ВЕЛЕВ е изпълнителен директор на "Стара планина холд" АД и председател на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ). Завършва Школата за запасни офицери при Висшето военно-въздушно училище в град Долна
Митрополия, специалност "Техник на самолета и двигателя". През 1984 г. се дипломира с отличие във факултет
"Автоматика" на ТУ-София. През 2008 г. завършва магистратура по корпоративно развитие и управление в Икономическия
университет във Варна. Зам.-председател е на съвета на фондация "Еврика", подпомагаща млади таланти в науката,
изобретателството, предприемачеството и фермерството.
- Г-н Велев, в последните месеци организациите на работодателите настояват за отпадане на "клас прослужено
време", отнемане на отпуските след майчинство, свободен почасов работен ден и извънреден труд - все неща, които
според хората са отнемане на права с цел работодателите да си опазят печалбите. Как ще коментирате?
- Нищо от казаното не е вярно. Кои хора казват това, аз следя в мрежата, там одобрението е два пъти по-голямо от
неодобрението. Никъде в Европа няма такова нещо като административно определян процент за прослужени години.
Договаря се бонус между работодатели и синдикати, между работодател и работници на равнище бранш или
предприятие. Но абсолютно никъде няма административно определен процент за стаж. Това е рудимент от миналото,
който всъщност ощетява младите хора.
- Защо да ги ощетява, просто който е работил по-дълго и има повече опит, справедливо получава повече.
- Не е справедливо. При административно определената ставка за стаж се получава така, че в културата, в науката, в
бюджетната сфера изобщо има дисбаланс, младите учени например получават по-малко от чистачката и портиера, които
са с дълъг стаж. Всеки трябва да получава възнаграждение според извършената работа, а не според това колко дълго е
работил. В частния бизнес това в повечето случаи е една административна тежест. Защото ние с вас се договаряме за
възнаграждението, а после смятаме отзад напред - кое е основна заплата, колко прибавяме за прослужено време, че като
извадим от общата сума осигуровките и данъците, да получим нетна заплата, за която сме се договорили.
- Не знам някъде да се договаря нетна заплата, договаря се заплатата и се знае, че към нея ще се добавя процент за
всяка година работа и после от дохода ще се приспадат осигуровките и данъците. Ако я няма ставката за стаж, в
болшинството случаи заплатите няма да мръднат нагоре.
- Имам чувството, че разговарям със синдикатите. Някои предприятия имат договорена много по-висока ставка от тези
0,6%, определени за стажа. А заплатите средно растат не с 0,6, а поне с 6 процента всяка от последните 20 години. Класът
прослужено време не гарантира и не осигурява ръста на доходите. Просто не е вярно, че без ставката за стаж няма да
растат заплатите. Повтарям, никъде в Европа няма такова нещо.
- Как да се сравняваме с Европа, като със заплата там се живее, а тук е в пъти по-ниска?
- Но там има в пъти по-висока производителност. Искам обаче да напомня, че България е сред трите страни в Евросъюза,
в които доходите растат най-бързо. Няма държава в света, в която хората да са доволни от заплатите си. Вижте във Франция
какво става, вижте в Германия, където заплатите са няколко пъти по-високи от българските. Трудът трябва да се заплаща
според неговата производителност, според количеството и качеството, според резултата.
- Но българите емигрират заради ниските заплати тук, търсят по-добър живот. Еврокомисията всеки ден казва:
България е с най-ниски доходи в ЕС, с най-ниско почасово заплащане.
- Не, Еврокомисията казва: вие имате най-много неграмотни, имате най-нисък брутен вътрешен продукт на глава от
населението, произвеждате малко и работите лошо. А в същото време доходите ви за единица продукция растат по-бързо
от допустимото и представляват макроикономически дисбаланс. Т.е. за да растат по-бързо, трябва да расте по-бързо
производителността. Трябва да работите повече и по-добре. Това казва, ама кой да чуе.
- Чии доходи растат? Нали знаете за свинското със зеле, от което едни ядат свинското, други - зелето. Пак
Еврокомисията казва, че у нас разделението между бедни и богати е най-голямо. И как да говорим за
производителност, когато нямаме производство?
- Ами, хайде да говорим за производствените предприятия. Защото всички лежат на гърба на работниците от
производствените предприятия, те изкарват заплатите на бюджетната сфера, че и на услугите. А работещите на бюджет
заедно с пенсионерите са много повече от производствените работници, на чийто гръб лежат всички. Разбира се, всички
са полезни, и държавната администрация също, макар че някои в нея са в повече, отколкото ни трябват. Но ако не отчитаме
този факт, става така, че орязваме доходите на тези, които всъщност хранят страната. Всички, които получават пари от
бюджета, взимат, а не дават, връщат малка част от това, което са взели. Бюджета го пълнят под два милиона работници и
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специалисти от икономиката, другите пет милиона души го изпразват. Кой създава доход? Той се създава в
производството. Не казвам, че не са нужни полицаи, но те получават от бюджета, не внасят в него. Дайте да се отнасяме
добре към тези, които хранят страната.
- Ще оспоря тезата ви, защото по данни на МФ в приходите на бюджета корпоративните данъци са 6%, а тези от
данъците и осигуровките на хората са над 5 пъти повече - 33%.
- Какво доказва това? Нали корпоративните печалби, от които се плаща корпоративен данък, се получават, след като се
платят въпросните заплати, данъци и осигуровки на хората. И хората, и компаниите в икономиката, в индустрията нетно
пълнят бюджета, а другите нетно го разходват. Два лева и една седмица ви стигат, за да регистрирате фирма, да вземете
кредит, да назначите работници, да купите машини и да плащате големи заплати. Защо не го правите? Едни не искат, други
ги е страх, трети не могат. Обаче и едните, и другите, и третите обясняват колко са лоши работодателите. Ами станете
работодатели и покажете как трябва. Огромното мнозинство от предприемачите у нас са скромни, трудолюбиви и
отговорни хора. Те заслужават уважение, а не охулване. В същото време медиите показват отделни случаи, които са
изключения, и ги обявяват за практика. А добрите примери, които преобладават, не се показват под предлог, че СЕМ ще
ги накаже.
- И как така същите хора, като отидат в чужбина, изведнъж се оказва, че могат много? Значи нещо тук е сбъркано.
Ние нямаме индустрия, у нас огромният брой фирми не са производствени, а са търговски и в услугите. Как да се
направи така, че да се стимулират производствените фирми и хората срещу труда си да получават доход, а не
подаяния? Колко протести има за неразплатени заплати, и в производствените фирми включително?
- И това са митове. Ако за заплати годишно плащаме над 20 милиарда, забавените заплати са 20 милиона. Това е едно на
хиляда - един човек от хиляда има забавена заплата. При това - основно от чужди инвеститори мошеници. У нас този
проблем се раздухва и се лепи етикетът, че работодателите не плащат заплатите. Имаме прекрасни предприятия, но за
вас, журналистите, добрата новина не е новина. Първите пет новини в емисиите винаги са негативни - страхотии, убийства,
насилие, аварии, катастрофи, протести. Този създаван образ на страната гони хората в чужбина. И не е вярно, че нямаме
индустрия. Най-много са заетите в преработващата индустрия - 500 000 са. Това са хора, към които трябва да има уважение,
а не да им взимат от заплатите, като им продават скъп ток от американските централи. И като им начисляват такса битови
отпадъци, която няма нищо общо с услугата за боклука. Не да им скубят от доходите, като им слагат всякакви одити, от
които никой няма нужда - за да има работа за многото икономисти. Не да ги карат да правят нотариални заверки за неща,
от които никой няма нужда - за да има работа пък за многото юристи.
Нека аз малко да задавам въпроси. Вие преди малко казахте колко сме отвратителни, че искаме да вземем отпуските на
майките. Ами отпуск се полага, за да се възстанови работната сила. А те две години не са били на работа, нямат принос
към трудовия колектив, връщат се на работа и получават два месеца платена отпуска. А тази отпуска е платена всъщност
за сметка на останалите работници, които са работили в тези две години. Трябва малко повече да се гледат тези
взаимовръзки, а не да се реагира първосигнално - щом е работодател, значи е изедник.
- Само че майката в тези две години е родила и отгледала дете, та утре работодателите да има кого да наемат.
Затова тези два месеца са насърчителна мярка.
- Ние имаме най-дългото платено майчинство в ЕС и най-ниската раждаемост. Очевидно тези насърчителни мерки не
работят. Сигурността и стандартът на живот насърчават повече. За това трябват предприемачи. У нас никой не насърчава
предприемачеството. Трябва да се насърчават производствените фирми, защото, ако само услуги си правим едни на други,
няма да забогатеем. Трябва да се развива производство, за да се храни страната. Защо в ай-ти сектора получават по 5000,
по 10 000 лв. заплати? Защото си ги изкарват, защото са учили математика и работят здраво. У нас ай-ти секторът е подобре платен по паритет на покупателна способност, отколкото е средно в ЕС. Връщат се момчетата от чужбина и казват:
връщаме се не защото сме герои и искаме да спасяваме държавата, а защото тук е хубаво.
- Обаче после, като няма кой да им оперира апандисита, защото лекарите са се изнесли заради ниските заплати, и
като няма кой да учи децата им и не идват млади учители на мястото на пенсионираните, понеже ги третират
като лапачи на бюджет, пак ли ще им е хубаво? И като няма учени да захранят фирмите с иновации, пак ли ще им е
хубаво?
- Когато има индустрия, има и научни изследвания, има и иновации и технологии, защото индустрията ги изисква, за да се
развива. Лошо е, че Европа като цяло се деиндустриализира, и България - също. Европа изгони индустрията си в Китай и си
мислеше, че ще продава на Китай технологии, но индустрията си взе в Китай и иновациите, и технологиите. И сега "Хуауей"
е световният технологичен лидер, не са "Алкател", "Сименс" или "Нокиа".
- Според вас какво трябва да е поведението на работодателя към работника?
- Няма друга категория в света освен работодателя, който да се грижи повече за работника. Никой не се грижи за работника
така, както работодателят - нито синдикати, нито правителство, нито партии, никой. И това е факт, който само много
предубеден човек може да оспорва. Българският нормален работодател е този, който милее за работника си и прави
всичко възможно работникът да се чувства добре. Работодателят е роб на работника. Защото работникът, като свърши
работното време, си отива вкъщи, прави си салата и пие ракия, а работодателят продължава да работи - дали ще има утре
работа, навреме доставки на материали, вземания от клиенти, дали ще може да плати заплатите и т.н.
- При това прекрасно отношение защо непрекъснато казвате, че нямате кадри, и защо кадрите ви заминават да
работят в чужбина?
- Нямаме кадри не толкова защото са емигрирали, а защото не са се родили преди 18 години. На 100 пенсиониращи се 63ма навършват 18 години. Т.е. между 90 000 и 100 000 се пенсионират, а влизат на пазара на труда под 60 000. Ние всяка
година губим 40 000 работещи по демографски причини. А разликата между тези, които заминават, и тези, които се връщат,
е 4000 души, т.е. 10 пъти по-малко. Това означава, че един човек в икономиката ще продължи да храни двама. Ето затова
искаме облекчаване за наемането на хора от чужбина - защото няма как да си ги "произведем" тук и сега. Дори веднага да
се заемем с демографията, а не виждам достатъчно решителни политики в тази посока, ефектът ще е чак след 20 години.
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Ако за 20 години няма внос на работници, много заводи ще затворят поради липса на кадри. Просто няма кой да работи
след пенсиониращите се. Приказките на синдикатите "няма да внасяме работници" вредят на страната. Дори богата
Германия прави всичко възможно, приемайки агресивни закони за внос на хора. В Полша има два милиона украинци, с
тях тя до голяма степен си реши проблема с пазара на труда. А в България знаете ли колко са украинците - 5000 през лятото
и около 1000 през зимата. Те кандидатстват по 40 души за едно място, но няма как да ги внесем, половин година се точи
процедурата и те отиват там, където ги приемат по-лесно.
- В същото време според рейтинговата система на висшите училища у нас в много специалности има безработица
сред завършилите.
- От завършилите висше образование 50% работят на позиции, неизискващи висше образование. Защото са завършили не
това, което трябва. Защото не стават инженери, не стават математици, няма дори на кого да дадем стипендия, защото са
малко студентите по машиностроене. Защото са търсили лекото и не са образовани от училище. Не могат две числа да
разделят, камо ли да изчислят процент. А после ще се овайкват, че са бедни. Около 40% от 15-годишните у нас са
функционално неграмотни, постъпват в университетите и там се налага да ги обучават 4 години на това, което би трябвало
да са научили в гимназията. Наемаме в предприятията дипломирани инженери и се налага половин година да ги учим да
смятат, работниците се смеят. А като поискахме задължителна матура по математика, всички ревнаха колко ще е трудно
на децата.
- За матурата съм абсолютно съгласна с вас. Не защото всички ще станат математици, а защото математиката
развива мислене.
- Младите масово стават икономисти, юристи, учат администрация и управление, като че ще управляваме целия свят. В
същото време няма инженери, няма ай-ти специалисти, няма заварчици, оператори на машини, няма шлосери, монтьори,
шофьори...
- Това е, защото бяха затрити техникумите.
- Ами да. Трябва да направим професионалното образование първи желан избор. Едно добро професионално
образование на третата-четвъртата година след завършването ще даде такова възнаграждение, каквото завършилият
ненужно висше образование няма да получи никога. И продължаваме да имаме на входа на висшите училища места за
прием, колкото са завършилите средно образование. Навремето кандидатствахме по 20 души за едно място във висшите
училища, сега приемат всички, дори завършилите с тройки. Искаме всички да са висшисти, а това не е нужно. Пък и не
всеки става за висшист. В Австралия висшистите са 18%, а това е втората страна в света по индекс на човешко развитие. Ние
инвестираме много пари в човешкия капитал, защото това е най-ценният капитал. Само че няма начин тази инвестиция да
бъде запазена, защото в една правова държава, когато човек купува завод, няма кой да му го вземе, ако е изряден в
спазването на правилата. При нас, ако човек инвестира в даден специалист и му плаща стипендия да учи, този специалист
после си грабва шапката и заминава нанякъде. Като е учил обаче с държавни пари, т.е. с обществени, или със стипендия
от бизнеса, трябва поне 5 години да работи в България. А ако реши да замине в чужбина - да върне парите за обучението
си. Остра реакция и срещу това ни предложение! Но ако ще се спасяваме поединично, завличайки държавни или
корпоративни пари, докъде може да стигнем и какво ще остане от страната ни?

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Владислав Горанов: Спад на безработицата и ръст на икономическите показатели
Финансовият министър Владислав Горанов отчете на заседанието на кабинета, че бизнесът и потребителите са
оптимистично настроени за икономическото развитие на страната от началото на годината. Причините - ръст в
промишленото производство и строителството на апартаменти.
Две се причините за растежа на българската икономика от началото на годината - увеличение на промишленото
производство, на износа и на строителството, отчете финансовият министър.
През март общият показател за бизнес климата се повишава с 0,3 пункта воден от по-добрите очаквания на фирмите от
търговията на дребно, строителствата и услугите.
Владислав Горанов - министър на финансите: Промишленото производство и оборотът отчитат положително развитие от
началото на 2019 г., като последните данни за февруари показват 6,6% ръст на промишленото производство и 6,9% на
оборота на промишлените предприятия спрямо 2018 г.
Икономисти също отбелязаха растежа от началото на годината, с предупреждение за забавяне на икономиката, заради
спад в най-големите европейски икономики - Германия и Италия.
Десислава Николова - Институт за пазарна икономика: Има риск растежът да мине под трипроцентната граница, което
се дължи основно на влошената международна и в частност на европейска среда.
За първите три месеца на годината безработицата у нас е стигнала до най-ниските си нива досега.
√ Румен Радев пристига на посещение в Катар
Днес българският държавен глава ще бъде посрещнат в Доха от емира на страната Шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани.
Двамата ще разговарят на четири очи, след което президентът Радев ще открие Катарско-български бизнес форум. По-
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късно българският държавен глава ще се срещне с премиера на страната и ще посети централата на Форума на страните
износителки на газ.
√ Изтече срокът за регистрация на партиите и коалициите за евроизборите
Вчера изтече срокът за регистрация на партиите и коалициите за предстоящите избори за Европейски парламент.
Инициативните комитети имат още няколко дни - до 15 април. На 25 април започва същинската част на предизборната
кампания.
9 партии са подали документи до момента, от тях 3 вече регистрирани. Коалициите не остават по-назад - регистрираните
са 4 от 8. Но скандалът не закъсня - АБВ и партньорските й партии бяха регистрирани като "Коалиция за България", въпреки
острите възражения на БСП, която от години използва същото име.
Александър Андреев - говорител на ЦИК: Бяха представени и от едната и от другата страна документи за регистрация на
марката "Коалиция за България" за различни класове, но в рамките на този дебат становището на ЦИК, което се формира
е, че самото притежание на марката е въпрос, който е неотменим към самата регистрация.
Друг прът в колелата на добре смазаната от честите ни избори машина остава машинното гласуване. Тече процедура за
обществена поръчка - 7 милиона и половина се предоставят за наем на 3 000 машини. Защо наем, а не покупка - въпросът
и този път разбуни духовете.
Мая Манолова - омбудсман: Притеснява ме решението да се наемат машини вместо да се купуват и цената на наета
машина, която е равна накупена машина, предвид факта, че след това предстоят и местни избори наем за 3 000 машини,
след това наем за 6 000 машини. 27 милиона за наемане на машини е прекалено.
Стефка Стоева - председател на ЦИК: Няма кой да сертифицира машините към този момент. Много сложен е въпросът
и със софтуера, със защитата, с това да се случи повреда в изборния ден, как се продължава гласуването. Много много
тежки въпроси технически и юридически.
Друг казус се оказа осигуряването на достъп на хората с увреждания до урните. Според евродоклад милиони в рамките на
съюза не могат да упражнят правото си на глас. В България проблемите са главно технически, защото мобилните урни не
достигат.
Иначе тези евроизбори се различават с поставянето на някои лимити при финансирането - до 2 милиона за партиите и
коалициите и до 100 000 за инициативните комитети. Даренията също не може да надвишават 10 000 лева за година.
√ Над 11 500 са били кражбите на ток през миналата година
Над 11 500 са били кражбите на ток през миналата година. На дискусия с участието на енергодружествата, КЕВР, министри
и депутати, ЕРП-тата поискаха по-строги санкции срещу нарушителите. От регулатора отговориха с нови правила за
отчитане на незаконно консумираното електричество.
Над 11 500 са били кражбите на ток през миналата година, стана ясно на дискусия с участието на трите енергодружества,
КЕВР , министри и депутати. ЕРП-тата поискаха по-строги санкиции срещу нарушителите. От КЕВР отговориха с нови
правила за отичате на незаконно консумираното електричество.
През миналата година най-много са били кражбите на ток в Западна България- над 6 хил и 600, в Североизточна и
Югоизточна България се били двойно по -малко.
Кражбите на ток се осъщестяват по няколко начина - чрез промяна в схемата на свързване, чрез директно присъединяване
към електропреносната мрежа или чрез манипулация на измервателните устройства.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова акцентира върху щетите от кражбите за енергодружествата и за
изрядните клиенти.
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Всяко едно посегателство към енергийната инфраструктура на
страната на практика е посегателство и срещу нейната национална сигурност.
Потърпевши сме всички ние. Всички коректни потребители на ел. енергия, тъй като всяко едно посегателство към тази
инфраструктура води до понижаване качеството на предоставената услуга.
Министърът на правосъдието Данаил Кирилов обясни, че заради това в Наказателния кодекс кражбата на ток се преследва
особено строго.
Данаил Кирилов- министър на правосъдието: Бих казал, че голяма част от поврежданията във връзка с елементи на
електроснабидтелната и електроразпределетилента система сме ги квалифицирали по такъв начин, по толкова интензивен
начин, че биха могли да се преследват и като тероризъм.
От енергодружествата поискаха законодателни промени, за да може под ударите на наказателния кодекс да попадат не
само извършителите на незаконно присъединяване към мрежата, но и консуматорите на краден ток.
ЕРП-тата поискаха двойно да се увеличи срокът, в който се преизчислява откраднатото количество електроенергия.
При сегашните правила нарушителят заплаща консумиран ток за период от 90 дни, докато енергодружествата настояват
за 180.
След като през ноември миналата година ВАС отмени методиката на КЕВР за отчитане на незаконно консумираната
енергия, регулаторът обяви, че е готов с нова, която ще предпази енергодружествата от щети.
√ Росен Бъчваров, НАП: Никой не е застрахован от данъчен контрол
Говорителят на Националната агенция по приходите Росен Бъчваров увери, че всички граждани подлежат на данъчен
контрол, независимо от положението си. Коментара си той направи в студиото на сутрешния блок на БНТ. Той коментира
и започналите проверки на превозвачи, като разкри, че са открити сериозни нарушения.
Бъчваров изтъкна, че е нужна промяна в закотодателството, което позволява изповядването на имотни сделки на цени,
по-ниски от пазарните.
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Кампанията срещу нелегалните превозвачи показват „плашещи“ данни - много хора извършват превози в страната и
чужбина нелегално с лични автомобили, без регулация, заяви Росен Бъчварон. По думите му, предстоят още такива
операции, които протичат с т.нар. таен клиент - служител на НАП. В случая с превозите до чужбина, заплащането се
извършва извън България, но НАП извършва проверки в страната.
Глобата за неиздадена касова бележка е 2000 г., а ако не бъдат издадени касови бележки и билети на пътници, глобата се
увеличава пропорционално, припомни Бъчваров, а превозното средство може да бъде спряно от движение за един месец.
Започват съвместни проверки с прокуратурата на замесените лица в скандала с имотите на властта. Росен Бъчваров обяви,
че годишно се правят около 2000 подобни проверки.
Програмата за несъответствие между имущество и доходите работи за всякакви физически лица, независимо дали са
политици, или не, коментира Бъчваров.
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Никой не е застрахован от данъчен контрол от страна на НАП.
НАП осъществява наблюдение върху декларираните от работодателите доходи, като така се изключва възможността да се
пропусне събирането на служебни бележки и физическите лица да влязат неволно в нарушение, напомни Бъчваров.
Доходите могат да се проверят чрез електронните услуги на Националната агенция по приходите.
Относно практиката да се изповядват имотни сделки на данъчна основа, Росен Бъчваров прогнозира, че законодателната
рамка, която в момента позволява прехвърлянето на собственост да става на по-ниска от действителната цена, да бъде
преразгледана, защото така законът допуска спестяване на данъци.
Росен Бъчваров, говорител на НАП: Определено се налага прецизиране.
НАП стартира мобилно приложение за сканиране на касови бележки с QR код, което проверява дали тя е действителна,
напомни Росен Бъчваров.
√ Клиентите на „Софийска вода“ ще имат възможност да отчитат потреблението си онлайн
Така посещенията на инкасаторите ще останат в историята, а контролът на изразходваните количества вода от домакинство
ще бъде улеснен.
Услугата става достъпна след инсталирането на специален модул за прехвърляне на данните.
БНР
√ Експерт прогнозира провал за плодовата реколта
Първоначалните прогнози са за загуби от около 70%
Огромна част от реколтата от череши, праскови, сливи и кайсии в страната е поразена от слана заради меката и топла зима
и рязкото застудяване в края на март – началото на април.
Първоначалните прогнози за загубите са около 70%, съобщи пред БНР производителят на плодове и експерт в
овощарството Красимир Кумчев. Още преди 10 дни той алармира, че положението с измръзването и осланяването на
овощните градини е бедствено.
„Възможно е този процент, ако оттук насетне няма осланяване, да се коригира малко надолу. При всички случаи обаче
щетите ще бъдат над 50%, което си е един провал за плодовата реколта тази година, специално за костилковите овощни
видове. Семковите, поради това, че цъфтят по-късно, засега увреждане и осланяване при тях няма“.
В предаването „Преди всички“ Кумчев заяви, че това е реален риск на пазара да има малко български плодове.
„Никога една лоша реколта и една висока цена на плодове или зеленчуци не може да компенсира загубите на стопаните“,
категоричен е той.
Напливът на земеделските производители към застраховане не е голям, отбеляза Красимир Кумчев. Според него
причината не е в това, че хората не искат, а е в това, което се налага от застрахователите като условия за застраховки. По
думите му, застрахователите не са коректни. Ако имаше баланс на интересите, нещата нямаше да изглеждат по този начин,
подчерта той и добави мнението си:
„За да се решат тези проблеми, би трябвало да се създаде държавна застрахователна компания само за земеделие“.
√ Лидерите на ЕС предлагат отлагане на Брекзит до 31-ви октомври
Лидерите на 27-те страни в Европейския съюз и британският премиер Тереза Мей са договорили гъвкаво удължаване на
срока за излизането на Великобритания от Блока до 31-ви октомври.
На пресконференция в Брюксел той посочи:
"През това време ходът на действията ще бъде изцяло в ръцете на Великобритания. Тя все още може да ратифицира
споразумението за напускане, като в този случай удължаването ще бъде прекратено. Може да преразгледа и цялата
стратегия за Брекзит, което може да доведе до промени в политическата декларация, но не и в споразумението за
напускане. До края на този период Обединеното кралство ще има и възможността да отмени чл. 50 и да се откаже напълно
от Брекзит".
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че е доволен от постигнатото споразумение и добави:
"Брекзит без сделка би бил пълна катастрофа, всеки го знае. Така, че аз и Доналд се опитваме да избегнем именно това.
/.../ Когато отново се срещнем през юни, няма да предоговаряме споразумението за оттегляне нито помежду си, нито с
Обединеното кралство, тъй като обратното би застрашило предпазния механизъм. Харесва ми решението, което взехме
тази нощ, тъй като крайната дата бе фиксирана на 31-ви октомври. Аз трябва да напусна офиса си на 1-ви ноември. Затова
много се надявам тогава да нямаме заседание през нощта, защото иначе трябва да си тръгна в полунощ“.
Тереза Мей заяви, че Европейският съюз е изпълнил нейното ключово искане в споразумението за шестмесечно
удължаване на срока за Брекзит да бъде включена клауза за ранно напускане на общността:

5

"Продължавам да вярвам, че трябва да напуснем Европейския съюз със сделка възможно най-скоро. Удължаването може
да бъде прекратено в момента, в който бъде ратифицирано споразумението за напускане, което беше основното ми
искане. Това означава, че ако успеем да напуснем ЕС в първите три седмици на май, не трябва да участваме в европейските
избори и може официално да напуснем през юни".
"Знам, че много хора бяха притеснени, че поисках това удължаване. Досега Великобритания трябваше да е напуснала
Европейския съюз и искрено съжалявам, че не успях да убедя парламента да одобри сделката. Изборите, пред които сме
изправени сега, са тежки и времевата рамка е ясна. Така че сега трябва да продължим с усилията си да постигнем консенсус
по сделка, която е от национален интерес", каза още Тереза Мей.
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че това, което е убедило европейските лидери да позволят удължаване на
срока за Брекзит, е фактът, че Тереза Мей смята, че е възможно британският парламент да приема междупартийно
споразумение.
Макрон заяви, че поема отговорността за блокиране на по-голямо удължаване на срока за излизането на Великобритания
от Евросъюза. При напускането си на Европейския съвет в Брюксел Макрон заяви, че е защитавал тази позиция в името на
общото благо, въпреки че повечето европейски лидери са били за по-дългосрочно отлагане на Брекзит:
"Мисля, че постигнахме най-добрия възможен компромис. Първо, защото той запазва единството на 27-те; второ, защото
се отзовахме на искането на Обединеното кралство да получи повече време, за да постигне споразумение по сделката за
оттегляне, договорена преди няколко месеца; и трето, защото така запазваме доброто функциониране на Европейския
съюз".
√ Марио Драги: Икономическият спад ще продължи през тази година, рисковете остават в посока надолу
Председателят на Европейската централна банка Марио Драги потвърди, че икономическият спад ще продължи и през
тази година, тъй като "глобалните насрещни ветрове продължават да оказват влияние върху растежа в еврозоната".
На пресконференция след края на редовното заседание на ЕЦБ Драги посочи, че протекционизмът и уязвимостта на
развиващите се пазари са допринесли за по-слабия икономически растеж. "В същото време обаче растящите заплати
засилват устойчивостта на вътрешната икономика", добави той.
Според него постъпващите данни продължават да бъдат слаби, особено по отношение на промишленото производството,
отчасти поради несигурността, пред която е изправен бизнеса в резултат на заплахите на САЩ да повишат тарифите за
автомобили и митата на други стоки, внасяни от ЕС.
Марио Драги визира последното предупреждение от Вашингтон, че президентът Доналд Тръмп може да наложи кита
върху вноса на европейски стоки за 11 млрд. долара. "Няма съмнение, че една от причините за слабостта на еврозоната е
отслабването на доверието, в резултат на различни заплахи за допълнителни протекционистки мерки", отбеляза шефът на
ЕЦБ, но добави: "Отворен обаче остава въпросът дали тези заплахи ще бъдат осъществени. Както видяхте в миналото,
между думи и дела често има голяма пропаст".
Шефът на ЕЦБ обаче подчерта, че рисковете за рецесия в еврозоната остават ниски въпреки текущото отслабване на
икономиката. Драги все пак отбеляза, че управителният съвет на централната банка продължава да наблюдава развитието
на икономиката и е готов да коригира политиките си, ако това е необходимо.
Коментирайки въпроса за Брекзит, Марио Драги отбеляза, че онези европейски страни, които са по-силно обвързани с
британската икономика, ще се изправят пред по-сериозни последици от излизането на Обединеното кралство от единния
блок. Според него последиците от Брекзит ще се отразят на европейския континт като цяло и биха могли да нарушат
европейски вериги за създаване на стойност. Той обаче заяви, че сериозността на последиците от Брекзит ще зависи от
това дали Великобритания ще напусне ЕС по дисциплиниран начин с подходящ преходен период или ще се оттегли без
споразумение с ЕС.
Марио Драги също така коментира банковата система в Европа, посочвайки, че ЕЦБ е в процес на анализ на
"рентабилността на търговските банки, засегнати от отрицателната лихва по депозитите". Според него членовете на ЕЦБ
ще обмислят дали трябва да смекчат негативното влияние върху банките в еврозоната от отрицателната депозитна лихва,
която продължава да бъде на ниво от -0,4% (наказателната лихва, при която банките държат задължителните и свободните
си резерви в ЕЦБ).
За разлика от Федералния резерв, ЕЦБ не повиши краткосрочните лихвени проценти по време на последния икономически
подем в региона. Европейските банки продължават да се оплакват от отрицателни лихвени проценти, които бяха въведени
за първи път преди почти пет години, и смятат, че те вредят на печалбите им.
Марио Драги отбеляза, че ЕЦБ ще се съсредоточи върху това дали тези оплаквания са оправдани. Той обаче допълни, че е
прекалено рано да се прецени дали ще бъде оправдано смекчаване на този негативен ефект върху банките чрез мерки
като например система, която би довела до таксуване само на банкови депозити над определен праг, каква система въведе
преди време Швейцарската централна банка, чийто лихвените ставки са също отрицателни.
News.bg
√ Инспекцията по труда очаква 40 000 декларации за трудова безопасност
Главна инспекция по труда (ИА ГИТ) напомня на работодателите, че на 30 април 2019 година изтича срокът за подаване на
годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, който тече от началото на
годината.
До момента са подадени около 7 200 декларации, което е под 20% от очакваните декларации. Остава да бъдат подадени
още около 40 000 декларации, информират от ИА ГИТ.
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От трудовата инспекция се притесняват, че подаването на голям брой декларации в последния момент може да доведе до
затруднения при използването на софтуера за приемането и обработването им, поради което апелират работодателите го
направят навременно.
Задължение да подават декларации имат новосъздадени през 2018 година предприятия, както и такива, при които към 31
декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. ИА ГИТ напомня, че за
неподаване на декларация се носи административнонаказателна отговорност.
С цел облекчаване на административната тежест за бизнеса, по инициатива на Инспекцията по труда от 2018 г. отпадна
задължението за подаване на уведомления при липса на промяна в обстоятелствата, които вече са декларирани в
Агенцията.
На сайта на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", в рубриката "Административно обслужване", са
публикувани указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За
улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за Е-услуги на ИА ГИТ.
Данните от декларацията за условията на труд в българските предприятия са един от показателите, включени в Методиката
за изготвяне на оценката на риска в тях. Тя е разработена по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран по
оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По методиката, в която са
включени и други показатели като установени нарушения, данни за трудовия травматизъм и др., специален софтуер ще
оценява нивото на риск и ще групира предприятията според него. При планирането на дейността си Инспекцията по труда
ще планира по-чести проверки в предприятията, оценени с най-висок риск по отношение условията на труд.
Pernik Today
√ Агенцията по заетостта насърчава трудовата мобилност и през 2019
Нови 250 безработни ще могат да се възползват и през 2019 г. от мерките на Агенцията по заетостта за насърчаване на
трудовата мобилност, регламентирани в чл. 42 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Те дават възможност за
финансова подкрепа и стимулиране на насочени от бюрата по труда лица, които започват работа в друго населено място,
различно от местоживеенето им.
От мерките могат да се възползват безработни, регистрирани в бюрата по труда, включително и младежи, ползвали
социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа. Целта е да се стимулират и насърчат
безработните, особено живеещите в отдалечени от икономическите центрове населени места, към по-голяма мобилност
и активност. Успоредно с това се създават условия за пренасочване на неработещи професионално подготвени кадри към
работодатели, изпитващи нужда от квалифицирана работна сила.
Средства за покриване на разходите за обществен междуселищен транспорт безработните могат да получат още при
насочването им от бюрото по труда за среща с работодател за наемането им на работа в друго населено място (чл.42, ал.
2 от ЗНЗ). За целта те трябва само да подадат в бюрото по труда заявление, да представят попълнения от работодателя
отрязък от насочващото писмо и билетите за ползвания междуселищен транспорт за явяване на уговореното интервю.
Освен това, по тази мярка на безработните, които след насочване от бюрото по труда започнат работа и пътуват ежедневно
до друго населено място, могат да се поемат половината от разходите за обществен транспорт за период до 12 месеца. С
тези лица се сключва договор, съгласно който бюрото по труда ежемесечно възстановява 50% от реално направените
транспортни разходи въз основа на представени от лицето превозни документи за ползвания обществен транспорт.
Финансова подкрепа се предоставя от края на 2017 г. и на безработните, които са насочени от бюрото по труда и сменят
адреса си, за да работят на повече от 50 км от дома си (чл.42, ал. 3 от ЗНЗ). Те могат за период до 12 месеца да получават
до 200 лв. месечно за възстановяване на част от разходите им за наем квартира, такса за ясла/детска градина и интернет
услуги. Мерките за мобилност се реализират в рамките на планирания за 2019 г. финансов ресурс и определените
максимални размери на предоставяната подкрепа. Все още в голяма част от бюрата по труда са налични свободни
средства за сключване на нови договори.
През предходната година общо 130 безработни са ползвали преференция за мобилност. От тях на 40 са възстановени 50%
от разходите за ежедневен транспорт, а на 87 са предоставени до 200 лв. месечно за наем, интернет, детска ясла или
градина.
Подробна информация за свободните средства и възможностите за ползване на някоя от описаните преференции за
стимулиране на мобилността на безработни лица може да бъде намерена на официалната електронна страница на
Агенция по заетостта, в рубриката „Териториална мобилност на безработните лица”, а консултации могат да бъдат
получени във всички бюра по труда в страната.
Novinata.bg
√ Одобрено е Споразумение за извършване на Икономически преглед на България от ОИСР
Правителството одобри Споразумение за извършване на Икономически преглед на страната ни от Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и предлага на Народното събрание да ратифицира споразумението.
Очаква се в резултат на прегледа да се подобрят реформите във всички сектори на социално-икономическия живот на
България и да се привлекат нови инвестиции. Прегледът изпраща позитивен знак към инвеститорите за стабилността на
икономиката и финансовата система в България.
Осъществяването на Икономически преглед на страната ни е задължителна стъпка по пътя на членството на България в
ОИСР. В края на 2017 правителството потвърди сътрудничеството на България с ОИСР и конкретизира действията, които
страната ни следва да предприеме за присъединяване. Едно от действията е именно Икономическият преглед.
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В рамките на прегледа се очертават макроикономическите предизвикателства, пред които страната е изправена и се
изследват връзките между макроикономическите резултати и структурните политики в областите: пазар на труда,
конкуренция, иновации, човешки капитал, финансови пазари, устойчиво развитие, социално осигуряване, данъчно
облагане, здравеопазване и публични разходи.
В рамките на прегледа ОИСР ще оцени текущите реформи в България в контекста на рамката „Going for Growth“ на
Организацията и ще изготвя в период от две години шестмесечни прогнози за България, които ще бъдат включени в
публикацията „OECD Economic Outlook“.
Действията, които ОИСР ще извърши в полза на Република България съгласно споразумението, са на стойност 750 000 евро
и ще се финансират със средства, осигурени по бюджета на Министерство на икономиката за 2019 г.
В. Банкерь
√ Парламентът утвърди новите зам.-председатели на КФН
Народното събрание одобри предложенията зам.-председатели на Комисията за финансов надзор. В сряда (10 април)
Илиана Христова и Мария Филипова положиха клетва съответно като ръководители на управление "Застраховател надзор"
и управление "Надзор на инвестиционните дейности".
Преглед на биографиите на двете дами показва, че нямат опит в сферите, в които тепърва им предстои да работят.
Според различни източници Мария Филипова дължи кариерното си ускорение на работата си в Министерството на
правосъдието. Филипова работи в периода във ведомството в периода 2011-2013 г , когато зам.-министър е Пламен
Георгиев - сега председател на КПКОНПИ.
Биографията ѝ сочи, че е юрист, завършила е УНСС, длъжностно лице по регистрация в Агенцията по вписванията, младши
юрисконсулт в Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, старши експерт в Министерството на
правосъдието, главен експерт в Министерството на финансите и старши юрисконсулт в Българската банка за развитие.
Преди номинацията ѝ за зам-председател на КФН, Филипова бе ръководител на Държавната комисия по хазарта. За около
година начело на комисията Филипова така и не отчете свършеното, а и като цяло отказваше да отговаря на запитвания от
журналисти.
Илияна Христова досега бе шефка на столичната дирекция на НАП. Смята се за близка с председателя на КФН Бойко
Атанасов, с когото работят заедно в годините, когато самият Атанасов е ръководител на приходната агенция.
Novinite.bg
√ Румен Порожанов: Реализираме четири държавни помощи по предложение на земеделския бранш
Работим за реализирането на четири държавни помощи, които са по предложение на земеделския бранш. Това заяви
министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на среща със земеделски производители в
Перник.
За сектор „Плодове и зеленчуци“ ще бъдат отпуснати средства с цел подпомагане при въвеждане на стандарта
GLOBALG.A.P. Съвсем скоро ЕК одобри и държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение на земеделска
продукция. Помощта е насочена за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и
линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Предвижда се чрез подпомагането да
се покрият до 50% от разходите за закупуване на такава техника от страна на земеделските производители, но не повече
от 120 000 лева.
Фермерите могат да кандидатстват и за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за
преработка и/или обработка на сурово мляко“, като общият бюджет на помощта е в размер на 1,5 млн. лв.
„Очаква се в скоро време да бъде и нотифицирана помощта за малки кланични пунктове“, допълни министър Порожанов.
По време на срещата директорът на дирекция „Животновъдство“ Силвия Василева, представи фокуса на Националната
програма за пчеларство за периода 2020 – 2022 г. Тя е в размер на 6,4 милиона лева, като увеличението спрямо предишната
е в размер на 1,6 милиона лева.
По думите на Василева, по предложение на неправителствените организации в сектора, фокусът на програмата ще бъде
върху здравеопазването на пчелите и по-точно борбата срещу варатозата.
В срещата участва още и областният управител на Област Перник Ирена Соколова.
Economic.bg
√ Токът за бита ще поскъпне с около 3% от 1 юли
КЕВР няма да удовлетвори исканията на електроразпределителните дружества
Цената на тока за новия ценови период от юли тази година ще е в рамките на годишната инфлация, която е в рамките на 3
или малко над 3%. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов.
Председателят на КЕВР коментира, че както в предишните години, така и сега исканията на електроразпределителните
дружества няма да бъдат удовлетворени."Увеличението на тока ще е много далеч от това, което искат
електроразпределителните дружества", заяви Иванов.
По същия начин КЕВР няма да уважи и искането на Националната електрическа компания, която поиска увеличение от
близо 20% на тока за бита. Иванов уточни, че той не разделя енергийните дружества на държавни или частни.
Припомняме, че преди дни Националната електрическа компания (НЕК) поиска почти 20% по-скъп ток за бита и за малките
фирми от 1 юли.
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Investor.bg
√ Февруари е бил слаб за българските хотелиери
Лек ръст в приходите, но спад в броя на нощувките и пренощували лица в местата за настаняване, отчита НСИ
Февруари е бил слаб месец за българските хотелиери, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).
Намаление се отчита по всички показатели. Понижен е броят на пренощувалите лица в местата за настаняване, броят
на нощувките, намалява и заетостта на легловата база.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2019 г. намалява с 3,4% в сравнение със същия
месец на 2018 г. и достига 376 хил. Регистрирано е понижение както при чуждите, така и при българските граждани,
съответно с 6,8% и 1,5%.
Българите, нощували в местата за настаняване през февруари, са 248,5 хил. и са реализирали средно по 2,1 нощувки.
Чужденците са 127,5 хил. и са реализирали средно по 3,1 нощувки, като 74,7% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през втория месец от годината е 29,8%, като намалява с 1,3 процентни
пункта на годишна база. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 41,5%, следват местата за настаняване
с 3 звезди – 29,2%, и с 1 и 2 звезди – 17,4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г., е 904,1 хил., или с 3,8%
по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо понижение (с 5,4%) се наблюдава в
местата за настаняване с 3 звезди.
В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.9% - на българи. В местата
за настаняване с 3 звезди са осъществени 20% от нощувките на чужди граждани и 33,9% - на българи, докато в останалите
места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 6,7 и 30,2%.
През втория месец от годината в страната са функционирали 1868 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели,
къмпинги, хижи и други места за краткосрочен престой. Броят на стаите в тях е 55,1 хил., а на леглата - 111,3 хиляди. За
една година общият брой на местата за настаняване намалява с 0,8%, докато леглата в тях се увеличават с 0,5%.
Приходите от нощувки обаче бележат лек ръст, като достигат 51,4 млн. лв., или с 2,4% повече в сравнение с февруари 2018
година. Регистрирано е увеличение на приходите както от българи - с 4,7%, така и от чужденци - с 0,5%.
√ Депутатите приеха на първо четене промените за закона за преструктуриране на банки
Това ще позволи на България да бъде приета в Единния надзорен механизъм
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
инвестиционни посредници. Измененията бяха приети единодушно с 86 гласа "за". Вносител на законопроекта е
Министерският съвет.
Заместник-председателят на Комисията по бюджет и финанси Евгения Ангелова заяви, че България е започнала процедура
за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и присъединяване към Единния надзорен
механизъм и от това следва присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране в Европейския съюз. В
националното ни законодателство обаче липсва нормативна база за присъединяване на страната ни към надзорния
механизъм и към механизма за преструктуриране. Затова е необходимо да се въведат разпоредби, свързани с прилагането
на европейския регламент, посочи тя.
Парламентът одобри в края на миналата година споразумението за прехвърлянето и взаимното използване на вноски в
Единния фонд за преструктуриране. По-конкретно става дума за вноските в Европейския фонд за преструктуриране, чрез
който се спасяват банки, а съгласно текстовете България трябва да прехвърли част от събраните около 420 млн. лв. в
националния фонд за преструктуриране към европейския. Тъй като обаче споразумението ще влезе в сила от датата на
влизане в сила на решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) за установяване на тясно сътрудничество, което се
очаква през лятото на 2019 г, сумата вероятно ще бъде и по-голяма. Вноски ще се правят всяка година, като размерът се
определя от ЕЦБ.
Тези пари ще се използват за спасяване на чужди банки, но пък България също ще може да се възползва от ресурса на
фонда, ако се наложи оздравяване на някоя българска кредитна институция.
Експерти обаче коментираха, че участието на България в Единния фонд няма да е толкова изгодно, колкото изглежда на
пръв поглед, а влизането на страната ни в банковия съюз ще има висока цена. Проблемите са няколко. От една страна
мнението на страната ни няма да се взима под сериозно внимание, а от друга – след установяването на тясното
сътрудничество преценката дали една кредитна институция да бъде преструктурирана или ликвидирана зависи от
Европейския банков надзор и ЕЦБ. Досегашната практика на действие на Единния фонд показва, че малките банки с активи
под 50 млрд. евро преминават към процедура по обявяване в несъстоятелност. Спасяват се обикновено големи европейски
банки.
Казано накратко, ако Законът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници
бъде приет и на второ четене, това ще позволи на България да бъде приета в Единния надзорен механизъм. „В
националното законодателство към момента липсва нормативна база за присъединяването на страната към единния
надзорен механизъм и единния механизъм за преструктуриране. Налице е необходимост от въвеждането в националното
законодателство на разпоредби, свързани с прилагането на регламент на Европейския парламент и Европейския съвет от
2014 г. Действащата правна рамка в България не регламентира промяната, която ще настъпи в ролята на националния
орган за преструктуриране вследтвие на прякото приложение на регламента“, обясни от трибуната депутатът от ГЕРБ
Александър Иванов.
Друга важна промяна в закона предвижда Фондът за преструктуриране на банки да се прехвърли към Българската народна
банка и в него да се обособят два подфонда. С единия подфонд ще се финансира прилагането на инструментите и
правомощията за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и
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инвестиционни посредници само по отношение на клонове на кредитни институции от трети държави. В другия подфонд
ще се набират вноски в съответствие с европейския регламент и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктуриране.
Заради предвиденото прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки от Фонда за гарантиране на влоговете в
банките към централната банка, се предвижда и прехвърляне на функциите на ФГВБ по учредяване на мостова банка и
дружество за управление на активи към органа за преструктуриране.
Дебати по текстовете нямаше.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ,“Сутрешен блок“
Парите за сестрите. 50 милиона допълнително за заплати на медицинските сестри - как ще се променят условията
им на труд
Среща на върха. Европейските лидери и Брекзит - каква е следващата стъпка
Време за данъци - говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров
Панчарево в боклуци. На живо: езерото Панчарево в боклуци - кой ще разчисти
Гордост във фехтовката. След 22 години България за първи път с медал във фехтовката - гостува шампионката
Йоана Илиева.
БТВ, "Тази сутрин"
170 килограма кокаин в морето! На живо от Шабла - закъде е била предназначена дрогата?
Ротвайлери нахапаха жестоко възрастен мъж и три деца. На живо от Железница: Защо кучетата са се движели
свободно?
Акция „Скорост" - равносметката. Колко са глобените шофьори? Коментар на началника на „Пътна полиция"
Комисар Росен Рапчев;
15 години България в НАТО. Заслужаваха ли си сълзите от радост на Соломон Паси?
След вълната от оставки: Как ГЕРБ ще излезе от кризата с апартаментите на властта? Гости: Методи Андреев и
Харалан Александров;
„Свидетелства за прехода". Ексклузивно интервю на Иван Костов;
От сливенската махала до шампионския подиум! На живо: Невероятната история на щангиста Божидар Андреев;
Щe остане ли църквата в село Бързия без камбана за Великден?
Тема с продължение: Колко животни бяха осиновени от специалната чайна за котки?
Нова телевизия, „Здравей България"
След размирици и разбити къщи в Габрово заради побой в магазин, се търси отговор на въпроса „Овладяно ли е
напрежението?". Последни подробности за ситуацията в града.
Ротвайлери нахапаха жестоко деца. Кой е собственикът им и защо животните са пуснати свободно?
Имотите на политиците: Прокуратурата проверява и Валери Симеонов. как ще завърши сагата „Апартаментгейт"?
Коментар на Слави Ангелов.
Кокаин плува в морето. Операцията продължава. На живо от Шабла.
Развити и липсващи болтове на жп релси. На живо за опасностите в отсечката София - Варна.
Близо месец без ток. Стотици жители на блок в Русе живеят без отопление и светлина.
В сезона на пресните плодове и зеленчуци - кои храни са с най-много пестициди на пазара? И кои са най-чистите
от химикали продукти? Резултатите от проверките в „На твоя страна" с Георги Георгиев.
Работи ли нелегално най-голямата хижа у нас? Проверка на NOVA установи, че за сградата на връх Мусала няма
никакви документи.
Преди световната купа по художествена гимнастика в София говорят треньорите на златните момичета на
България.
Търсят се доброволци. Софийският зоопарк набира хора, които да следят животните да не бъдат хранени от
посетителите.
√ Предстоящи събития в страната на 11 април
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 9.00 часа в Мултимедийния център на БТА ще се проведе Международна конференция „15 години България в
НАТО. Алиансът на 70 г. и неговото бъдеще". Участници в конференцията ще бъдат вицепремиерът и министър на
външните работи Екатерина Захариева, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, президентът на
България (1997г. - 2002г.) Петър Стоянов, президентът на Атлантическия клуб и външен министър на България
(2001г. - 2005 г.) Соломон Паси и др.
От 09.30 часа Конферентната зала на Ректората ще се проведе първата пленарна сесия на Международната
конференция по публична администрация: "30 години реформи на публичното управление в Централна и Източна
Европа: следващият хоризонт".
От 09.45 ч. в МОСВ (бул. „Мария Луиза" 22, зала „Министър", етаж 2) министърът на околната среда и водите Нено
Димов и Садулла Дураки, министър на околната среда и пространственото планиране на Република Северна
Македония, ще подпишат Споразумение за сътрудничество в областта на опазването на околната среда и водите.
От 10.00 часа в Софийски градски съд ще се проведе "Ден на отворените врати". Група студенти по право от
Софийския университет ще дискутират реални съдебни казуси, които биха могли да приключат с медиация.
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От 10.00 часа на строеви плац на Военна академия ще започне тържественото честване, на което ще бъдат
поднесени венци на паметника на Георги Раковски и ще бъде открита плоча „10 години Астероид Раковски".
Официалната програма ще продължи в зала „Тържествена".
От 10.30 часа в новия офис на ПП „Воля" на шестия етаж на ул. "Раковски 134" ще бъде представена листата на
Коалиция "ВОЛЯ-Българските Родолюбци" за изборите за Европейски парламент.
От 13.30 часа в София Хотел Балкан (зала „Средец") ще се проведе международна публична дискусия „Социалните
медии: предимство или вреда за демокрацията?". Сред участниците в нея ще са Росен Плевнелиев, президент на
България (2012-2017) и Огнян Златев, ръководител на Представителството на ЕК в България.
От 13.30 часа в сградата на МТСП, етаж 5, зала 5, ул. „Триадица" № 2, ще се проведе кръгла маса за правата на
децата с аутизъм в България.
От 14.00 часа в Пресклуба в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І" № 1) ще се проведе първият
редовен брифинг на Централната избирателна комисия (ЦИК). Ще вземат участие говорителите на комисията
Александър Андреев и Таня Цанева.
В 15.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще подпише споразумение за сътрудничество с Клийнтех
България, InnoEnergy.
От 17.00 часа в София Тех парк, Лабораторен комплекс, ет.1, зала 3, ще се информационен ден "Графен и
графенови наноструктури - новите материали на високите технологии" по проект PEGASUS (H2020-FET Open).
От 17.00 часа в Бюрото на Европейския парламент (ул. Г. С. Раковски 124) ще се проведе дискусия на тема
"България и евроатлантическата перспектива пред Западните Балкани - възможности и предизвикателства".
От 17.30 часа в резиденция „Бояна" съпредседателите на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия
по исторически и образователни въпроси, създадена в изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство
и сътрудничество между България и Северна Македония проф. Ангел Димитров и проф. Драги Георгиев ще дадат
брифинг.

***
Варна.
От 11.00 часа в зала „Дарзалас" на хотел „Димят" ще се проведе XVI-та Редовна отчетно-изборна Конференция на
СРС КТ Подкрепа Варна.
От 14.00 часа в зала 114 на първия етаж в Машинно-технологичния факултет заместник-министърът на
образованието д-р Петър Николов ще се срещне с академичния състав и студентите от ТУ - Варна.
От 14.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 общинският съветник Надя Георгиева ще приема
граждани.
***
Добрич.
От 11.00 часа в малката заседателна зала ще се проведе брифинг след среща на извънредния и пълномощен
посланик на Чешката република в България Н. Пр. Душан Щраух и кмета на Добрич Йордан Йорданов.
***
Перник.
От 9.30 часа в зала „Панорама" ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Плевен.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА временно отстраненият от поста кмет на Община Червен бряг инж. Данаил Вълов
ще даде пресконференция.
***
Пловдив.
От 9.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Силистра.
От 10.00 часа ръководството на ОДМВР-Силистра ще даде редовен месечен брифинг.
От 17.00 часа в Централна поща Силистра - паричен салон ще бъде открита Пета филателна изложба „Силистра 2019". Изложбата е посветена на 140 годишнината от създаването на Български пощенски съобщения, 140 години
Българска пощенска марка и 140 години ПТТ станция Силистра.
***
Стара Загора.
От 15.00 часа в зала 2 на общината ще се проведе пресконференция.
***
Шумен.
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия по просвета, образование
и наука за определяне на носителите на „Наградата на Шумен" в системата на образованието.
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