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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

Computer World 
 
√ ТУ – София организира 8-о поредно изложение „Стажове“  
Общо 136 на брой работодатели ще се срещнат със студенти на ТУ- София на 16 април тази година по време на 
организираното от Център „Кариера и възпитаници (алумни)“ на ТУ-София изложение „Стажове“. 
Щандове са поставени в учебни корпуси 1, 2 и 12, като откриването е днес, 16 април от 10:00 ч. във фоайето на Учебен блок 
12 на университета. Официални гости на събитието ще са Васил Велев, председател на Съвета на настоятелите на ТУ-София 
и председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Кирил Домусчиев, член на Съвета на 
настоятелите на ТУ-София и председател на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), 
и Иван Михайлов – член на Съвета на настоятелите на ТУ-София и управител на Вистеон България. 
Всички представители на бизнеса ще имат възможност за директен контакт със студентите и ще представят информация 
за своята дейност, свободните стажантски позиции и разработените стипендиантки програми. 
Прочетете още: Конференция в ТУ-София обсъжда бъдещите технологии за достъп до интелигентни инфраструктури 
„Стажове“ е най-мащабното университетско събитие от този вид в страната, в рамките на което бизнесът се запознава 
отблизо със своите бъдещи експерти, които се обучават в най-големия технически университет, висшето училище с най-
висока институционална акредитация в България – 9,56. Съгласно Рейтинговата система на българските  университети ТУ-
София за поредна година заема първо място в шест най-престижни професионални направления: „Машинно 
инженерство“, „Електротехника, електроника и автоматика“, „Комуникационна и компютърна техника“, „Енергетика“, 
„Транспорт, корабоплаване и авиация“ и „Общо инженерство“, коментират от Център „Кариера и възпитаници (алумни)“. 
Изложението „Стажове“ ще се проведе и на 17 април в пловдивския филиал на ТУ - София, както и във „Факултет и колеж“- 
Сливен. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Econ.bg 
 
√ Борисов и премиерът на Грузия обсъждат икономическите и търговските отношения 
Министър-председателят Бойко Борисов ще разговаря днес с премиера на Грузия Мамука Бахтадзе, който е на официално 
посещение в България. Двамата ще обсъдят активизирането на икономическите и търговските отношения,  
сътрудничеството в инфраструктурата, транспорта и енергетиката.  
Борисов и Бахтадзе разговаряха през септември миналата година  в Ню Йорк по време на сесията на Общото събрание на 
ООН. Тогава двамата премиери обсъдиха подкрепата на България за евроатлантическата перспектива на Грузия, както и 
партньорството в отбраната и сигурността. 
 
Economy.bg 
 
√ „Кофас" организира седма ежегодна конференция по управление на риска  
Какви теми ще се дискутират по време на събитието, разказва Милена Виденова, изпълнителен директор на 
компанията  
Кофас България организира своята седма ежегодна конференция по управление на риска. Тази година събитието ще се 
проведе на 18 април в София, хотел „Хилтън" под надслов „Търговията и промените: нови хора, нови пазари". За да 
разберем повече за инициативата, се обърнахме към Милена Виденова, изпълнителен директор на Кофас България. Ето 
какво сподели тя пред екипа на Economy.bg: 
Конференциите на Кофас по управление на риска се реализират от над 20 години в над 20 страни по света, където 
компанията е представена. Откога се провежда в България и каква е целта на събитието? 
Ежегодните конференции по управление на риска са се утвърдили като важни обществено-икономически форуми, на 
които се дискутират глобални проблеми и се предлагат стратегически решения и нови идеи в областта на икономиката. 
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Началото на конференцията е поставено във Франция. В България организираме Седмото по рода си събитие, чиято тема 
тази година е посветена на Търговията и промените: нови хора и нови пазари.  
Към кого е насочено събитието и как става участието в конференцията? Колко души очаквате да се включат? 
Всяка година в конференцията се включват около 200 представители на различни компании и институции. Ежегодната 
конференция по управление на риска събира на едно място представители на администрацията, висши мениджъри, 
предприемачи, финансови и риск директори на водещи компании в страната, представители на банки и финансови 
институции, индустриални и браншови организации, НПО и медии. На събитието всяка година срещаме хора от различни 
сфери на работа. Всеки, който иска да заяви участие, все още има време и може да го направи, като се регистрира в сайта 
на Кофас. 
За първи път тази година преди конференцията ще се състои Мастърклас за млади професионалисти, като за най-добрите 
студенти, подбрани от 11-те икономически университета в България участието е безплатно. Темата е „Управление на риска 
и анализиране на пазарни данни: как да подобрим бързината и ефективността“. Каузата на Кофас е „За търговия“, а фокусът 
на корпоративната социална отговорност за  2019 година е „За образование“.  
Темата на конференция тази година е „Търговията и промените: нови хора, нови пазари". Защо се спряхте именно на 
нея и какви въпроси ще бъдат дискутирани по време на събитието? 
Всяка година темата на конференцията е актуална и селектирана спрямо световните събития и промените в пазарите. 
Темата на тазгодишното събитие е вдъхновена от големите промени, които настъпват в света на търговията и 
съпътстващото развитие при новите таланти. По време на събитието ще обхванем теми като новите политически лидери, 
които оформят настоящата глобална ситуация. Ще се опитаме да отговорим на въпроса „Как се променя световната 
търговия и какви тенденции да очакваме?“. Ще обсъдим и възможностите на новите пазари - електронна търговия, 
центрове за върхови постижения. Като пазарен лидер с над 25 години опит в България Кофас пръв успява да улови 
основните тенденции в сектори и страни и ще ги сподели по време на конференцията. 
Кои сектори се очертават като най-високо рискови в световен мащаб? Има ли разлики спрямо ситуацията в България? 
Най-рискови сектори на световен мащаб са строителство, метали и автомобили. Специално в автомобилния сектор, рискът 
тази година се повишава в ЦИЕ, Латинска Америка, Северна Америка и Западна Европа. В България секторът е със среден 
риск. Увеличава се броят на заводите за доставчици на големи производители. Има и възможност за откриване на голям 
завод на VW в София. Очаква се обаче автомобилостроенето да страда от намаляващи приходи, което вече засяга тези 
подизпълнители и секторът става рисков. В България чувствителни също са металургията и строителният сектор. ИТ 
секторът остава бързоразвиващ се, проблем е недостигът на работна ръка. 
Вие кой панел очаквате с най-голямо нетърпение и защо? 
За участие в панелите сме поканили много опитни лидери и утвърдени професионалисти, които не само работят в големи 
и успешни компании, а са генератори на добри практики и двигатели на растеж и иновации. Сигурни сме, че знанията и 
опитът, които ще споделят панелистите, ще бъдат много полезни на всички участници и гости на конференцията. Темите, 
които сме подбрали са изключително интересни и актуални, по тази причина очаквам и трите панела с нетърпение. 
Трансформацията е новата константа не само в търговията, а и по отношение на уменията и знанията в професионален и 
чисто човешки аспект.  
Какви са отзивите от миналите години? С какво събитието е било полезно и интересно за участниците? 
По време на ежегодната конференция се обсъждат важни социални и икономически проблеми, дискутират се събития в 
световен мащаб и се осигуряват дългосрочни и ефективни решения. Всяка година след края на конференцията всеки 
участник попълва форма за обратна връзка. По този начин ние разбираме дали конференцията е била интересна и полезна 
на гостите. Досега тази обратна връзка винаги е била изключително позитивна. Това ни мотивира да продължаваме да 
организираме конференцията и за в бъдеще да се стремим да дискутираме актуалните икономически ситуации от света. 
 
БНР 
 
√ НС заседава във Велико Търново, отбелязва 140 години от приемането на Търновската конституция 
С тържествено заседание във Велико Търново Народното събрание отбелязва 140 години от Учредителното събрание и 
приемането на Търновската конституция. 
Музеят „Възраждане и Учредително събрание“ ще отвори врати за тържественото заседание, което ще ознаменува 140 
години от началото на българската държавност и свобода. В залата на Учредителното събрание възстановка на събитията 
ще пренесе народните представители и официалните гости в събитията от 1879 година, когато представители на 
българския народ, събрани в старата българска столица, приемат Търновската конституция.   
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще открие заседанието със звънеца на Учредителното събрание 
- запазена реликва, датирана от XV век. Речи ще произнесат председателят на парламента и лидерите на всички 
парламентарни групи. Ще прозвучи и обръщение на 44-ото Народно събрание към българския народ от млади народни 
представители. 
Събитието ще бъде предшествано от молебен в катедрален храм „Рождество на Света Богродица“. 
На тържественото заседание са поканени да присъстват президентът Румен Радев, премиерът Бойко Борисов, 
ръководители на Върховния административен и касационен съд, главният прокурор, омбудсманът и представители на 
различни вероизвоведания. 
Кулминацията на тържествата по повод 140 години от Учредителното събрание и приемането на първата българска 
конституция ще бъде тържествена заря-проверка и аудио-визуалният спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина“. 
По инициатива на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева днес във всички български училища ще се 
проведе Урок по Конституция. 
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√ Десето издание на "Шумът на парите" в НДК 
Днес и утре НДК е домакин на едно от най-значимите икономически събития през годината - „Шумът на парите“. Десетото, 
юбилейно издание на форума предлага и най-интересната досега програма, уверяват организаторите. В шест дискусионни 
панела 46 лектори ще обсъждат икономическия растеж, личните финанси, високите технологии, образованието и имотния 
пазар.  
Събитието е със свободен вход, единствено срещу регистрация и ще бъдат засегнати теми като: "Кои са 10-те ключови 
умения, които трябва да притежаваме в 21 век?", "Какво търсят добрите служители в една компания", "Образованието 
като устойчив път към икономически просперитет", "Лихвите и тяхното движение през годината". 
 
√ Спас Иванов: Изключително кратък е срокът за офертите на IT-фирмите за Агенцията по вписванията 
Срокът за офертите от фирмите, които ще се състезават за поддръжка на информационните системи на Агенцията по 
вписванията, е изключително кратък. Това каза пред БНР експертът по киберсигурност Спас Иванов. 
Обявената обществена поръчка от Агенцията по вписванията е за 429 хил. лв. без ДДС. Сега институцията дава 98 хил. лв., 
а срокът за офертите е едва краят на април. 
„Бюджетирането за тези поръчки започва от предходната година. Няма как да не знаят кога изтича договорът, още по-
малко да оставят такъв кратък срок за набирането му, освен ако в крайна сметка условията, които са поставени, и броят на 
специалистите, които те искат, не водят към конкретен изпълнител. В момента не мога да кажа със сигурност кой е той, но 
по всяка вероятност това ще води до определен доста ограничен кръг фирми, които биха могли да се класират, както и би 
било редно, тъй като това не е работа за всяка компания, която иска да се упражнява върху система, която влияе на 
националната сигурност“, обясни Иванов в предаването „Преди всички“. 
Според него на високите критерии за тази работа отговарят 2 до 4 компании в България. 
Нещата изглеждат добре планирани, каза Иванов, но добави, че излиза етичният въпрос със заплащането на държавните 
служители: 
„С тези безумни ограничения, с тези безумни тавани на специалисти, които са кът в държавата, да ги ограничаваме, че 
могат да взимат 1000-1500 лв., защото такъв бил моралният кодекс на заплащането в страната, мисля, че няма да доведе 
до нищо добро в бъдеще и все повече и повече ще се задълбочава кризата между частния сектор и държавата. В крайна 
сметка това, което ще прави всеки един публичен орган, е да харчи колосална сума пари за подизпълнители вместо да си 
има свои. Другият вариант – да има една например държавна агенция за електронно управление – да има екип от такива 
специалисти, които да обслужват всички останали“. 
Експерът не очаква нов срив на регистри. „Ако има обжалване на срока за изпълнение на поръчката, няма пречка договорът 
със сегашната фирма да бъде удължен за известно време. Агенцията има и друг инструмент – като обект по национална 
сигурност те може да водят обществени поръчки по съкратени процедури“, обясни Спас Иванов. Въпреки това той не 
очаква да има обжалвания: 
„Смятам, че ще има положително развитие, дано да не е за 3 дни или 3 години, т.е. да не се забрави случая и след 2-3 
години да тръгнем по стария начин“. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 
 
√ Напрегнати дебати в Европарламента за върховенството на закона в Румъния 
Има реални и сериозни рискове за големи крачки назад от постигнатото по отношение на върховенството на закона в 
Румъния. За това предупреди еврокомисарят по правосъдието Вера Юрова по време на дебат в Европейския парламент за 
борбата с корупцията и състоянието на съдебната система в серевната ни съседка.  
Бившият правосъден министър на северната ни съседка и настоящ евродепутат Моника Маковей посочи, че проблемът се 
дължи на група корумпирани политици в Румъния, водени от лидера на социалдемократите Ливиу Драгня. 
Съдбата на 20 милиона души виси във въздуха, а страната ни се превръща в престъпна диктатура заради корумпираните 
политици, които се измъкват от присъди, допълни Маковей. 
Либералите от АЛДЕ разкритикуваха действията на Букурещ спрямо кандидатката за европейски прокурор Лаура Кодруца 
Кьовеши, а евродепутатът от управляващата Социалдемократическа партия Виктор Бощинару изтъкна, че действията ѝ 
противоречат на конституцията и че тя вече има обвинения за злоупотреба със служебно положение, докато е била шеф 
на антикорупционната агенция. 
Дебатът се случва в рамките на румънското европредседателство и пет месеца, след като Европейският парламент призова 
властите в страната да приемат мерки за избягване заобикалянето на разделението на властите и по-категорична борба с 
корупцията в обществения сектор. 
Миналата седмица Партията на европейските социалисти обяви, че замразява връзките си с управляващата 
социалдемократическа партия в Румъния, докато правителството на северната ни съседка не изясни ангажимента си към 
върховенството на закона и не започне да следва препоръките на Европейската комисия по въпроса. 
 
БНТ 
 
√ Продължава мегаделото за източването на КТБ 
Мегаделото за източването на КТБ продължава. Очаква се днес основният свидетел Бисер Лазов да продължи с 
показанията си. Обвинението е за присвояване на над 2 млрд. лв. 
В предишните две заседания счетоводителят Лазов разказа подробно и хронологично факти около запознанството му с 
Цветан Василев и работата му с него. Той сподели, че се е почувствал предаден от своя работодател. 
Очаква се днес да бъдат цитирани имена на политици, които са влизали в кабинета на Цветан Василев. 
 

http://bnr.bg/post/101107278/spas-ivanov-izkluchitelno-kratak-e-srokat-za-ofertite-na-it-firmite-za-agenciata-po-vpisvaniata
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√ Цвета Караянчева: Да бъдем по-добри и да чуваме какво ни казва човекът до нас 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева призова опозицията да се вслушва в мнението на 
управляващите, както и те да търсят опозицията в Сутрешния блок на БНТ. Тя се включи от Велико Търново, където днес е 
кулминацията на честванията за 140-годишнината от приемането на Търновската конституция. 
Цвета Караянчева, председател на Народното събрание: Нека бъдем по-добри, нека да чуваме повече какво ни казва 
човекът до нас. Понякога е важно да чуем и какво мисли опозицията. Но и опозицията трябва да се вслушва в мнението на 
управляващите. 
Днес петте парламентарни групи в Народното събрание ще участват в тържественото заседание по случай 140-
годишнината от приемането на Трновската конституция. 
Караянчева посочи, че парламентът е започнал да отбелязва годишнината от 5 февруари като акцентът е бил върху това 
повече граждани да бъдат включени в честванията. 
Цвета Караянчева, председател на Народното събрание: Търновската конституция е една от най-напредничави за своето 
време. На нейните темели се основава и сегашната конституция на България. 
Председателят на парламента призна, че днес в парламента "не винаги фактите надделяват" за сметка на страстите, но 
основната цел на народните представители е да подобрят живота на българските граждани. В името на тази цел се налага 
и честата смяна на закони - "това е динамиката на времето", посочи председателят на Народното събрание. 
Цвета Караянчева, председател на Народното събрание: Не винаги фактите надделяват. Понякога страсттите 
надделяват. Но когато сме отговорни политици, винаги се опитваме да вземем правилните решения. 
 
√ Според социолози Пендаровски е вероятният следващ президент на Северна Македония  
Стево Пендаровски, кандидатът на СДСМ и ДСИ, е с лека преднина (27,2 %) пред Гордана Силяновска Давкова, кандидат 
на ВМРО-ДПМНЕ (23,5%), т.е. разликата е 3.7 процентни пункта. Това са резултатите от проучване, направено от 
Македонския център за международно сътрудничество (МЦМС) и Института за демокрация "Социетас Цивилис" (ИДСЦС) 
Скопие по искане на телевизия Телма, съобщава МИА. 
В това проучване "Президентски избори 2019" са представени и анализирани нагласите на гражданите в страната по 
отношение на предстоящите президентски избори, получени чрез допитване до общественото мнение в периода от 7 до 
11 април тази година 
Подкрепата за Блерим Река, кандидат на Алианса за албанците и Беса е 11% от анкетираните, което е почти идентична с 
тази от предходната анкета, докато Пендаровски, за разлика от първата анкета, се е увеличил преднината си от 2,6% на 3,7 
процентни пункта. 
Резултатите показват, че Силяновска Давкова има по-голяма подкрепа сред етническите македонци (32,6%), за разлика от 
Пендаровски (28.6%). Пендаровски пък има по-голяма подкрепа сред етническите албанци (20,5%), отколкото Силяновска 
Давкова (0,4%). Подкрепата за Пендаровски сред етническите албанци е по-голяма с 5,3% спрямо предходната анкета. Най-
голяма част от етническите албанци са отговорили, че ще гласуват за кандидата Блерим Река (41,6%). 
И в тази анкета, както и през предходната, мнозинството от анкетираните, т.е. 68,1% заявяват, че ще излязат да гласуват, а 
по-малко от една четвърт или 22,5% заявяват, че няма да гласуват. 
По-голямата част от етническите македонци - 71% и мнозинството от етническите албанци (63,3%), са отговорили, че ще 
отидат да гласуват на изборите. Според проучването обаче на такива изявление за гласуване трябва да се гледа с голяма 
резервираност, тъй като практиката показва, че действителната избирателна активност е много по-ниска от тази, която е 
обявена в такива анкети. 
В проучването са участвали 967 респонденти. 
Данните на друга социологическа агенция, също показаха, че кандидатът за президент, подкрепен от 
Социалдемократически съюз на Македония и коалицията, Стево Пендаровски би получил най-много гласове на 
президентските избори - 38,3”. 
Това става ясно от проучване, проведено от агенция Рейтинг в периода от 8 до 14 април с 1112 респонденти. 
За кандидата, подкрепен от ВМРО-ДПМНЕ и коалицията Гордана Силяновска Давкова, биха гласували 33,2%, а за 
кандидата, подкрепен от албанската опозиция, Блерим Река, биха гласували 12,6%, а 15,9% от анкетираните все още не 
знаят за кого гласуват. 
Според резултатите от проучването 42,9% смятат, че президентските избори са много важни за бъдещето на страната, 
29,4% смятат, че са важни, 14,9% не са нито важни, нито маловажни, 3,3% смятат, че те са малко маловажни, 6,6% не са 
никак важни, а 2,8% не знаят или не са дали отговор. 
Предизборните кампании са проследявани редовно от 20.7% от респондентите, 25.2% отговарят, че често ги следят, 25.4% 
понякога, 19.3% рядко, а 9% никога. 
По-голямата част от анкетираните са се информирани от телевизии - 58.8%, 20.1% от социалните мрежи, 7.5% от интернет 
порталите, 1.3% от радиото, 0.2% от пресата, 4, 1% от разговорите с приятели и 8,1% не са се информирали. 
По въпроса кой от кандидатите за президент би казал, че ръководи по два критерия - най-добрата кампания и най-
позитивна кампания, резултатите показват, че 30,8% смятат, че най-добрата кампания има Стево Пендаровски, а 31,8% 
смятат, че има най-позитивна кампания. 
26% от анкетираните смятат, че най-добра кампания има Силяновска Давкова, а 27,4% казват, че има най-позитивна 
кампания, а 10,1% смятат, че най-добрата кампания е на Блерим Река, а 10,4% - на най-позитивната кампания. 
Изборите за президент в Македония ще се проведат на 21 април. 
 
√ Световни лидери изразиха съпричастност за трагедията в "Нотр Дам" 
Световни лидери изразиха съпричастност с болката на Франция.  
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Премиерът Бойко Борисов написа във Фейсбук, че мислите му са с целия католически свят. "Ужасно е да гледаш как 8 века 
история изчеват пред очите ти", допълва още той.  
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск написа, че "Нотр Дам" е цяла Европа.  
Кураж на парижани пожела и Хайко Маас.  
Американският президент Доналд Тръмп пък посъветва френските служби да гасят по въздух. 
 
News.bg 
 
√ Двойно повече ученици на дуално обучение през 2020 г. очаква Вълчев 
Дуалното образование дава възможност на учениците да придобият професия и в същото време е полезно с това, че 
обезпечава от най-ранен етап бизнеса с квалифицирани и качествени кадри. Това заяви министърът на образованието и 
науката Красимир Вълчев при посещението си в Русе в едно от най-големите преработвателни предприятия в страната, 
където 60 ученици се обучават чрез практика. 
Вълчев посочи, че регионалното развитие и инвестициите се гарантират чрез запазването на човешките ресурси по места. 
Министърът очаква през 2020 г. включените в тази форма на обучение да се увеличат двукратно. Той подчерта, че 
стремежът на системата е да гарантира намаляване на отпадането на ученици, като в тази посока са насочени и 
допълнителни програми от страна на МОН. 
Друго предизвикателство е включването и задържането на децата и учениците още от най-ранна възраст, допълни Вълчев 
по време на откриването на обновена с европейски средства детска градина. 
Според него именно ранното обхващане на децата гарантира успеха по време на по-нататъшното им обучение. 
Ден по-рано министърът откри и друга обновена детска градина в русенското село Дряновец. Той посочи, че подобни 
ремонти щяха да са невъзможни без "европейската солидарност". 
Вълчев посети и русенското Средно училище "Христо Ботев", което също се обновява със средства от ЕС. 
Подобряването на училищна инфраструктура е от значение, но в процеса на обучение от първостепенна важност е 
учителят, изтъкна образователният министър. Според него това е една от малкото професии, която ще съществува 
независимо от настъпващите промени на дигиталното бъдеще. 
Най-вероятно и занапред учителите ще са тези, които ще обучават хора, но и роботи, а не обратното, заключи той. 
 
√ По-скъпи хляб, гориво и лекарства сме купували през март  
Индексът на потребителските цени за март спрямо февруари 2019 г. е 100.1%, т.е. месечната инфлация е 0.1%. Това 
показват данни на Националния статистически институт. Инфлацията от началото на годината (март 2019 г. спрямо 
декември 2018 г.) е 1.2%, а годишната инфлация за март 2019 г. спрямо март 2018 г. е 3.6% . 
Средногодишната инфлация за периода април 2018 - март 2019 г. спрямо периода април 2017 - март 2018 г. е 3.1%. 
През март тази година цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва: 
хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.2%; 
алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; 
облекло и обувки - намаление с 0.6%; 
жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - без промяна; 
жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.2%; 
здравеопазване - увеличение с 0.1%; 
транспорт - увеличение с 2.3%; 
съобщения - намаление с 0.1%; 
развлечения и култура - намаление с 3.9%; 
образование - увеличение с 0.4%; 
ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%; 
разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.4%. 
По-скъпи месо и хляб през 2019-а 
По-скъпи месо и хляб през 2019-а 
Най-вече заради по-високата цена на тока 
През март са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 1%, хляб "Добруджа" - с 0.3%, трайни колбаси 
- с 0.3%, замразена риба - с 2.1%, нискомаслено прясно мляко - с 0.2%, кисели млека - с 0.4%, извара - с 0.1%, ябълки - с 
1.2%, цитрусови и южни плодове - с 1.5%, зеле - с 22%, пипер - с 11.7%, зрял лук и чесън - съответно с 0.2 и 2.8%, 
кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 2.6%, маслини - с 1.9%, зрял боб - с 1.7%, картофи - с 10.9%, захар 
- с 0.6%, плодови сокове - с 0.9%, ракии - с 0.8%, вина - с 1.2%, бира - с 0.8%, и други. 
За сметка на това са се понижили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 0.4%, бял хляб - с 0.3%, месо от едър 
рогат добитък - с 0.4%, свинско месо - с 0.1%, месо от домашни птици - с 0.4%, малотрайни колбаси - с 0.2%, мляно месо 
(кайма) - с 1.6%, сирене - с 0.2%, кашкавал - с 1.4%, яйца - с 0.6%, млечни масла - с 0.3%, маргарин - с 0.1%, олио - с 0.8%, 
домати - със 7.2%, краставици - с 8.0%, листни зеленчуци - с 14.8%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.8%, оцет - с 0.6%, 
сол - с 0.7%, кафе - с 1.6%, чай - с 0.1%, и други. 
При нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: газообразни и течни горива за битови 
нужди - съответно с 0.7 и 2.6%, готварски печки - с 0.8%, препарати за почистване на съдове - с 0.4%, прахове за пране - с 
1.0%, дизелово гориво - с 3.6%, автомобилен бензин А95H - с 3.7%, автомобилен бензин А98Н - с 4.5%, газ пропан-бутан за 
ЛТС - с 3.9%, метан за ЛТС - с 0.2%, пътнически таксита - с 1.6%, пътнически въздушен транспорт - със 7.7%, цветарство - с 
4.2%, кино и театър - с 1.4%, услуги по обществено хранене - с 0.4%, козметични продукти - с 0.3%, и други. 
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Намаление на цените е регистрирано при: облекло - с 0.6%, обувки - с 0.7%, въглища - с 0.6%, дърва за отопление - с 0.2%, 
хладилници - с 0.5%, перални и съдомиялни - с 0.6%, климатични инсталации - с 1.6%, мобилни телефонни апарати - с 3.1%, 
телевизори - с 2.1%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 8.1%, услуги по краткосрочно настаняване - с 
1.0%, продукти за лична хигиена - с 0.9%, и други. 
Цените на лекарствените продукти и стоматологичните услуги са се увеличили с по 0.1%, а цените на лекарските услуги са 
се увеличили с 0.4%. 
 
В. Монитор 
 
√ Цацаров и Тимерманс обсъдиха мониторинга  
Главният прокурор Сотир Цацаров се срещна с първия вицепрезидент на ЕК Франс Тимерманс в Брюксел в понеделник, 
съобщиха от прокуратурата. 
Основна тема на работната среща са били необходимите действия за изпълнение на препоръките от докладите на ЕК по 
Механизма за сътрудничество и проверка от януари 2017 г. и ноември 2018 г. Бил е подчертан постигнатият напредък по 
реформите в българската съдебна система, били обсъдени и проблемите, които все още са в процес на решаване. Цацаров 
и Тимерманс дискутирали и следващите стъпки и мерки, които трябва да се предприемат, включително чрез необходими 
законодателни промени. 
Главният прокурор информирал заместник-председателя на ЕК за резултатите от противодействието на корупцията и 
организираната престъпност, като го запознал с актуални текущи разследвания. Предмет на разговора била и работата на 
специализираните органи на съдебната власт. Дейността на Специализираната прокуратура е оценена като успешна, 
особено след разширяване на компетентността й с корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши 
публични длъжности. 
 
√ Въпреки Брекзит Великобритания първа по инвестиции 
Брекзит може да предизвиква несигурност в много сфери във Великобритания, но изглежда не отблъсква инвеститорите, 
отбелязват международните агенции, позовавайки се на корпоративно проучване. 
В проучването на корпоративните сделки, публикувано днес, консултантската компания Ърнст енд Янг (Ernst & Young) 
посочва, че Великобритания е водещата дестинация за инвестиции в света за първи път в 10-годишната история на това 
изследване, като изпреварва САЩ, които държаха първото място от 2014 година. 
Понижаването на курса на британската лира от юни 2016 година, когато британците подкрепиха излизането на страната 
им от ЕС, направи британските активи по-евтини. Глобалният вицепредседател на Ърнст енд Янг Стийв Крускоус отбеляза, 
че Великобритания също така остава "отворена среда за чуждестранните инвеститори" дори сред хаоса на Брекзит. Тази 
ситуация, по думите му, също така е подкрепена от английския език, висококвалифицираната работна ръка и силната 
технологична база. 
Тези дългосрочни силни страни са помогнали на Великобритания да се възстанови като място за правене на бизнес след 
шока от референдума 2016 година. На фона на голямата несигурност около бъдещето на британската икономика страната 
се срина в класацията на Ърнст енд Янг. За 2016 година Великобритания заемаше седмо място по привлекателност за 
инвестиции. 
 
Investor.bg 
 
√ Т. Петкова: Финализираме лицензирането на АЕЦ „Белене“ в най-кратък срок 
Процедурата за пълно лицензиране на техническия проект АЕЦ „Белене“, която останала недовършена през 2012 г., ще 
бъде финализирана в най-кратък срок, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова пред български журналисти 
на форума „Атомекспо 2019“ в Сочи.  
По думите ѝ за целта вече е в ход активна официална кореспонденция между „Националната електрическа компания“ ЕАД 
(НЕК) и Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), в чиито правомощия влиза лицензирането. Целта е разрешителното да бъде 
издадено до около шест месеца, за да може да се прибави към активите на проекта. 
„Ако България разполага с този лиценз, ние ще имаме няколко предимства – инвеститорите ще имат възможност да са 
наясно с това какво точно трябва да се изгради, какво трябва да се инвестира, а това ще ни даде възможност да имаме 
едно по-силно участие и да имаме по-голям дял в този проект, защото това да притежаваш един лицензиран проект за 
ядрена централа е нещо изключително ценно“, сподели Петкова. 
По-рано в понеделник тя обяви, че поканата за избор на стратегически инвеститор за изграждане на АЕЦ "Белене" ще бъде 
публикувана в официален вестник на EС в началото на май. Енергийният министър припомни, че заявление за участие в 
процедурата за избор на стратегически инвеститор, съответно интерес за придобиване на миноритарно акционерно 
участие в проектната компания, могат да подават български или чуждестранни юридически лица, както и обединения от 
такива. 
Срокът за получаване на заявленията за участие е до 90-тия ден, считано от датата на публикуване на поканата в Официален 
вестник на Европейския съюз. 
Освен до компаниите, проявили първоначален интерес към проекта, покана за участие в процедурата за избор на 
стратегически инвеститор е изпратена и до Северна Македония, Сърбия и Черна гора, поясни Петкова. 
В рамките на визитата си в Русия енергийният министър разговаря с министъра на иновациите и технологичното развитие 
на Сърбия Ненад Попович. 
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Те се обединиха около необходимостта да бъде стартирано сътрудничество между България и Сърбия в областта на 
ядрената енергетика. Българската страна запозна сръбските си колеги със следващите стъпки по процедурата за избор на 
стратегически инвеститор на АЕЦ “Белене”. 
Република Сърбия предвижда изграждане на център за ядрена наука, технологии и иновации, информира Попович. По 
време на срещата стана ясно, че сръбската страна проявява интерес да се запознае в детайли с проекта за АЕЦ “Белене”, 
който ще стимулира икономическото сътрудничество в региона. 
В рамките на „Атомекспо 2019“ Теменужка Петкова предстои да се срещне и с генералния директор на „Росатом“ Алексей 
Лихачов. 
 
√ През 2018 г. стокообменът между България и Унгария расте с 5,3% 
Български и унгарски компании се срещнаха на форум в Будапеща  
През 2018 г. стокообменът между България и Унгария расте с 5,3% до 1,608 млрд. евро. Българският износ за Унгария 
достига 497,7 млн. евро с ръст 7,9%, а вносът от Унгария е 1,110 млрд. евро с ръст от 4,2%. Това заяви министърът на 
икономиката Емил Караниколов при официалното откриване на Българо-унгарски бизнес форум, който се проведе в 
Будапеща.  
На форума участие взеха български и унгарски компании от секторите земеделие, хранително-вкусовата промишленост, 
фармацевтична и машиностроителна промишленост, информационни технологии и туризъм, съобщи икономическото 
министерство. 
Икономическият министър посочи, че в структурата на българския износ определящ дял заемат апаратура и части, нефтени 
масла и масла от битуминозни минерали, акумулатори, медикаменти, изделия на обувната промишленост. 
Докато вносът от Унгария се разпределя между медикаменти, автомобили, захар, минерални торове, апарати и части, 
електрооборудване. 
„За нас е важно да запазим и разширим позициите на българските стоки и услуги в държавите, които са наши традиционни 
партньори“, заяви Караниколов. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ,“Сутрешен блок“ 

- Обвинения и присъди - как продължава казусът "Иванчева"? 
- 140 години по-късно: депутатите заседават отново във Велико Търново. Как се пази Конституцията? 
- На живо от Страсбург: в последните дни на Европарламента - с кои теми ще бъде запомнен? 
- Преди Великден: как да разпознаем качествената храна? 
- В Пловдив: строеж се оказа по средата на тротоар в Стария град; Във Варна: местят сграда паметник на културата, 

за да мине нов път 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Защо участниците в Консултативния съвет за национална сигурност не стигнаха до съгласие по мерките за борба с 
корупцията? Гост - вицепремиерът Екатерина Захариева. 

- Колко са знаковите дела, завършили с присъди срещу организираната престъпност и корумпирани политици? В 
студиото - председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев. 

- Спира ли държавата окончателно строежа на небостъргача „Златен век"? 
- Уникална операция на бебе в „Пирогов"! Kои са докторите, спасили новоредно с рядка аномалия? 
- На живо - очакват ли се порои и наводнения в Югозападна България? 
- На живо: Биопроизводители излизат на протест пред Министерството на земеделието! Какви са исканията им? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- „Ще лежи ли 20 години в затвора бившата кметица на „Младост" - Десислава Иванчева, както беше отсъдено на 

първа инстанция?". В предаването ще видите още: 
- „Нотр Дам" избухна в пламъци. На живо от Париж за последствията от пожара. 
- 140 години от подписването на Търновската конституция. Гледайте на живо от старата столица. 
- Кой разби и ограби детски лагер край язовир Искър? Румен Бахов на живо. 
- Дупка убиец на пътя. Как няколко души оцеляха по чудо на магистрала „Тракия"? 
- Фалшиви обяви? Как бъдещи наематели плащат капаро за несъществуващ апартамент? 
- Ще поскъпнат ли цените на храните и стоките от първа необходимост заради тол таксите за камионите? 
- „Златните момичета" пред NOVA след триумфа им на родна земя 
- Криско и филхармонията. Защо изпълнителят реши да изпее известни български песни с класически аранжимент? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 16 април 
София. 

- От 15.30 часа на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще разговаря с министър-председателя на Грузия 
Мамука Бахтадзе. 

- От 15.30 часа президентът Румен Радев ще се срещне с министър-председателя на Грузия Мамука Бахтадзе на 
„Дондуков" 2. 

- Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с премиера на Грузия Мамука Бахтадзе, който е на 
официално посещение в България по покана на българския премиер. След срещата на двамата премиери, около 
10.00 часа, са предвидени изявления за медиите. 



8 

 

- От 08.00 часа в централата на ПП ГЕРБ (пл. „България" 1, НДК Административна сграда, ет. 17) партията ще подпише 
политическо партньорство с ПП „Никола Петков". По-късно представители на двете партии ще дадат 
пресконференция. 

- От 09.00 часа в хотел „Хилтън" ще започне форумът „Дигитална трансформация: IT предизвикателства". 
- От 09.30 часа в зала 6 на НДК ще започне десетото издание на форума „Шумът на парите". 
- От 10.00 часа пред Министерството на правосъдието ще се състои протест, на който ще бъдат изгорени 

неизпълнени съдебни решения. 
- От 10.00 часа в Американския център към Столична библиотека ще се проведе национална конференция с 

международно участие на тема „Зависимият човек. Фактори на зависимостта". 
- От 10.00 часа във фоайето на Учебен блок 12 на Техническия университет за осма поредна година ще се проведе 

изложението на работодатели - „Стажове". 
- От 10.30 часа Центърът за развитие на човешките ресурси организира семинар за професионално развитие на тема 

„Принципите на европейската кредитна система за професионално образование и обучение /ECVET/ и обучението 
на работното място". Събитието ще се проведе пресконференция на ул. „Граф Игнатиев" 15, ет. 1. 

- От 10.30 часа в конферентна зала „Тракия" на Хотел „Рослин Тракия" ще бъдат представени дейностите по проект 
„Методическа подкрепа за развитието на „зелените" обществени поръчки в България", изпълняван от Агенцията 
по обществени поръчки. 

- От 10.00 часа в зала „Тържествена" на УНСС ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев и министърът на труда и 
социалната политика Бисер Петков ще открият третото издание на „Кариери УНСС 2019". От 11.00 часа във фоайето 
на УНСС ще се проведе кариерният форум „Кариера УНСС - 2019". 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Минно-геоложкият университет 
„Св. Иван Рилски" във връзка с предстоящата инициатива за Ден на отворените врати. 

- От 11.00 часа в зала „Сердика" на Гранд хотел София ще започне пресконференция по повод предстоящия панаир 
за металорежещи машини и машини за пластична деформация „ЕМО-Хановер". 

- От 12.00 часа „Коалиция за България" ще внесе в ЦИК листата си с кандидати за евродепутати. 
- От 14.00 часа в заседателната зала на ХТМУ в сграда А ще бъде връчен Почетният знак на ХТМУ на проф. дтн инж. 

Цоло Вутов председател на НТС по минно дело, геология и металургия. 
- От 18.00 часа в Големия салон на БАН ще се състои премиерата на книгата на член-кор. Владко Панайотов „Срещата 

на две хилядолетия през моя поглед". 
- От 18.00 часа в Софийската градска художествена галерия ще бъде открита изложбата „Портрет на приятел" от 

проекта на галерията „Другото око". 
- От 18.30 часа македонският лауреат на Наградата за литература на Европейския съюз Ненад Йолдески ще 

представи лично българското издание на наградената си книга „Всеки със своето езеро" в Македонския културно-
информационен център на ул. Оборище № 7. 

- От 18.30 часа в ателие-книжарница „Къща за птици" ще се проведе дискусия на тема „Има ли християнски модел 
на възпитание?" от поредицата „Православие и съвремие". 

- От 18.30 часа в Дома на архитекта ще се състои награждаването на победителите в архитектурния конкурс на 
Токуда Банк АД „Намерете своя първи клиент". 

***  
Благоевград 

- От 09.00 часа в Университетския център „Бачиново" ще се проведе юбилейната 20-а студентска конференция на 
факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт" към ЮЗУ „Неофит Рилски". 

- От 11.00 часа в спортна зала „Скаптопара" ще се проведе спортно мероприятие, организирано от ОДМВР-
Благоевград и ГД „Национална полиция" под мотото „Спортът е по-добрия начин децата да пораснат". 

- От 11.00 часа на улица „Марица" № 2 ще се проведе официална церемония по откриването на обект 
„Благоустрояване на улица „Марица" в участъка от бул. „Св. Димитър Солунски" до ул. „Иван Михайлов". 

- От 11.45 часа на бул. „Св. св. Кирил и Методий", при блок № 20 ще се проведе официална церемония по 
откриването на обект „Изграждане на велосипедна алея, свързваща бул. „Св. Димитър Солунски" с ул. „Даме 
Груев", бул. „Васил Левски", бул. „Св. св. Кирил и Методий" - до хотел Ален Мак и от ул. „Марица" до ул. „Иван 
Михайлов". 

***  
Бургас 

- От 10.00 часа в зала "Георги Баев" на Културен център "Морско казино" ученици от V-ти до VII-ми клас от 
бургаските училища ще вземат участие в областна викторина "Да запазим децата на пътя". 

- От 11.00 часа в зала 311 на Бургаски Свободен Университет на пресконференция ще бъде представена Фондация 
„Евгений Мосинов". 

- От 18.00 часа на сцената в НХК ще се играе постановката БЛАГУНИТЕ на живо - "Още един прекрасен ден". 
- От 18.00 часа в Културен център "Морско казино", зала "Георги Баев", Издателска къща "Знаци", Община Бургас, 

Регионална библиотека "Пейо Яворов" и Народно читалище "Фар" представят книга със събраните стихотворения 
на Николай Искъров - един от най-талантливите български поети, загинал през 2001 година при автомобилна 
катастрофа на 50-годишна възраст. 

***  
Варна 

- От 10.30 часа на борда на ескадрения миноносец „USS ROSS" от състава на ВМС на САЩ ще се проведе 
пресконференция. Корабът е на неофициално посещение във Варна до 18 април. 
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- От 13.00 часа до 15.00 часа в Съдебната палата на пл. „Тракия" ще има Ден на отворените врати. 
- От 13.30 часа в наказателна зала 1, ет. 1 на Варненския окръжен съд ще се проведе симулиран наказателен процес 

с ученици от 11-те класове на Средно училище с езиково обучение „Ал. С. Пушкин" с ментор съдия Яна Панева. 
- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 Славчо Славов, председател на 

постоянната комисия „Наука и образование" към ОбС - Варна, ще приема граждани. 
***  
Велико Търново 

- От 09.00 часа с молебен в Катедрален храм „Рождество на Св. Богородица" ще започне тържественото честване 
на 140-ата годишнина от приемането на Търновската конституция. Народните представители ще бъдат 
посрещнати в 10.00 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание", където ще бъде тържествената сесия на 
44-то Народно събрание. 

- От 10.30 часа в залата на Учредителното събрание ще започне възстановка на събитията от 1879 г. От 10.50 часа 
ще започне Тържествената сесия на Народното събрание по повод 140 години от приемането на Търновската 
конституция. На събитието ще присъства и президентът Румен Радев. Изказване ще направи председателят на 
Народното събрание Цвета Караянчева. 

- От 12.30 часа народните представители ще поднесат венци и цветя на паметника „Майка България". Те ще 
наблюдават спектакъла „Искри" на Националната гвардейска част и изпълнения на младежите от Детско-
юношески фолклорен ансамбъл „Българче". 

- От 20.30 часа ще започне тържествената заря-проверка на площад „Цар Асен I". Присъстващите ще наблюдават и 
аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина". 

- От 18.00 часа в читалище „Искра" ще започне благотворително представление на пиесата „Криворазбраната 
цивилизация" - оригинален прочит на българската класическа комедия на Добри Войников. Спектакълът е 
съвместен проект на ВЕСЕЛ и театралната студия с участието на младите актьори от Езикова гимназия „Проф. д-р 
Асен Златаров". Приходът от спектакъла ще бъде дарен за лечението на Никол Владкова. 

***  
Видин 

- От 11.00 часа кметът Огнян Ценков ще присъства на открит урок по история на тема „Приемането на Търновската 
конституция - фундаменталното начало на модерната правова държава" в Административния съд по повод 140-
ата годишнина от събитието. 

- От 14.00 часа на 6 етаж в сградата на Община Видин ще се проведат консултации за определяне поименния състав 
на СИК във връзка с произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България. 

***  
Враца 

- От 10.00 часа на площад „Македония" ще се проведе поредното издание на Панаир на образованието. 
***  
Габрово 

- Музеят на хумора и сатирата ще отбележи 130 години от рождението на Чарли Чаплин. От 09.00 до 18.00 часа във 
фоайето на третия етаж ще могат да се видят едни от знаковите късометражни филми на Чаплин. От 16.00 часа в 
Залата на жирафите Цветомир Цанков ще проведе кинолектория, след която публиката ще се наслади на филма 
„Светлините на града", оценен от Британския филмов институт като найдоброто постижение на великия комик. 

***  
Гоце Делчев 

- В Общината започва традиционното пролетно почистване, което ще продължи до 23 април. 
***  
Добрич 

- От 13.00 часа в Художествената галерия ще бъдат представени абсолвентите от „Випуск 2019" на Добруджански 
технологичен колеж. 

- От 18.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъде представена книгата „Патриотични уроци" от доц. д-
р Александър Йорданов с участието на кап. I ранг о.з. Васил Данов. 

- От 18.30 часа в Концертна зала „Добрич" ще започне Великденски концерт на Български камерен оркестър - 
Добрич с диригент Алексей Измирлиев. 

***  
Дулово 

- От 13.00 часа, в съдебна зала № 1 в сградата на съда, Районен съд -и Районна прокуратура – Дулово организират 
Ден на отворените врати с основна тема:„140 години от приемането на Търновската конституция". 

***  
Казанлък 

- От 15.00 часа в залата на Младежкия дом ще се проведе семинар по програмата за младежки обмен „Еразъм+". 
***  
Перник 

- От 10.00 часа в Регионална библиотека „Светослав Минков" ще бъде открита витрина по повод 100 години от 
създаването на ФК „Миньор" - Перник. 

- От 11.00 часа пред Двореца на културата ще започне концерт на Духовия оркестър към ОК Дворец на културата с 
диригент Трифон Трифонов. 

- От 11.00 часа в НЧ „Искра - 1960 г." ще се проведе среща-разговор с етнолог за пролетните празници в България. 
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- От 18.00 часа в Двореца на културата ще започне концерт на Народния оркестър при ОК Дворец на културата с 
ръководител Венцислав Андонов „Фолклорът - настояще и бъдеще". 

***  
Петрич/с. Драногово 

- От 11.00 часа с панихида за загиналите ще бъде отбелязана тържествено 103-годишнината от освещаването на 
Военния паметник-чешма в село Дрангово. След това в 11.10 часа започва патриотична програма, подготвена от 
възпитаниците на Общински детски комплекс-Петрич. В 11.30 часа ще започне и ритуал по полагане на цветя и 
венци пред Военния паметник-чешма. 

***  
Пловдив 

- От 13.00 часа в хотел „Санкт Петербург" ще се проведе регионална дискусия за бъдещето на местното 
самоуправление в България под надслов „ОБЩИНИ БГ 2030", организирана от Националното сдружение на 
общините в Република България. 

- От 16.00 до 19.00 часа в СКЛАД, в рамките на програмата на Европейска столица на културата Фотоколажно ателие 
"Сподели историята" ще срещне пловдивчани с българи променили историята. Събитието е с вход свободен 

- От 18.30 ч. в РЕМ ще се проведе Вечер на мароканската култура. 
***  
Сливен 

- От 10.30 часа в зала 105 ще се проведе среща на ръководството на община Сливен с европейския шампион по 
вдигане на тежести Божидар Андреев, на която той ще получи награда за спортното си постижение. 

- От 16.00 часа до 18.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на бул. „България" 14 общинските съветници от партията ще се 
срещнат с граждани. 

***  
Стара Загора 

- От 11.00 часа в Районния съд ще се проведе „Ден на отворените врати" под надслов „140 години от приемането 
на Търновската конституция. Празник на юридическата общност". 

- От 14.00 часа в зала „Славейков" ще се проведе открит „Урок по Конституция". На него ще присъстват кметът Живко 
Тодоров, зам.-кметът Иванка Сотирова, представители на Областна управа - Стара Загора, председателят на ОбС - 
Стара Загора Таньо Брайков, Старозагорският омбудсман Надежда Чакъров и др. 

- От 14.00 часа ПП „Възраждане" ще даде пресконференция в Регионалния пресклуб на БТА, с която ще даде 
началото на ежегодната си инициатива „Възраждане на семейните ценности". 

- От 19.00 часа в Кукления театър ще започне благотворителният концерт-спектакъл „Българско да е", част от 
инициативата „Възраждане на семейните ценности". 

***  
Хасково 

- От 11.00 часа в зала №205 в сградата на Община Хасково ще се състои пресконференция по повод предстоящото 
Държавно първенство по спортна аеробика. 

***  
Шумен 

- От 09.00 часа Административния съд организира „Ден на отворените врати". 
- От 09.30 часа в зала 203 на общината ще се проведат консултации за сформиране съставите на СИК на територията 

на Община Шумен за избори за членове на Европейския парламент от Република България. 
- От 10.30 часа в Окръжния съд ще се проведе „Час по Конституция" по повод 140 години от приемането на 

Търновската Конституция и професионалния празник на юристите. 
***  
Ямбол 

- От 14.00 часа заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев ще даде пресконференция 
по повод провеждането на националната информационна кампания на Министерството на отбраната „Бъди 
войник" във Военен клуб - Ямбол. В нея ще участват и началникът на гарнизон Ямбол и командир на Авиобаза 
Безмер подполковник Милен Димитров, както и командирът на 42-ри механизиран батальон - Ямбол и старши на 
войскови район „Кабиле" подполковник Ивайло Иванов. 

- Oт 17.00 часа в Културно-информационен център „Безистена" ще се състои серия от граждански диалози „Европа 
в нашия дом". В дискусията ще участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. 

 
Economic.bg 
 
√ Безработицата намалява и през март 
Най-много свободни работни места са заявени в хотелиерство и ресторантьорство, преработващата 
промишленост и търговията  
Равнището на регистрираната безработица през март продължава да се понижава и достигна 5.9%, или с 0,3% по-малко 
спрямо предходния месец и с 0,9 на сто на годишна база, сочат данните на Агенцията по заетостта.  
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през март намалява до 194 603, като снижението спрямо февруари 
е с 5,1%. Спрямо март 2018 г. те са с 26 977 души по-малко. Новорегистрираните безработни лица през месеца са 21 645, 
като от тях 1 382 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи, и не са търсили работа.  
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От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 4 272 лица чрез организиране на информационни 
събития, срещи със завършващите образование в кариерните центрове, както и чрез работата на младежки, ромски, 
трудови медиатори и др. Нови 499 души, сред които заети, учащи се и пенсионери, са регистрирани през месеца като 
търсещи работа. 
През март общо 23 754 безработни са постъпили на работа, като 81.5% от тях са устроени в реалната икономика. Други 258 
лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, са намерили своето ново работно място. На субсидирани работни 
места през месеца са устроени 4 398 лица: 2 580 – по програми и мерки за обучение и заетост и 1 818 – по схеми на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Заявените работни места на първичния пазар на труда през март са 23 287, като 89.3% от тях са в частния сектор. Най-голям 
дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (31.1%), преработващата промишленост 
(20.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.4%), селското, горското и рибното стопанство (8.0%); 
административните и спомагателните дейности (5.5%), строителството (4.3%) и други. 
Най-търсените групи професии през месеца са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, 
готвачи, камериери и др.); продавачи; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; оператори на стационарни 
машини и съоръжения; водачи на МПС и подвижни съоръжения; помощен административен персонал по обслужване на 
клиенти; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; помощници при 
приготвяне на храни; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; 
работници в селско, горско и рибно стопанство и други. 
 
EconomyNews.bg 
 
√ ЕС официално прие директивата за авторското право  
Общо 19 страни гласуваха в полза на новите мерки, сред които и България 
След като бе одобрена от Европейския парламент през март, новата директива за авторското право в Европейския съюз 
бе одобрена и от страните членки. Мерките целят да отговорят на напредъка в технологиите и новите начини за 
разпространение на съдържание. Общи 19 от 28-те членки на ЕС гласуваха в полза на реформата. Сред тях е и България, а 
Италия, Люксембург, Холандия, Полша, Финландия и Швеция гласуваха против. Белгия, Естония и Словения се въздържаха. 
Сега членовете на ЕС имат 24 месеца да приложат директивата в националните си законови рамки. 
Според новите правила сайтове като YouTube, Facebook и Instagram ще трябва да получат лиценз за материали от 
носителите на правата, за да излъчват съдържанието им в мрежите си. Те ще трябва да наблюдават и новите материали, 
качени в сайтовете им, и да предотвратяват разпространението на аудио, видео, текст или снимки съдържащи авторски 
материали, за които не са заплатени нужните авторски права. 


