Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

24 часа
√ Васил Велев: Задължителна матура по математика - сега някои студенти не могат да делят
Г-н Велев, защо настоявате за задължителна матура по математика?
Повече от половината скъпоплатени незаети места са базирани на математиката, като 1/3 от тях са в IT сектора. Тестовете
на PISA пък показват, че има около 40% математическа неграмотност сред 15-годишните. Така на входа на техническите
висши училища идват млади хора, които не могат да делят, а как те да станат добри инженери? В същото време страната
ни е в челните редици на международните олимпиади по математика. Очевидно, когато се работи с младите хора
целенасочено, се постигат много добри резултати. Матурата по математика би дала едно по-добро средно ниво, така
младите ще могат да си правят сметката в живота, а не да ги лъжат с лихви по кредитите. Полагането на повече учебен
труд по математика води до по-добра реализация и по-добър живот.
- Министерството на образованието обяви, че няма да се въвежда такава. Ще продължите ли да настоявате?
Не сме очаквали матурата по математика да се въведе още тази година. Мнението ни е, че това е правилна стъпка и тя
трябва да се планира и да се въведе в разумни срокове. Ще продължим да настояваме, защото срещаме голяма подкрепа
в обществото. Задължителната матура по математика е в интерес на хората, които ще бъдат по-подготвени за живота.
- Какви са разумните срокове?
Трябва да го решат специалистите в сферата на образованието. Предполагам, че срок от 3 г. е възможен. Колкото по-рано,
толкова по-добре и за хората, и за страната. Прогнозите показват, че и в средносрочен, и в дългосрочен план основният
глад за кадри ще бъде за хора със средно специално образование.
Какви реформи трябва да се направят в образованието, за да отговорят на нуждите на бизнеса?
През последните 5 г. рейтинговата система на висшите училища показва, че повече от 50% от завършилите висше се
реализират на позиции за средно. Те са изгубили 5 г. време и пари, за да работят нещо, което не изисква висше
образование, а през това време са могли да напреднат в кариерата. В Австралия висшистите са само 18%, в същото време
това е страната на 2-о място в света по индекс на човешко развитие и по стандарт на живот, като изпреварва значително
страни от Западна Европа, САЩ и Япония. В момента на пазара на труда не достигат умения, които се получават от
професионалното образование.
Усещате ли вие, бизнесът, ефекта от въведеното дуално обучение?
Сега превръщаме тази форма на обучение от експериментална в системна. Направиха се редица промени в
законодателството, но договорите за обучение чрез работа за ученици трябва да бъдат по-добре уредени, да се разтоварят
от административни и финансови тежести, за да стане дуалната форма масова.
Може ли да се обърне процесът на изтичането на мозъци?
Трябва нова държавна политика и да черпим опит от страните, които се справят добре. В Централна и Източна Европа
ръстът на БВП е около 5%, при нас е малко над 3. Това е безспорно по-добре от Западна Европа, където е около 2%, но пък
е по-малко, отколкото за света. В Полша недостигът на работна сила поради емиграция се попълва от внос от трети страни,
като процесът е облекчен като време и пари. Направихме известни плахи стъпки, но не са достатъчни. Призивът да
задържим тези, които напускат, вместо да внасяме, на пръв поглед звучи много добре, но няма нищо общо с реалността и
с числата. Причината е демографската криза. Сега на 100 напускащи пазара на труда заради пенсиониране идват 62-ма
навършващи трудоспособна възраст. Т.е. проблемът е демографски. Затрудняването на трудовата миграция е увреждане
на националния интерес. То е на границите на престъпление срещу нацията, защото след 5 г. в много сектори и региони
ще се затворят предприятия заради недостига на кадри. За да се завръщат хората от чужбина, е нужно да вдигнем
стандарта, а за това ни трябват хора, не затворени предприятия.
Как да се облекчи вносът на работници и как ще оборите синдикатите, че това води до дъмпинг на
заплатите?
Няма как да се направи дъмпинг и никой работодател няма да прави допълнителни разходи за транспорт, за проучване,
за осигуряване на квартира, ако може да осигури работници от страната. В Германия заплатите са в пъти по-високи и там
наистина може да има дъмпинг, но приеха много агресивен закон за привличане на работници от трети страни. Докато
при нас вносът е труден, бавен и скъп. За да замине един украинец да работи в Полша, му трябват 30 и 10 дни. В България
му трябва 300 за такси и 100 дни.
В кои отрасли е най-голям дефицитът на работници и специалисти?
Липсата на кадри е проблем №1 в цяла Европа, но у нас е особено остър. В ЕС 45% от предприятията имат проблем с
работниците, а у нас са 68%. В туризма, селското стопанство и строителството проблемите са за няколко месеца и
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решението се търси в сезонната заетост, но при инженерните индустрии кадри са нужни през цялата година. Има недостиг
и в транспорта, даже бюджетните системи - армията, полицията, здравеопазването, се оплакват.
Социалното министерство отвори дебата за промени в трудовото законодателство. Вие за какво ще
настоявате?
То трябва да се адаптира към бъдещето на пазара на труда и ерата на индустриалната революция 4.0. Само гъвкавият пазар
на труда може да е устойчив. Ненужни ограничения има и при извънредния труд. Сега за 4 месеца се попълва годишната
квота, а през останалото време е забранено полагането на извънреден труд. При това работниците искат да го полагат,
защото получават много по-добро възнаграждение. А предприятията имат нужда от това, защото няма откъде да намерят
кадри, за да изпълнят поръчки. Предлагаме да отпадне годишното ограничение на извънредния труд, но да останат
дневното, седмичното и месечното - те пазят здравето на хората.
Дойде ли време за реформа при болничните?
В болничните има значителен дял на измама. Здравите болни ощетяват изрядните работници. Първите три дни се плащат
от работодателите и така, докато един мним болен бере череши или е на плажа, неговото възнаграждение се изработва и
плаща от колегите му, които съвестно си изпълняват задълженията. След четвъртия ден той вече краде от обществените
фондове - от всички. Мнимият болен плаща подкуп на съответния лекар, дори има известни тарифи. У нас има средно над
8 дни отсъствие от работа заради болнични. Червената лампа за измами и злоупотреби в ЕС светва, ако се премине
границата от 6 дни.
Как може да се спрат злоупотребите?
В някои страни първите три дни не се плащат. На други места се отнемат лицензи на доктори, които са уличени в
прегрешения. Това е проблем, който поставяме вече 10 г. Заради кризата от 2009 г. бе решено първите три дни да се плащат
от работодателя, но тази временна мярка стана постоянна.
АИКБ
√ ПЛАН ОТ 10 ТОЧКИ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИНДУСТРИЯ ЗА УСТОЙЧИВА СОЦИАЛНА ЕВРОПА
В навечерието на поредните избори за Европейски парламент, европейската секторна работодателска организация
CEEMET представи пред широката публика своя План от 10 точки за конкурентоспособна индустрия, която да направи
Социална Европа устойчива. Зад организацията РЕАЛНО стоят 200 000 компании в областта на металообработването,
машиностроенето и свързаните с тях технологии. Това са група икономически дейности, в които работят 17 000 000 души,
което отговаря на 49 процента от всички служители в производствения сектор в рамките на ЕС. В тези 200 000 компании в
периода 2013-2017 г. са създадени 1 250 000 нови, качествени работни места. Там са инвестирани 119 милиарда евро само
в материални стоки като „първа стъпка” в процеса на дигитализация. Отделно 90 милиарда евро са инвестирани в
иновации за намиране на устойчиви решения на проблеми, най-вече свързани с дигитализацията и със света на труда.
Заплатите в металообработването, машиностроенето и свързаните с тях технологии са средно с десет процента по-високи
в сравнение с останалите производствени отрасли. Социална Европа е построена върху конкурентоспособни заплати.
Вижда се, че става дума за документ, зад който стои работодателска организация с огромна представителност, която е
признат социален партньор на ниво ЕС.
Организацията CEEMET представлява металообработващите, инженерните и технологично базираните индустрии (MET).
Тя покрива отрасли като производството на метални изделия, машинно инженерство, електроника, информационни и
комуникационни технологии, производство на автомобили и други транспортни средства – цялата мехатроника в широкия
смисъл на понятието. Българският представител в CEEMET е Българска браншова камара „Машиностроене“, която е член
на Асоциацията на индустриалния капитал в България. АИКБ запозна всички свои членове с „Плана от 10 точки” и
организира обсъждането му по време на общото събрание на АИКБ, състояло се на 1 март 2019 г. Беше проведена
задълбочена дискусия по съдържанието на плана. В резултат от дискусията беше взето решение за подкрепа на „Плана от
10 точки” и за широкото му представяне през обществеността и в частност пред политическите сили и техните кандидати
за депутати в Европейския парламент. Създадена бе работна група от Управителния съвет на Асоциацията, която подготви
коментарите на АИКБ към „Плана от 10 точки”. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изцяло подкрепя
констативната част на „Плана от 10 точки” и неговата философия.
Планът е задълбочен и обхващащ различните аспекти и посоки за развитие на конкурентоспособността на бизнеса. От тази
гледна точка АИКБ се присъединява към така предложения План, който ще може да се надгражда в процеса на
обсъждането му, а и в следващ период на прилагането му.
Затова и политическите сили, които са готови да премерят сили на изборите за депутати в Европейския парламент и самите
кандидати за депутати, би трябвало да се отнесат с подобаващо внимание към този документ. Те би трябвало да отговорят
на себе си, на представителите на европейската индустрия и на обществото като цяло, как гледат на написаното в
документа. Всички имат право да знаят, какво мислят кандидатите за място в Европейския парламент за предложенията
на работодателите от възможно най-стратегическия сектор в европейската икономика. За избирателите, позицията на
кандидатите за депутати по „Плана от десет точки“ със сигурност ще бъде много важен ориентир при взимането на
окончателно решение за кого да гласуват. Има неща, които трябва да се подчертават постоянно. От европейската
индустрия и в огромна степен от металообработването, машиностроенето, електрониката, ИКТ и свързаните с тях
технологии, зависи цялостното представяне на целокупната икономика на ЕС. А от представянето на европейската
икономика зависи, дали ще можем да поддържаме забележителния резултат, че 40 процента от ВСИЧКИ социални разходи
в света се правят в 28-те страни на ЕС. Въпреки диспропорциите между различните страни – членки на ЕС, България също
не е без принос за посочения по-горе резултат. Всеки може да се осведоми за размера на месечния трансфер от бюджета
към социално-осигурителната система, за финансиране на пенсиите в България и да изчисли каква част от БВП е това. Всеки
може да си начертае диаграма на постоянно растящите разходи за здравеопазване у нас.

2

Диаграмата сама по себе си е впечатляваща. Друг е въпросът, че колкото повече харчим, толкова повече негодуваме, че
качеството на здравеопазването се влошава. Но това е въпрос за ефективността на харченето на средствата, а не за добрата
воля на законодателя, на данъкоплатците (сред които работодателите са „на първа линия“) и на обществото като цяло.
Добрата воля е на лице и това е доказано през годините.
Всички искаме рязко повишаване на средствата за образование. Въпросът е, че за да заделим тези средства, трябва да ги
изработим. А това означава единствено повишаване на производителността с общите усилия на работодатели и
работници. А иначе, България не е без участие в постигането на тези 40 процента от всички социални разходи в света. Не
бива да се забравя също така, че в ЕС живее ЕДВА 7 на сто от населението в света, а икономиката на ЕС 28 произвежда
около 22 процента от БВП в света.
„Планът от 10 точки“ ясно заявява, че трябва „постигането на контрол върху тези безпрецедентни разходи и правенето им
устойчиви, може да се постигне само чрез изграждането на иновативна и конкурентоспособна на глобалния пазар
икономика и индустрия в Европа. Това трябва да бъде свръх приоритетът на Европейския съюз“. Как би могло да стане
това ни казва „Планът от 10 точки“.
Повече информация може да намерите в брошурата.
БНР
√ 136 работодатели и много студенти се включиха в осмото издание на изложението „Стажове“ в ТУ-София
136 работодатели и много студенти взеха участие в осмото издание на изложението „Стажове“ в Техническия университет
в София. Целта на изложението е младежите да направят първи стъпки в кариерата си, а работодателите да се запознаят
отблизо със своите бъдещи кадри.
В рамките на днешния ден, представители на работодателските организации ще имат възможност да осъществят директен
контакт със студентите и да им представят своята дейност, свободни стажантски позиции и стипендиантски програми.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал и председател на Съвета на настоятелите на Техническия
университет заяви:
"В България, завършилите технически училища, се реализират много по-добре, сравнено с останалите университети - и
като възнаграждение, и като удовлетвореност от работата. Много по-голяма степен те се реализират в страната".
Ректорът на Техническия университет- проф. Георги Михов - определи изложението като взаимно ухажване - между
работодателите и студентите:
"Ползите от това ухажване е не само за двете страни, но и цялата ни държава печели, индустрията, обществото".
Взаимоотношенията на техническия университет с бизнеса са от отдавна, обясни проф. Михов. Той посочи и студентите от
кои конкретни специалности се реализират най-лесно и бързо на пазара на труда:
Като реализация най-добре са студентите от IT специалностите - компютърните системи и технологии, също
телекомуникациите, авиационното инженерство. Има глад за инженери от всички специалности".
Ваня Петрова от фирма за производство на магнитни сензори разказа какви студенти се търсят в нея:
"Имаме и свободни позиции, и стажантски програми. Имаме и лятна академия - платформа за лятна заетост, която е
насочена към младите хора в България, които имат над 18 години. Назначават се на трудов договор. За повечето от децата
това е първи трудов договор. Възползват се от всички придобивки, които фирмата дава на своите служители".
80 на сто от младите хора, които участват в летните академии и стажантските програми на фирмата, остават в нея.
Стажовете във фирмата са платени, обясни Петрова.
Владислав, студент 3 курс в специалност Индустриален мениджмънт в Техническия университет, бе един от посетителите
на изложението. Той търси стаж по специалността му през лятото:
"Нямам представа какво ме чака. Не е най-важното заплащането, по-важно е да си упражня уменията".
Интересът на Владислав е насочен предимно към чуждестранните фирми:
"Според мнението на много приятели е по-голяма вероятността там да се научиш на техники от цял свят, докато
българските компании са с малко по-изостанали техники. Самото мислене е по-различно. Предпочитам да остана в
България, стига заплащането да бъде адекватно".
Според Людмил Стойчев, който близо 28 г. наблюдава като анализатор сектора на информационните технологии, на
България са нужни дейта-центрове (data centre).
„Както атомната електроцентрала ни направи атомна сила, така един такъв дейта-център ще ни направи сила в тази област.
Трябва среда, обучение, инвестиции. Трябва национална програма. Трябва да започне през училищата, през
университетите, през министерство на информационните технологии. Ако умеете да работите с информацията, ви има на
пазара и сте ефективни. Оцелявате, произвеждате, конкурирате се, дали ще е с услуга или с продукт, хората ви вземат
добри заплати, инвестирате, имате бъдеще. С добра воля това нещо може да се случи“, смята Людмил Стойчев.
Репортажи на Андрей Борисов и Добромир Видев за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" можете да чуете от
звуковите файлове.
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Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ България и Грузия увеличават фериботните си връзки
България предлага финансова помощ и реставратори, които да се включат във възстановяването на катедралата "Нотр
Дам" в Париж, обяви премиерът Бойко Борисов след среща с грузинския премиер Мамука Бахтадзе. До четири месеца
България и Грузия ще открият още фериботни линии през Черно море.
България е предложила на президента Макрон да участва в реставрацията на Нотр Дам - финансово и чрез специалисти,
обяви премиерът Бойко Борисов.
Бойко Борисов, министър-председател на България: България има изключителни реставратори, живописци, ще ги
командироваме, да помагат, да участват българи в бързото възстановяване на този символ на християнството.
След двустранната срещу с премиера на Грузия, двете страни ще увеличат фериботите през Черно море от два пъти
месечно до два пъти дневно.
Бойко Борисов, министър-председател: Ние усилено строим "Хемус", така че с подобен фериботен обмен ще върнем
блясъка на пристанище Варна.
Двете страни се разбраха още за пренос на зелена електроенергия от Грузия към България.
Мамука Бахтадзе, министър-председател на Грузия: Повдигнах и най-болезнената тема за Грузия - продължаващата
окупация от Руската федерация на 20% от територията ни, което доведе до спад на нивото на сигурност в региона. Само
твърдата позиция на международната общност може да доведе до разрешаване на конфликта и установяване на траен
мир.
Александър Марков: Другият голям проект, по който ще работят България и Грузия, е изграждането на дигитална
инфраструктура, с други думи това ще рече полагането на оптичен кабел за широколентов интернет по дъното на Черно
море между двете страни.
Президентът Румен Радев, който също прие грузинския премиер, посочи, че България и Грузия имат стратегическо
разположение от двете страни на Черно море и има много потенциал за развитие на транспортните и жп връзки, както и
на Южния газов коридор.
√ Петкова: Разчитаме на партньорство с "Росатом" по всички етапи за АЕЦ "Белене"
Продължава отличната съвместна работа между АЕЦ "Козлодуй" и Държаната корпорация "Росатом" в изпълнение на
програмата за модернизация на 5-ти и 6-ти блок на атомната централа. Това каза енергийният министър Теменужка
Петкова по време на среща с генералния директор на "Росатом" Алексей Лихачов, която се проведе в рамките на XI-я
Международен форум "Атомекспо 2019" в гр. Сочи, Русия.
Министър Петкова запозна представителите на "Росатом" с етапа, на който се намира процедурата за избор на
стратегически инвеститор по проекта АЕЦ "Белене".
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Предстои публикуване на документацията в Официален вестник на
Европейската комисия. След това ще информираме писмено заинтересованите компании, че 90-дневният срок за
подаване на заявления е започнал.
"Национална електрическа компания" ЕАД ще довърши процедурата за лицензиране на проекта, допълни Петкова.
Получено е становище от Агенцията за ядрено регулиране, с което се потвърждава валидността на издадените до момента
разрешения. Завършването на процедурата по лицензиране ще даде възможност на потенциалните инвеститори да
разполагат с пълната информация по проекта.
По думите на Петкова българската страна разчита на партньорство с Държавната корпорация "Росатом" на всички етапи от
реализацията на проекта АЕЦ "Белене". Двете страни ще продължат активния си диалог във връзка със стартиралата
процедура за избор на стратегически инвеститор.
По-рано министър Петкова разговаря и с представители на американската компания "Дженерал Електрик". От тяхна страна
беше потвърден интересът им за участие в АЕЦ "Белене" като доставчик на част от оборудването и инженер по проекта.
"Дженерал Електрик" би могла да сътрудничи и при осигуряването на част от финансирането за проекта, стана ясно по
време на срещата.
√ За година доходите ни са се увеличили със 7,6%
През 2018 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство е 6013 лв. и нараства със 7.6% спрямо 2017 година,
съобщи Националният статистически институт.
Реалните доходи на домакинствата нарастват със 7.3% през миналата година спрямо предходната, съобщава НСИ.
Доходът от работна заплата през 2018 г. е 3336 лв. и се увеличава с 9.8% спрямо 2017 г., а нарастването му в сравнение с
2009 г. е със 73.0%;
Доходите от пенсии за последната година са 1645 лева. Те нарастват с 11.2% спрямо 2017 г. и с 61.4% в сравнение с 2009 г.
Самонаетите също подобряват доходите като през последната година те са с 420 лв., или с 11.4% повече в сравнение с 2017
г., и нарастват с 59.1% спрямо 2009 г.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2018 г. 55.5% от всички доходи са се
образували от трудовото възнаграждение.
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Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални
помощи и обезщетения) формират 29.8% от общия доход на домакинствата през миналата година, отчита националната
статистика.
√ БНТ кани участниците в евроизборите да подпишат споразумението за отразяване
БНТ кани упълномощени представители на регистрираните партии и коалиции за участие в изборите за Европейски
парламент да подпишат споразумението за отразяване на предизборната кампания.
Подписването ще бъде на 18 май, четвъртък, от 12 ч. в сградата на БНТ на ул. „Сан Стефано“ №29, в залата на 12-ия етаж.
√ Започна преброяване на селскостопанските животни в България
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и практикуващите ветеринарни лекари извършват инвентаризация
на животните в стопанствата в цялата страна. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Янко
Иванов на среща със земеделски производители в Благоевград.
Целта на проверките е да стане ясно има ли и колко са виртуалните животни във връзка с приема по директните плащания
за Кампания 2019 г.
По време на проверките във фермите ще бъдат гледани и паспорти, ветеринарномедицински свидетелства на животни и
отразяването им в Интегрираната информационна система на БАБХ – ВетИС.
“Трябва да има справедливо и ефективно разпределение на средствата, които се дават на животновъдите”, каза още зам.министърът.
√ Засилен контрол за правоспособност и алкохол на водачите на МПС
Започват засилени проверки за неправоспособни водачи и за използването на обезопасителни средства, съобщава
пресцентърът на Министерство на вътрешните работи. От днес до 24 април Пътна полиция ще осъществява засилен
контрол на водачите на моторни превозни средства за употреба на алкохол, правоспособност и използването на
обезопасителни средства.
Специален акцент ще бъде поставен към водачите на мотоциклети.
При тях ще се следи за правоспособност, използването на обезопасителни средства от самите водачи и спътниците им и
правилното поставяне на регистрационни табели.
Според изискванията на Наредба № I-45 от 24.03.2000 г., регистрационните табели на мотоциклетите се поставят само
отзад,
но така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. Освен това при закрепването не трябва да се
нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера (чл. 10, ал. 5 от Наредба № I-45 от
24.03.2000 г.).
При проверките на другите моторни превозни средства специално внимание ща сe обръща и на правилното използване
на обезопасителни средства при превоз на децата.
Успоредно с това ще има и засилени проверки за спазването на скоростните режими.
√ Лидерите на европейските институции обсъдиха решенията за Брекзит
В Страсбург, председателите на Европейската комисия, Европейския съвет и Европейския парламент призоваха за
солидарност с Франция и помощ за възстановяване на „Нотр Дам“. Лидерите на европейските институции се събраха, за
да обсъдят решенията за Брекзит.
Българските евродепутати очертаха битките и постигнатото за избягване на двойните стандарти при храните,
разногласията по пакет "Мобилност", драмите около листите на БСП. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск
изрази надежда Великобритания да използва отсрочката за Брекзит по най-добрия начин.
Пожарът в „Нотр Дам“ беляза политическите изказвания в Страсбург. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск
призова всички страни-членки да помогнат за възстановяване на катедралата.
Два дена преди този Европарламент да приключи мандата си, българските депутати очертаха битките и постигнатото.
Битка с двойните стандарти - една и съща цел пред българските депутати от различни партии. Европарламентът днес
обсъди, а утре ще гласува мерки за по-добра защита на потребителите от нелоялни търговски практики.
Емил Радев - евродепутат от ГЕРБ: Борим се за европейски централен орган, който да следи качеството на храните, така
че да могат реално да се налагат санкции и те да бъдат толкова големи, че да имат възпиращ ефект.
Момчил Неков - БСП: Всяка компания, която наруши, ще бъде глобявана с до 4 процента от годишния оборот. В следващия
парламент ще продължи и битката по пакета „Мобилност“.
Ангел Джамбазки - евродепутат от ВМРО: Да води по-спокойни и по-разумни преговори, когато вече няма да има
натиск, напрежение, лобизъм и т.н.
Евродепутатите отново ще се противопоставят на текстовете срещу нашите превозвачи.
Андрей Ковачев - ГЕРБ: Примерно връщане на камионите празни в страната, ограничаване на нашия бизнес.
Драмите около листата на БСП са показали, че това е най-демократичната партия, коментира днес лидерът на
европейските социалисти, който след тежък пленум беше включен на пето място сред кандидатите.
Сергей Станишев - президент на ПЕС: Това е отминала страница. Влизаме в бой. Предупредих ГЕРБ, които по време на
пленума вече си честитиха победата, да не бързат. Това са избори. Ние ще се борим да спечелим тези избори.
Според Станишев, Националният съвет на БСП е чул гласа на партията.
Евродепутатите определиха Брекзит като едно от големите предизвикателства. Доналд Туск изрази надежда
Великобритания да използва отсрочката по най-добрия начин. Чуха се обаче и опасения от хаос и безпорядък, свързани и
с евровота.
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БНР
√ Депутатите разглеждат промени в Закона за Търговския регистър
Парламентът ще разгледа промени в Закона за Търговския регистър, чиято цел е да улеснят подаването на заявления за
собственост. Депутатите трябва да гласуват и изменения в закона срещу изпирането на пари.
Целта на промените е да се предотврати претоварване на Агенцията по вписванията с декларации от неактивни
предприятия, които според официалната статистика са между 150 и 200 000. Затова и Министерски съвет предлага на
парламента декларациите на фирмите, регистрирани в офшорни зони, ще се разглеждат отделно от другите.
В случай че не бъдат предприети законодателни мерки за уреждане на изискванията и сроковете, може да се очаква
посоченият брой субекти, които не са осъществявали дейност през финансовата 2018 година, да предприемат действия за
обявяване на декларации в информационната система, последицата ще е натрупване на огромен брой заявления в
Агенцията по вписванията. Затова дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, ще се разглеждат по реда на постъпването им отделно
от другите заявления, предлага Министерският съвет.
Депутатите ще обсъдят и промени в Закона за физическото възпитание и спорта, с които се дава възможност постъпленията
от Български спортен тотализатор да могат да бъдат използвани за ремонт на спортни обекти и съоръжения в училищата.
Заседанието на парламента е насрочено за 13 часа.
√ МС решава за допълнителен трансфер по бюджета на ДОО
Допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване ще бъде разгледан на днешното
правителствено заседание.
Ще бъде променено и постановлението, с което се осигуряват безвъзмездно учебни пособия.
Министерският съвет ще предложи и да се открие медицински факултет в бургаския университет "Професор Асен
Златаров".
√ ЧЕЗ ще се откаже от продажбата на българските си активи на "Индия Пауър"
ЧЕЗ ще се откаже от продажбата на българските си активи на "Индия Пауър". Това съобщава изданието "Лидове Новини".
Пред "Хоризонт" от централата в Прага нито потвърдиха, нито отрекоха тази информация.
Преди дни от ЧЕЗ се отказаха окончателно от договора с "Инерком" и заявиха официално, че продължават да преговарят
с индийската компания и с финансовия холдинг "Еврохолд", който се включи последен в надпреварата.
От "Лидове Новини" допълват, че все още не е известна офертата на българския финансов холдинг, но от ръководството
на ЧЕЗ я считат за много по-изгодна.
√ Над 52 млрд. лв. сме спестили в банките
Българинът става все по-смел при взимането на кредит
„Всяка година след 2015 г. виждаме ръст в кредитирането и търсенето на кредити. Домакинствата са все по-смели в
решенията си да вземат кредит“. Това заяви пред БНР кредитният консултант Тихомир Тошев.
„Имаме рекордно ниска безработица, ръст на доходите. Това кара домакинствата да са по-смели и да решават тези
проблеми, които могат да решат с помощта на кредитен ресурс, естествено не за сметка на нарушаване на правилата на
това финансиране и поемане на твърде много риск. Повечето домакинства спазват правилото – не повече от 40% от
доходите им да отиват по погасяване на кредити. Още по-здравословно е, ако това е до 30% от доходите. Винаги има хора,
които надхвърлят възможностите си, надценяват, не премислят добре нещата и поемат повече дълг, отколкото могат да
обслужват и във времето започват да имат проблеми с това задлъжняване. В момента обаче повечето българи са доста
разумни, добре преценяват възможностите си и теглят кредити, които ще могат да обслужват в следващите години“,
коментира Тошев в интервю за предаването „Преди всички“.
По думите му в момента се наблюдава предпазливост както от страна на клиентите, така и от страна на банките.
Кредитният консултант очаква през тази година лихвите да се задържат около нивата в момента. Според него в последните
4 години се наблюдава подобрение на лихвите и исторически най-ниски лихви по ипотеките и потребителските кредити.
Това е резултат от ниските лихви по депозитите и големия ресурс, генериран от банките:
„Депозитите на населението продължават да растат, въпреки инфлацията, въпреки ниските лихви по тях. Над 52 млрд. лв.
сме спестили в банките“.
Между 12 и 15% от новите ипотечни кредити са рефинансиране на стари ипотечни кредити с цел получаване на по-добри
условия, посочи Тошев.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
√ ЕП обсъжда засилване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана
Нови мерки за засилване на силите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана ще бъдат обсъдени и гласувани
в последната сесия на този състав на Европейския парламент.
Въпреки че за трета поредна година миграционният натиск към Европа намалява от пиковите стойности през 2015 и 2016
г., сигурността по външните граници остава приоритет за граничните власти на Стария континент.
Разрешаване на съществуващите проблеми и по-добър отговор на настоящите нужди, свързани със сигурността и
миграцията, са основните мотиви за промените.
Именно увеличаването на силите на Фронтекс беше един от ангажиемнтите, които пое председателят на Европейската
комисия и обяви в речта си за състоянието на Съюза през септември миналата година.
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Като част от промените в агенцията, новият постоянен корпус от 10 хиляди души ще бъде в помощ на страните от ЕС по
места за гранични проверки. Ще изпълнява и задачи като връщането на неправомерно пребиваващи лица и за борба с
трансграничните престъпления.
От 2021 г. оперативният персонал ще започне с 5 хиляди души, след което ще се увеличи с още толкова през 2027 г.
Корпусът ще включва и резерв, който ще бъде викан при извънредни ситуации.
√ Туск не се отказва от мечтата, че Брекзит може да бъде избегнат
„Британците ще имат повече време и политическо пространство, за да намерят изход от ситуацията.“ Така председателят
на Европейския съвет Доналд Туск коментира днес в Страсбург решението за удължаването на Брекзит до края на
октомври.
Излизането на Великобритания от ЕС бе тема на разискванията на евродепутатите на последната пленарна сесия на този
Европейски парламент.
Туск изрази надежда, че Великобритания ще използва това време по възможно най-добрия начин.
„Европейският съюз ще очаква ясно послание от Обединеното кралство за пътя, който да поемем занапред“, каза още той
и добави:
„По време на Европейския съвет един от лидерите ни каза да не бъдем мечтатели и да не мислим, че Брекзит може да
бъде обърнат. Тогава не му отговорих, но сега пред вас бих искал да кажа - в този особено тежък момент от нашата история
ние имаме нужда от мечтатели и мечти. Не можем да се предадем на фатализма. Поне аз няма да спра да мечтая за подобра и по-обединена Европа“.
Председателят на парламентарната група на социалистите и демократите Удо Булман благодари на Туск за това решение,
с което бе избегната катастрофата от оттегляне без сделка и попита:
„Кой щеше да плати цената, ако бяхме стигнали до ръба на пропастта? Не лъжците, нито идеолозите или онези, които
даваха фалшивите обещания, а всички граждани на Обединеното кралство“.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подчерта, че пред Европейския съюз остават предизвикателства
като многогодишната финансова рамка, отношенията с партньорите в глобалната търговия, избор на нов Европейски
парламент и председател на Европейската комисия.
„Брекзит не е бъдещето на Европейския съюз. То се простира далеч отвъд Брекзит. Това не може и не трябва да спъва
работата ни върху големите приоритети. Европейският съюз е изправен пред стратегически предизвикателства, на които
трябва да отговори. Европа продължава“, каза Юнкер.
√ Партията на Ердоган внесе жалба с искане да се повторят изборите в Истанбул
Извънредната жалба, заедно с 3 куфара документи към нея, бе внесена от заместник-председателя на формацията,
отговарящ за изборните въпроси Али Ихсан Явуз.
Управляващата в Турция Партията на справедливостта и развитието (ПСР) внесе във Висшия избирателен съвет в Анкара
искане за повтаряне на вота в Истанбул. От формацията се позовават на грешки и нередности, които според тях са повлияли
на крайния резултат от изборите в най-големия турски град.
Според ПСР на президента Реджеп Ердоган налице са организирани нередности при регистрацията на избиратели в
квартал „Бююкчекмедже“, управляван от опозицията.
Явуз заяви още, че в града има около 5400 изборни протокола, които са без необходимите подписи или са празни.
Според опозиционната Народнорепубликанска партия изборите са били организирани от управляващата партия, която
преди тях е уверявала, че са взети всички мерки за провеждане на честен вот. Според опозицията грешките не са повлияли
на окончателните резултати.
В момента преднината на опозиционния кандидат Екрем Имамоглу пред бившия премиер Бинали Йълдъръм е около 14
000 гласа.
Ако искането за нови избори бъде уважено, вотът ще се проведе на 2 юни.
Ако то бъде отхвърлено, ще бъде обявен победител и мандатът ще му бъде връчен.
По-рано Висшият избирателен съвет отложи искането за отмяна на изборите в квартал „Бююкчекмедже“, за да го разгледа
заедно с обжалването за целия град.
БАПРА
√ Рекорден брой кандидатури влизат в оспорваната надпревара за престижното отличие BAPRA Bright Awards 2019
Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) обяви, че рекорден брой кандидатури влизат в оспорваната надпревара за
престижното отличие BAPRA Bright Awards 2019. За първи път в историята на конкурса участват 164 проекта и увеличението
спрямо 2018 година е с 25%!
Носителите на отличието BAPRA Bright Awards 2019 ще бъдат обявени на официална церемония на 24 април 2019 г. в
столичния клуб Карусел.
"Радвам се, че новите категории отвориха врати за нови кандидатури. Независимо, че в няколко категории има една или
две кандидатури, за мен това е крачка напред, защото по този начин образоваме пазара и показваме разнообразната
палитра от инструменти с която боравят ПР специалистите. А това е много важно в изграждането на имиджа на професията
ни, което е сред приоритетите на стратегията на БАПРА.", сподели Мария Гергова-Бенгтссон, председател на УС на БАПРА.
Броят на съревноваващите се проекти по категории е:
Корпоративен ПР – 9 кампании
Кампания за изграждане на работодателска марка – 12 кампании
Кампания за вътрешни комуникации – 9 кампании
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Дигитална кампания – 15 кампании
Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус образование – 13 кампании
Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус околната среда/екология – 3 кампании
Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус здравеопазване – 9 кампании
Кампания за корпоративна социална отговорност с фокус култура – 1 кампания
Кампания за корпоративна социална отговорност други – 7 кампании
Маркетинг, свързан с кауза – 5 кампании
Комуникационна кампания в публичния сектор – 7 кампании
Кампания Public Affairs – 5 кампании
Кризисен ПР – 2 кампании
Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел – 12 кампании
Комуникационна кампания на годината – 11 кампании
Кампания за изграждане на имиджа на град/населено място – 2 кампании
Кампания за нов продукт – 9 кампании
Кампания за нова услуга – 5 кампании
Кампания B2B – 2 кампании
Кампания Executive Communications – 1 кампания
Кампания Thought Leadership – 5 кампании
Специално събитие – 10 кампании
Агенция на годината – 5 агенции
Маркетинг на агенция – 2 кампании
Кампания Thought Leadership в ПР сферата – 3 кампании
Председател на международното жури тази година е Барт Де Врийс, председател на IPRA от 2016 до 2018. Експерт с повече
от 25-годишен опит във връзките с обществеността. Барт е консултант и гост-лектор за клиенти и образователни институции
по света, сред които се отличават Университетът Бланкерна в Барселона и Московският държавен университет.
Някои от новите членове на журито от тази година са Йохана Макдауъл – управляващ директор на Independent Agency
Search and Selection Company (IAS), Зофия Касдепки – член на УС на MSLGROUP CEE, Разван Ресмерита - старши мениджър
комуникации за Югоизточна Европа в Procter & Gamble, Даниела Радинкович – ръководител външни отношения за
Югоизточна Европа в IBM.
Медийни партньори на конкурса по традиция са: сп. „Мениджър“, Dnevnik.bg, „Капитал“, B2B медиа, сп. „Твоят бизнес“
Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са: Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ), Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ)
Ако желаете да получите допълнителна информация за конкурса изпратете своето запитване на: office@bapra.bg.
News.bg
√ Част от пътищата в обхвата на ТОЛ системата ще бъдат без такса, успокоява Аврамова
На този етап е планирано само 50% от републиканската пътна мрежа, което е 10 800 км, да бъде включена в обхвата на
ТОЛ системата. Част от тях ще бъдат с нулева ставка, което означава, че няма да се събират пътни такси, защото участъците
не са в добро експлоатационно състояние. Това съобщи в Ямбол министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя Аврамова, информират от МРРБ в прессъобщение.
По думите на министъра останалите 10 хил. км републикански пътища ще бъдат без ТОЛ такса, както и още 20 хил. км
общински пътища, за които не се изисква такава.
"Никой от превозвачите в момента не може да даде точна справка за това колко пари ще плати при един курс на негов
тежкотоварен автомобил през България, тъй като ние все още не сме представили актуалната пътна карта с платени
отсечки", коментира още Аврамова и добави, че всички сметки за един курс при това положение са некоректни.
Тя съобщи още, че на 2 април е направена техническа свързаност между ТОЛ системата и системата на Агенция "Митници"
и в момента тече синхронизиране на базата данни. Изграждала се и връзка със системата на МВР, където изискванията за
сигурност налагат по-сложни процедури.
Разчитаме на конструктивен диалог, в който да намерим най-вярното решение за България, каза още Аврамова.
EconomyNews.bg
√ „Планински продукт“ стига до бг производители
Означението „планински продукт“ най-накрая ще достигне и българските производители. Предложението за наредба е
публикувано за дискусия до 10.05.2019 г. Призовавам дотогава, възможно най-много производители да се запознаят с
текста и да дадат обратна връзка, защото това означение ще помага на тях.“ Това коментира българският евродепутат
Момчил Неков във връзка със започналата обществена дискусия за въвеждане на термина за качество „планински
продукт“.
Терминът за качество планински продукт се въвежда за първи път в европейското законодателство през 2012 г., като де
факто прилагането му за държавите-членки започна през 2014 г. Терминът не е задължителен, но е отлична възможност
за страни като България, в която близо 40% от територията попадат в т.нар. планински и пред-планински региони.
По инициатива на Момчил Неков започна работа по въвеждането на термина у нас преди близо 2 години. Той самият
организира две работни групи и редица срещи с производители от планинските региони в страната. На 1-ви юни 2018 г.
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той изпрати и предложение за наредба за въвеждане на термина за качество. С приемането на термина, страната ни ще е
осмата държава-членка, която е въвела или е в процедура по въвеждане на термина.
Другите страни са Австрия, Франция, Германия, Италия, Румъния, Словения и Чехия. „Целта на терминa е да се даде
видимост на планинските продукти, за производството на които са необходими повече ресурси, отколкото за голяма част
от другите региони. Популярността му расте в Европа. Производителите у нас също проявяват жив интерес към
нововъведението. Това е пример за въвеждане на добри европейски практики и у нас, не по задължение или диктовка, а
с цел помагане и защита на родните производители.“ коментира още Момчил Неков.
Терминът ще може да бъде използван от планински производители на селскостопански продукти в преработено или
непреработено състояние като мляко, сирене, кашкавал, месо и месни продукти, мед и други.
В. Монитор
√ За секциите в България: Печатаме над 7 млн. бюлетини
Над 7 млн. бюлетини ще бъдат отпечатани за секциите в страна за евроизборите на 26 май. Това става ясно от
документацията на обществената поръчка, която ЦИК публикува.
Техният брой се определя според числеността на избирателите в предварителните списъци, които са близо 6,5 млн. души,
като към тях се добави и резерв от 10 %. Колко ще са хартиените бюлетини за чужбина ще стане ясно след 7 май, когато
изтича крайният срок за образуването на секциите зад граница.
Отпечатването на бюлетините ще бъде възложено на БНБ и именно затова процедурата е чрез пряко договаряне. Именно
затова и от ЦИК не са посочили цена, тъй като след подаване на офертата от страна на банката, ще се проведат разговори
за окончателната сума. Крайният срок за подаване на оферти изтича в края на април. На предишните парламентарни
избори през 2017-та, както и на президентските през 2016-та цената на една бюлетина излезе около 18 ст., като ЦИК бе
отделила за бюлетините близо 1,43 млн. Лева. ЦИК ще има право по всяко време да прави проверки в печатницата.
По традиция има изисквания към хартията – да е бяла, плътна и непрозрачна и с полиграфска защита, а грамажът да е 120
гр.на кв.м. Бюлетините трябва да се отпечатат на кочани по 100 и на тях да има две места за печатите. Бюлетините за
страната трябва да бъдат доставени до областната администрация до 21 май, а до МВР за секциите зад граница до 12 май.
Ще може да проверяваме адреса на избирателната си секция чрез SMS, през интернет или през стационарен или мобилен
телефон, съобщиха междувременно от ЦИК. SMS-ът ще бъде изпращан на номер 18429, той е един за трите мобилни
оператора А1, Теленор и Виваком. Цената на услугата е 25 ст. без ДДС. В текста на SMS-а се изписват единствено десетте
цифри на ЕГН- то, при което системата връща съобщение с номера и адреса на избирателната секция, където трябва да
подадем своя вот. Проверка можем да направим и чрез сайта на ГРАО. Ако решим да проверим чрез стационарен или
мобилен телефон, трябва да наберем номер 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.
Междувременно ЦИК регистрира листата на ГЕРБ за евровота. ВАС пък остави без разглеждане жалбата на БСП срещу
решението на ЦИК за регистрирането на „Коалиция за България“, в която влизат АБВ.
В. Банкерь
√ ЕС приема промяна на границите между Сърбия и Косово
Европейският съюз приема промяна на границите между Сърбия и Косово, пише в. "Блиц". Изданието цитира
еврокомисаря Йоханес Хан, който преди два дни казал, че размяната на територии може да бъде част от споразумението
за нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово, въпреки че до неотдавна ЕС отхвърляше този вариант.
Според анализатори това означава, че Брюксел желае колкото може по-скоро да бъде решен косовският въпрос. Помолен
за коментар, външният министър Ивица Дачич предпазливо казва, че Сърбия чака Прищина да направи първата крачка.
"Първо да отменят митата /за сръбски стоки/, пък после ще видим. Ще изчакаме какво ще стане в Берлин на 29 април /на
среща на лидерите на Сърбия, Косово и Албания по инициатива на Германия и Франция/", казва Дачич.
На Сърбия й предстои много тежък период, в който ще поискат от нея да признае пълната независимост на Косово в
сегашните му граници. Това заяви вчера президентът Александър Вучич на среща на неговата Сръбска прогресивна партия,
съобщава в. "Политика". Той каза, че ще разговаря с китайския и руския президент в Пекин, а след това ще замине за
Берлин, където го очакват "много тежки срещи" с лидерите на Германия и Франция.
"Там не ни чака нищо добро. Единствено очаквам искания за нов формат /на преговорите за нормализиране на
отношенията с Косово/, чиято цел трябва да е признаване на независимостта на Косово, без Сърбия да получи нещо", каза
Вучич.
Вучич е много труден човек за преговори, заяви косовският президент Хашим Тачи, цитиран от в. "Данас".
В интервю за британския "Индипендънт" Тачи сподели, че нито той е избирал Вучич за преговарящ, нито Вучич е избрал
него, но такава е реалността. Той каза, че сръбският президент се е променил много, откакто се е появил за пръв път в
политиката. "Режимът, към който той принадлежеше някога, беше зъл, режим, който нанесе много щети не само на
Косово, Босна и Хърватия, но и на самата Сърбия", каза още.
Investor.bg
√ Половината данъчни декларации са подадени по интернет
Остават две седмици до крайния срок за деклариране на доходите
Всяка втора данъчна декларация за доходите на физическите лица е подадена по интернет с ПИК на НАП или електронен
подпис. Две седмици преди края на кампанията в приходната агенция са получени малко над 300 хил. формуляра. До
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момента ПИК имат близо 600 хил. лица, като данъчните очакват за пръв път през тази година броят на подалите
документите си онлайн да е повече от този на избралите хартията, информира приходната агенция.
Крайният срок за деклариране на доходите от 2018 г. изтича на 30 април, като също дотогава трябва да бъде платен и
дължимият данък. Плащането може да стане електронно с банкова карта и без такси чрез електронна услуга на НАП,
достъпна на сайта на данъчните.
И през тази година от приходното ведомство предлагат възможност за клиентите си да проверят всички изплатени им суми
извън трудов договор през 2018 г. чрез електронна услуга с ПИК или е-подпис. В справката се виждат всички хонорари,
възнаграждения по граждански договори и други, които могат просто да бъдат преписани в декларацията. Така според
данъчните рискът от пропуски и грешки значително намалява.
„Отчитаме много силен интерес към издаване на персонален идентификационен код в офисите ни в последните дни.
Изглежда 2019 г. ще е първата, в която електронно подадените декларации ще са повече от хартиените. Електронното
деклариране пести време и усилия“, каза директорът на „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева.
Cross.bg
√ Шест партии отиват на прокурор заради неподадени финансови отчети
Шест партии отиват на прокурор. За втора поредна година те не са подали финансови отчети и списъци с дарителите си,
установи Сметната палата. Според одиторите за това нарушение СГС може да разпусне политическите сили по искане на
прокуратурата. Общо 20 партии не са се отчели пред Сметната палата, 8 от тях са действащи. Глобата за това нарушение е
от 5 до 10 хиляди лева.
Трябва да уточним, че от 20-те партии, 12 от тях не са активни партии, самите те са се заличили, а пък от тези 8, които не са
подали, шест за втора поредна година не подават своите годишни финансови отчети и списъци на дарители, поради което
налице са основанията в Закона за политическите партии, ние да сезираме прокуратурата и тя от своя страна и СГС, за да
могат да бъдат заличени като политически партии. Това каза в сутрешния блок на БТВ „Тази сутрин" Цветан Цветков,
председател на Сметната палата. Задължение на партиите по закон е да подават такива декларации и не е нужно да ги
призоваваме, те знаят много добре, че до 31 март е трябвало да подадат финансов отчет за предходната година, заедно
със списъка на своите дарители, ако има такива, добави той.
Преди евроизборите партиите трябва да се съобразяват със строги изисквания. Пред Сметната палата трябва да се
представи информация за даренията от страна на партиите, даренията към партията, бюджетите и финансирането на пиар
агенции, коментира още председателят на Сметната палата.
Цветан Цветков каза още, че за миналата година 15 партии са получили 42 милиона лева субсидии. За всеки глас се
получават 11 лева. Тези средства са спестени от партиите, защото миналата година нямаше избори, добави председателят
на Сметната палата.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Между арестите и скандалите - зам.-главният прокурор Иван Гешев;
След огъня - как ще бъде възстановена катедралата „Нотр Дам"?
Милион и половина българи с наднормено тегло. Как се свалят 100 кг.?
Във францисканския манастир „Света Елисавета" в Раковски очакват папа Франциск;
Стикер с вграден чип показва екокатегорията на автомобила;
БТВ, "Тази сутрин"
Изпепелена история. Какви са причините за пожара в "Нотр Дам" и как ще бъде възстановена катедралата? В
студиото - френският посланик Ерик Льобедел и на живо от Париж кореспондентът на bTV Десислава Минчева;
След инцидента - Какво е състоянието на трите момчета, нахапани от ротвайлери: На живо от дома им в
Железница;
Пренареждане. Как беше пренаредена евролистата на БСП? Гост депутатът Румен Гечев;
Исторически спор. Защо историците на България и Северна Македония не постигнаха съгласие за Гоце Делчев и
античността? Коментар на проф. Ангел Димитров;
Спасени животни. Как бяха спасени новородени катерички, паднали от отсечено дърво?
Нова телевизия, „Здравей България"
Тема: след като момиче се озова в „Пирогов" след бой в училище, се търси отговор на въпроса „Какво провокира
агресията?". Говорят родителите на пострадалото дете.
Масови арести заради организирането на кучешки боеве край София. Как ще продължи разследването и какво е
състоянието на спасените животни?
На живо от Париж: какво ще бъде спасено от катедралата „Нотр Дам" след опустошителния пожар.? Говори
реставраторът проф. Григорий Григоров.
Свързан ли е Колю Фичето с катедралата „Нотр Дам"? Историята разказват монасите от Преображенския манастир
и правнукът на възрожденеца - Константин Фичев.
Дни преди Великден достъпът до Рилския манастир отново е под въпрос. Пътят към светата обител продължава
да се руши.
Невиждан бум на морбили в България. Болните у нас са се увеличили над 30 пъти в сравнение с миналата година.
В студиото - проф. Тодор Кантарджиев.
Врачанско село е откъснато от света повече от месец. В случай на спешна нужда до там не може да стигне дори
линейка. На живо от Стояновци.
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Бракониери катастрофираха след гонка с органите на реда. На живо от язовир Огоста.
Среща с Папи Ханс за участието му в шоуто „Като две капки вода". Кои бяха най-трудните роли на Константин
Трендафилов?

√ Предстоящи събития в страната на 17 април
София.
От 16.00 часа в салона на Съюза на юристите в България ще се състои тържествено събрание по случай Деня на
Конституцията и юриста. На събитието ще присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.
От 10.00 часа ще започне правителственото заседание на Министерския съвет.
От 10.00 часа в Зала 8 на НДК министерството на културата организира широка обществена дискусия за
изработването на окончателен проект на Стратегия за развитие на културата 2019 - 2029 г. Дискусията по същество,
която започва в 13.00 ч., е посветена на темата „Културно наследство и визуални изкуства".
В 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание, на което ще бъде обсъден доклад за одобряване
на бизнес план за развитие на „ВиК Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня, както и за утвърждаване на цените на
ВиК услугите.
От 11.00 часа пред входа на ГД „Национална полиция" ще се състои брифинг, на който ще бъдат дадени
подробности за започващите операции на „Пътна полиция".
От 11.00 часа зам.-кметът на София Дончо Барбалов ще провери изпълнението на ремонтни дейности по бул.
„Арсеналски".
От 11.00 часа в пресклуба на БТА Асоциацията на лекарите по физикална и рехабилитационна медицина ще даде
пресконференция на тема „Кинезитерапевтите искат изравняване на статута им с този на лекарите покрай протеста
на медицинските сестри".
От 12.30 часа в Ротондата на Министерството на образованието и науката заместник-министър Карина Ангелиева
ще награди победителите в Националния конкурс „Млади таланти" 2019 г.
От 13.00 часа в Гранд Хотел София ще се състои Първи форум „Отговорни производители. Качеството преди всичко
- храни и напитки".
От 13.30 часа в заседателната сграда на Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Прокурорската колегия.
От 14.00 часа в Централния военен клуб в София ще ес състои международната конференция „Изграждане на
кибер-устойчиво общество. Какво може да направим повече за сигурността на децата и младите хора в интернет?"
***
Асеновград.
От 11.00 часа, в двора на ДГ Зорница - първа копка на дейностите по Проект: „Образователна инфраструктура" обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на детски градини, модернизация на
училища и рехабилитация на дворните им пространства", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж
2014-2020".
***
Благоевград.
От 10.00 часа до 12.30 часа на паркинга на ул. „Свобода" и „Симеон Радев" ще бъде разположен мобилен пункт за
събиране и извозване на битови отпадъци. От 13.00 часа до 16.00 часа мобилния пункт ще се намира в жк.
„Струмско" на уширението на улица „Битоля" срещу магазин „Звезден рай".
В 12.00 часа в Американския университет в България (АУБ) президентът Росен Плевнелиев ще даде старт на
втората поредна симулация „Модел Република България".
***
Бургас.
От 12.00 часа пред сградата на УМБАЛ „Бургас" омбудсманът Мая Манолова ще подкрепи протеста на
специалистите по здравни грижи. По-късно омбудсманът ще се срещне с граничарите, съдени в Турция за
убийството на турски рибар-бракониер през 2008 г.
От 14.30 часа в офиса на ПП АБВ Бургас (к-с "Лазур" блок 144) ще се проведе пресконференция с участието на
Областния председател Антон Коджабашев и Общинския председател адв. Георги Сталев.
***
Варна.
От 10.00 часа в стаята на общинския съветник в Община Варна ще се проведат консултации за сформиране на
съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за провеждането на избори за членове на Европейския
парламент от Република България на 26-ти май 2019 г.
От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 Милена Димова, председател на
комисията „Структури и общинска администрация" към ОбС, ще приема граждани.
Пресконференция от 17.00 часа в зала "Пресцентър" на ФКЦ председателят на СДС Румен Христов заедно с
Александър Йорданов и главният секретар на СДС Илия Лазаров, които са кандидати за евродепутати в общата
листа на ГЕРБ и СДС, ще дадат пресконференция. Преди това в програмата е предвидена среща с ръководството
на СДС-Варна, в централата на партията на бул. „Княз Борис I" 46 от 16 ч.
***
Каспичан.
От 10.00 часа в заседателната зала на община Каспичан ще се проведат консултации са състава на секционните
избирателни комисии на територията на общината, във връзка с изборите за ЕП на 26 май.
***
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Перник.
От 15.00 часа в заседателната зала на Община Перник ще се проведат консултациите с политическите партии и
коалиции за квотно разпределение на състава и ръководството на СИК на територията на общината при
провеждането на изборите за членове на Европейския парламент на Р България на 26 май.
***
Сливен.
От 10.30 часа в зала 105 на Община Сливен ще се проведат консултации за назначаване на съставите на
секционните избирателни комисии.
***
Шумен.
От 11.00 часа кметът на Шумен ще приеме делегация от побратимения китайски град Джънджоу.
От 11.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе редовно заседание на Постоянната
комисия по заетостта към Областния съвет за развитие на област Шумен.
√ Путин иска нова държавна политика за космическата дейност
Руският президент Владимир Путин поиска да бъдат приведени в съответствие с духа на времето основите на държавната
политиката в областта на усвояването на Космоса до 2030 година, предаде ТАСС.
"Необходимо е да се актуализират основите на държавната политика на Русия в областта на космическата дейност за
периода до 2030 г. и в по-нататъшна перспектива, да се внесат в тях съответните уточнения и допълнения с оглед на
съвременните световни тенденции", каза той, откривайки заседанието на руския Съвет за сигурност.Путин уточни, че има
предвид и другите нормативно-правни документи, включително стратегията за развитие на държавната корпорация
"Роскосмос".
Държавният глава отбеляза, че руската система за спътникова връзка, за оптическо и радиолокационно заснемане на
Земята, за събиране на метеорологични данни, отстъпва на чуждестранните конкуренти по качество и надеждност, по
време на работа на апаратите в орбита.
Според него това положение може да се промени чрез чувствително повишаване на кадровия, технологичния и
производствения потенциал на ракетно-космическия отрасъл.
Путин добави, че на първо място трябва "да се формират амбициозни, но съвсем реалистични планове и цели, да се
обвържат стратегическите задачи на развитието с възможностите на предприятията и конструкторските бюра".
Той настоя "да се въведе постоянен мониторинг върху процеса на разработване и внедряване на авангардни технологии,
които да позволят да се извърши пробив в създаването на космическа техника от ново поколение".
Путин се обяви за нов начин на работа с кадрите и професионалистите, за стимулиране на притока и задържане в
космическия отрасъл на талантливи и млади специалисти, като им се създават максимално комфортни условия за живот и
чрез система от стипендии и грантове.
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