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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ СТАНОВИЩЕ НА АОБР ОТНОСНО МЕРКИ В СЕКТОР „ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА“ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА С МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ДО 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 

ОТНОСНО: Спешни мерки в сектор Електроенергетика и провеждане на среща с национално представителните 
работодателски организации 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ, 
От началото на месец април наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. 
Нееднократно сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на 
платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на 
дългосрочни продукти и резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската 
борса HUPX. 
Припомняме, че с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за 
периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в размер на 70 лв/MWh. след анализ на търговските резултати на гореспоменатите 
три борси, както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. в 
интервала 72,00 – 75,00 лв/MWh. Естествено, това беше ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в 
България за очаквани ценови нива. На тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество у нас – по 
начина, по който и подопечното Ви министерство на финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети. 
В действителност, след срещите ни през декември и януари и предприетите мерки, включително и с Вашето съдействие, 
цената на елелтроенергията, търгувана на БНЕБ в сегмент „ден напред“ се нормализира – така през февруари средната 
базова цена беше 77,56 лв/MWh, а през март – 68,62 лв/MWh. 
Напълно неадекватно на 1 април базовата цена на електроенергията достигна абсурдните 123,06 лв/MWh и така до 
момента (18 април) средната базова цена е 93,20 лв/MWh. 
С дрги думи, имаме ръст на цената на електроенергията за свободен пазар от 36% само за един месец! Това е цена, 
съотносима на зимен месец, а не типичната за период, в който имаме допълнителни мощности от ВЕИ-та. 
Основна причина за този резултат е неадекватното предлагане на електроенергия от страна на дружествата от групата на 
БЕХ за свободен пазар. Тези дружества се придържат към формалното спазване на ангажиментите пред Европейската 
комисия за минимални количества, предлагани на енергийната борса, без да се съобразяват с нивата на търсене в 
България. 
Свидетели сме на системна безотговорност по отношение ресорни ангажименти, което води до пълно пренебрегване на 
индустриалните енергопотребители. 
Вярваме, че са необходиме спешни мерки в следните направления: 
Спешно приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закон за енергетика, Сигнатура 954-01-16/ 22/03/2019, 
гласуван на първо четене. Намираме за необходими и още две допълнения, а именно 
а) отпадане на всякакъв вид облагане върху вноса на електроенергия чрез премахване на т.2, алинея 1 от чл. 36е на Закон 
за енергетика. 
б) ангажимент КЕВР да се произнася с ценово решение поне един месец преди датата на влизането му в сила – това 
гарантира адекватно планиране за всички засеганти страни – производители, потребители и търговци на електроенергия. 
Предагане на електроенергия на свободния пазар – да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ 
оферират на сегмент „ден напред“ адекватни количества при ценова структура аналогична на утвърдената по ангажимента 
с Европейската комисия. Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от ТЕЦ 
„Марица Изток 2“. 
Прекратяване действието на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019г на министъра на енергетиката – вместо да се обезпечи 
електроенергия за свободен пазар, с тази заповед се ангажират 600 000 МВтч до 30.06.2019г от ТЕЦ „Марица Изток 2“ за 
регулиран пазар, което ще доведе до изземване на значителна сума от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ 
(между 40 и 90 милиона лева) само за два месеца и оскъпяване на задълженията към обществото. 
Увърждаване на адекватен модел на електрогенерация и предлагане на електроенергия от дружествата на БЕХ, 
включително: 
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а) Максимално натоварване на двете американски централи с оглед минимизиране на ценовото въздействие върху 
регулирания пазар. 
б) Предлагане на базова енергия на свободен пазар, сегмент „ден напред“ за периода есен/зима/пролет – 
преимуществено от ТЕЦ „Марица Изток 2“, за периода пролет/лято/есен – преимуществено от АЕЦ; 
в) Предлагане на пикова енергия (12 часа) за свободен пазар от ТЕЦ „Марица Изток 2“ и НЕК; 
г) Предлагане сутрешен и вечерен пик за свободен пазар от НЕК; 
Неприлагането на горните мерки вече води както до сериозно поскъване на цената на активната енергия, така и до 
поскъпване на таксите, включително задължения към обществото. Бяхме убеждавани да приемем по-висока цена на 
електроенергията с ангажимент да се намали чувствително добавката задължения към обществото, а резултатът ще е не 
само по-висока цена, но и по-висока добавка! 
Това, съчетано с липсата на напредък по нотификационните процедури за мерките за подпомагане на бизнеса, 
манипулирано ограничено предлагане на електроенергия, непрозрачни интереси при резервиране на мощности, стъпки 
към кроссубсидиране, поставя нас индустриалните потребители пред огромни затруднения, а вероятно и битовите 
потребители от следващия ценови период пред значително увеличение в цените. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Investor.bg 
 
√ Паричната статистика и финансите на държавата ще са във фокуса на седмицата 
БНБ ще информира какво е движението на лихвите през март 
През кратката седмица преди Великден ще излязат малко нови актуални статистически данни, свързани с развитието на 
българското стопанство – информация за паричната статистика и финансите на държавата. 
В понеделник (22 април) няма обявени събития. 
Във вторник (23 април) Българската народна банка (БНБ) ще публикува данни за паричната статистика през март 2019 г. 
Националният статистически институт ще информира какви са нефинансовите национални сметки за институционални 
сектори "Държавно управление" и "Останал свят" през четвъртото тримесечие на миналата година. 
Статистиката ще изчисли дълга и дефицита на сектор "Държавно управление" за 2018 г., както и основни 
макроикономически показатели за сектор "Държавно управление" през четвъртото тримесечие на миналата година. 
В сряда (24 април) БНБ ще обяви какви са тримесечните финансови сметки по институционални сектори за декември 2018 
г. 
В четвъртък (25 април), последния работен ден на тази седмица, централната банка ще публикува лихвената статистика за 
миналия месец, а НСИ – данни за образованието в България през 2018/2019 учебна година. 
 
√ Петя Аврамова: Реалистично е АМ "Хемус" да стане готова до 2024 г. 
Тази година в страната ще бъдат пуснати 119 километра нови пътища  
Реалистична е целта магистрала " Хемус" да е готова до 2024 година, каза регионалният министър Петя Аврамова по време 
на отчет на инициативата на партия ГЕРБ "Европа в твоя дом" в София. 
До 2023 година магистрала "Хемус" ще стигне до Велико Търново, посочи тя. Тази година предсрочно ще бъде пусната 
отсечката между Ябланица и пътен възел "Боаза" по тази магитрала, каза още Петя Аврамова. По думите ѝ тази година в 
страната ще бъдат пуснати 119 километра нови пътища, предава БТА.  
С пари от ЕС и от бюджета са рехабилитирани над 820 км републикански пътища, но анализите показват, че в лошо 
състояние са 8000 от общо 20 000 километра републикански пътища, като за ремонта им са нужни 8 милиарда лева, каза 
регионалният министър. Пари за тези ремонти се чакат от новата ТОЛ система, а дотогава ще се работи приоритетно по 
най-тежките обекти, уточни Аврамова. 
Макар пътната ни мрежа да е 20 000 километра, ВиК съоръженията са с дължина почти 90 000 километра, колкото 250 
магистрали "Тракия", каза заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков. Тази мрежа е за най-важната 
комунална услуга - получаване на качествена питейната вода, каза той. 
Всички собственици на санирани жилища по програмата ни за енергийна ефективност са доволни от нея, посочи още 
Нанков. Програмата осигури на 220 000 граждани възможността да живеят при по-комфортни условия. До края на годината 
ефектите от програмата ще засегнат общо 360 000 души, които ще плащат и по-ниски сметки за отопление, твърди той. 
Според участниците в дискусията България максимално се е възползвала от еврофондовете, като от тях са 70% от 
публичните инвестиции през последните години в страната. 
 
News.bg 
 
√ Теменужка Петкова: Сделката за ЧЕЗ е на чешката държава  
"Българската държава няма никаква възможност за влияние и вмешателство по сделката за ЧЕЗ." Това заяви енергийният 
министър Теменужка Петкова на брифинг след пресконференцията на социалистите по темата енергетика. Петкова посочи, 
че тази сделка е на  чешката държава и е извън компетентностите и възможностите на българската държава. 
Също така, според Петкова, твърденията на Таско Ерменков, че сектор енергетика се управлява некомпетентно, са 
предизборен трик, който поставя центъра на вниманието върху енергетиката. 
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Петкова беше твърда, че когато доказателствата говорят, всички трябва да замълчим.  
"Когато някой се опитва да прави внушение, че сектор Енергетика не се управлява компетентно, той трябва да си даде 
сметка за това какво всъщност той самият може да каже в своя защита", подчерта енергийният министър и припомни 
състоянието на сектора през 2013 и 2014 година. Петкова посочи, че през 2014 г. дефицитът в НЕК е била над 800 млн. лева, 
а между фирмената задлъжнялост е надхвърляла 1 млрд. лева. Всичко, по думите на Петкова, в сектора е било замряло.  
Тя припомни още, че през ноември 2013 г. ДКЕВР служебно намалил цената на двете американски централи с 20%, но в 
същото време беше задължил НЕК да продължи да изкупува електрическата енергия на цената, която е била договорена. 
Само за няколко месеца в резултат на това решение НЕК е генерирал дефицит повече от 300 млн. лева. 
Петкова категорично заяви, че НЕК нямат искане за увеличаване цената на електрическата енергия с 50%, като по този 
начин отхвърли още едно от твърденията на БСП. "Всяко едно от трите електоразпределителни дружества може да 
предяви всякакви претенции за увеличаване цената на тока, но регулаторът е този, кой ще определи такава цена, каквато 
на база на своя методика счете, че е закономерна", обясни тя. 
Енергийният министър внесе повече яснота и по обвиненията на БСП как се продава електрическата енергия. 
От своя страна депутатът Валентин Николов призова контролните органи да установят капиталите на "Еврохолд" и дали 
евентуални офшорни компании присъстват незаконно. По думите му Министерство на енергетиката е направило много, 
като едно от тях е фактът, че има възможност КЕВР да прецени купувача и евентуално да не одобри сделката. 
Той смята, че целта на БСП е да бъдат един незаобиколим фактор по закупуване на ЧЕЗ. 
За първи път енергетиката е спокойна от 2015 година насам, правят се големи инвестиции, има подем в сектор енергетика, 
похвали се Николов и допълни, че се надява да влее "разум в главите на БСП". 
Валентин Николов също атакува социалистите и заяви, че не може да даде точна оценка на твърденията на социалистите 
и това дали са в предизборна кампания или е натрупана възбудимост от това, че БСП не идват в Народното събрание. 
Според него преди КЕВР да е излязла с решение за цената на електрическата енергия, вече се правят внушения и натиск.  
"Господин Ерменков каза в какви проценти може да бъде повишена електрическата енергия. Явно той има калкулацията 
на наредбата, явно я е сметнал и е хубаво да занесе в КЕВР своите сметки или да оспори тяхното решения", посочи Николов. 
Той недоумява и за готовността на Велизар Енчев за протест пред сградата на КЕВР. По думите на Николов явно ергенският 
данък не е толкова вълнуващ за него. Той очаква от КЕВР решение под натиск и определи твърденията на социалистите 
като "опасен прецедент". 
Петкова посочи, че предстоят избори и определени партии искат да натрупат дивиденти, като създадат хаос и несигурност 
държавата. "Те са длъжни да опитат и няма как ние да не реагираме, при положение, че 4 години работим в сектор 
енергетика целенасочено за стабилизация", отбеляза енергийният министър. 
Петкова се впечатлила и от твърденията на БСП, че социалистите подкрепят държавата да придобие обратно своя дял в 
ЧЕЗ, защото през 2003 г. именно тогавашното правителство разработило специална стратегия за приватизация на 
електроразпределителните дружества, одобрена от МС и НС. 
"БСП много добре са запознати и стоят зад тези аргументи, които тогава са заложили в тази стратегия", посочи Петкова и 
допълни, че за нея е странно как изведнъж настъпва такава метаморфоза. 
От Министерство на енергетиката се чудят и коя е тази мастита фигура, която стои зад сделката за ЧЕЗ. 
Преди няколко дни стана ясно, че "Еврохолд" остава сама в надпреварата за електроразпределителното дружество. 
Преговорите с българската "Инерком" пък бяха прекратени, след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа 
да разреши сделката. 
Припомняме, след като на 22 февруари 2018 г. стана ясно, че чешката ЧЕЗ е одобрила сделката за продажба на активите в 
България и купувача "Инерком Груп", последва скандал, който предизвика министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова да подаде оставка, защото се познава със собственика на фирмата Гинка Върбакова. Скандалът прехвърли 
границите на страната към Чехия. 
В рамките на скандала в българския политически живот по едно време беше лансирано и желанието на държавата да се 
включи в сделката. Това стана по време на среща на Гинка Върбакова в Министерски съвет с премиера Бойко Борисов и 
министрите Дончев и Горанов. След това обаче идеята не получи развитие и уточняване. 
По искане на БСП в парламента бе създадена и временната комисия по случая ЧЕЗ, която обаче завърши работа със 
заключението, че й е необходима още информация. 
От БСП организираха и подписка в цяла България с искане държавата да си върне контрола над ЕРП-та. Според 
социалистите зад Гинка Върбакова стои фигурата на правителството и поискаха намеса на контролните органи. 
 
БНТ 
 
√ Разкриха мащабна кражба на ток от луксозна сграда в София  
Нагла кражба на електроенергия разкриха служители на ЧЕЗ със съдействието на полицията, съобщиха от дружеството. 
Кражбата е осъществена чрез директно присъединяване към електромерното табло на кабел с голяма мощност в нова, 
модерна сграда в столицата на бул. "България". Чрез кабела за месец са отклонявани 35 000 киловатчаса електроенергия 
на стойност около 7000 лева. Това е месечната консумация на около 70 домакинства. 
Присъединението е използвано за захранване на бойлери и на климатичната система на сградата и на общите ѝ части, 
установиха разследващите. 
С цел да прикритият нарушението, извършителите са прерязали кабелите под напрежение, предизвиквайки късо 
съединение и прекъсване на електрозахранването за цялата сграда. 
По този начин те са застрашили не само своя живот, но и сигурността на живущите в нея и нейните ползватели. 
По случая е заведено досъдебно производство. 
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√ Премиерът Борисов изпрати съболезнователна телеграма до Шри Ланка 
Премиерът Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до министър-председателя на Шри Ланка Ранил 
Викремесингхе. 
"Потресен съм от новината за ужасяващите атентати в църкви и хотели в Шри Ланка, довели до загубата на живота на 
толкова много хора и стотици ранени. Осъждам най-категорично тези жестоки актове на тероризъм, които не биха могли 
да бъдат оправдани с никакви каузи", пише Борисов, цитиран от правителствената пресслужба. 
"От името на българското правителство и от свое име изказвам най-дълбоки съболезнования на Вас и близките на 
жертвите, както и най-искреното ни съчувствие към болката на приятелския народ на Шри Ланка. Пожелавам бързо 
възстановяване на всички пострадали", посочва още Борисов. 
 
√ Държавният глава Румен Радев изрази съболезнования на президента на Шри Ланка 
Държавният глава Румен Радев изрази съболезнования на президента на Шри Ланка Майтрипала Сирисена по повод 
загиналите и ранени граждани при днешните атентати в страната. 
"Няма кауза, която да оправдава смъртта на хора, мирно честващи един светъл празник на възраждането и добродетелта", 
написа президента Радев. Той определя нападенията срещу религиозни храмове и невинни граждани, при които бяха 
убити и ранени стотици души, като особено отвратителен и варварски акт. 
Румен Радев изразява от името на българския народ и от свое име най-дълбоки съболезнования на семействата на 
загиналите граждани на Шри Ланка и отправя пожелание за бързо и успешно възстановяване на пострадалите при 
нападенията. 
 
√ Илияна Йотова очаква европейската тематика да бъде на фокус преди изборите  
Вицепрезидентът Илияна Йотова очаква, че европейската тематика ще бъде във фокуса на политическите послания за 
предстоящите избори за Европейски парламент. Според нея засега не се говори за реформата, от която се нуждаят 
европейските институции. Във Велики Преслав Илияна Йотова участва в заключителния етап на международния конкурс 
„Велики Преслав - история на цял един народ", който е под нейния патронаж. 
Вицепрезидентът Илияна Йотова очаква да чуе какъв ще бъде приносът на България към европейската идея в следващите 
5 години. 
Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България: След като за четвърти път ще участваме на европейски избори, 
крайно време е да кажем като страна, присъединила се една от последните, какво не ни харесва в развитието на 
Европейския съюз, защо се стигна Брекзит, какво ще стане с управлението на европейските фондове, как ще защитим 
сигурността на европейските граждани. 
Вицепрезидентът се върна назад в историята като свърза европейското бъдеще на България с културните традиции на 
втората българска държава. 
Илияна Йотова, вицепрезидент на Република България: България сложи в Европа най-дългата държавническа традиция. 
Оттук започна да се пише нашата дълга и предълга история. 
Забележителната история на България е отразена в творбите на 430 деца, а 100 от тях бяха наградени. 
Иванина Генадиева: Аз нарисувах Златния век на България, нарисувах покръстването и Цар Борис. 
Шукрие Мустафа: Аз направих Цар Симеон. Научих, че той хем е воювал, хем е пишел книги. Аз го нарисувах с една книга 
в ръката. 
С плакет на вицепрезидента беше отличено основно училище „Кирил и Методий" във Велики Преслав за идеята на 
конкурса, която е вдъхновила деца от цял свят. 
 
√ Завърши ученическото състезание Spelling Bee в България 
Вчера беше финалът на ученическото състезание Spelling Bee в България - традиционна американска надпревара, в която 
участниците произнасят буква по буква различни думи на английски език. За девета поредна година финалът у нас беше 
оспорван, но все пак едно момиче завоюва първото място. 
Прецизност. Това беше последната дума, която Виктория трябваше да каже буква по буква. После взе купата. А тя отдавна 
е мечтана. 
Йорданка Борисова, учител по английски език, ПМГ "Проф. Емануил Иванов", Кюстендил: След три години участие на 
национален кръг тази година е 7-ми клас и успя наистина да стигне до финал. 
Валя Завялова, програмен директор на Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС": Ние тази година 
имахме повече от 6500 деца, които се включиха в училищните състезания. 
 
√ Володимир Зеленски печели президентските избори в Украйна 
Комикът Володимир Зеленски печели убедителна победа на президентските избори в Украйна, показва екзит пол 
проучване. 41-годишният кандидат, чиито единствен политически опит е да изпълни ролята на държавен глава в 
телевизионен сериал, е получил 73% от вота, сочи проучването. 
Досегашният президент Петро Порошенко получава едва 25% от гласовете, като губи във всички региони на страната, 
включително и в западната й част, където традиционно има силна подкрепа. Веднага след като научи, че е спечелил вота, 
Зеленски заяви: "Всичко е възможно!". Той обеща, никога да не изостави украинския народ. 
Володимир Зеленски e актьорът, който изигра Наполеон и президента на Украйна в кинокомедия. Роден в Кривой Рог, той 
получава юридическо образование, но не работи дори ден по своята специалност. Той създава успешно студио, което 
произвежда хумористични предавания, комедийни филми и сериали. В един от тях - "Слуга на народа" - Зеленски играе 
учител, който става президент на Украйна. 
„Аз се стремя към президентския пост за един мандат“, казва в платформата си Зеленски. 
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В първия си законопроект той призовава хората да могат да определят задачите на властта чрез референдуми. Всеки 
бизнесмен да може да легализира доходите си срещу 5% от тях. Всяко дете ще може да натрупа в своята сметка доходи от 
продажбата на държавни природни богатства. Монетизиране на помощи и субсидии. Украйна да се превърне в световен 
лидер в продажбата на екологични храни. Това са част от залегналите идеи на Зеленски. 
Досегашният президент на Украйна Петро Порошенко призна победата си на изборите от комика Владимир Зеленски. 
„Драги украинци, следващият месец аз се оттеглям от поста държавен глава. Това решиха мнозинството украинци. 
Приемам това ваше решение“, заяви в реч Порошенко. 
Той каза, че вотът е бил честен и обеща партията му да защити курса на Украйна към ЕС и НАТО, съобщи РИА Новости. 
Петро Порошенко обеща преди да напусне президентството да подпише Закона за езика, ако Върховната Рада го приеме 
следващата седмица. 
Въпреки поражението, Порошенко обеща да остане в политиката, съобщи РИА Новости. Той се появи в предизборния си 
щаб, където беше посрещнат с аплодисменти. Той се усмихваше и се ръкуваше с всички присъстващи. Екзит пол след 
изборите сочи, че комикът Владимир Зеленски е получил 73% от гласовете, а Порошенко – едва 25%. 
 
Informo.bg 
 
√ Румънци слагат началото на сезона по северното Черноморие 
И тази година хиляди румънски туристи ще посрещнат Великденските празници в курортите край Варна. Резервациите, 
направени от българи, са значително по-малко. От бранша заявиха, че записванията са започнали още в края на миналата 
година, предава БНТ. 
 Близо 20 хотела в курортите „Златни пясъци“ и „Светите Константин и Елена“ ще отворят врати за Великден. Гостите от 
Румъния предпочитат Черноморието ни заради атрактивните цени. „Ол инклузив“ пакетът за човек на ден е около 100 
лева. За първите туристи хотелиерите са подготвили богата анимационна и спортна програма, боядисване на яйца и 
месене на козунаци.  
„Проявяват интерес към българските традиции и българската култура. Ще посрещнем първите гости с една българска 
изложба на най-красивите кътчета в България и по този начин те ще опознаят нашата страна“, каза Лиляна Василева – 
генерален мениджър на хотел в к.к. „Златни пясъци“. От туристическия бранш очакват по-слаб сезон тази година, макар че 
през март и април много от хотелите са успели да наваксат с резервациите.  
 
Kmeta.bg 
 
√ Ученици стават онлайн предприемачи 
Онлайн конкурс „Имам бизнес идея“ организира областният информационен център във Враца. В инициативата могат да 
се включат младежи на възраст от 14 до 18 години с предприемачески дух. За да участват в надпреварата, те трябва да 
изпратятвидео клип до 2 минути, в който да разкажат за своята бизнес идея.  Регламентът на конкурса е наличен на адрес: 
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-04/Reglament_konkurs_2019.pdf  
Видеоклипове ще се събират до 12 май, а на следващия ден те ще станат публични. Тогава стартира и гласуването, което 
ще продължи 10 дни (до 23 май). В 10 ч. на същия ден ще се преброят гласовете и ще се излъчат 10 финалисти, сред които 
и двама победители. На 1 юни те ще посетят София Тех-Парк и ще се срещнат с официални лица и представители на 
бизнеса. 
 
В. Банкерь 
 
√ Десет нови застрахователи са пожелали да работят у нас  
През март в Комисията за финансов надзор (КФН) са получени уведомления от компетентни органи на държави членки на 
ЕС за намерението на 10 застрахователни дружества от държави членки да извършват застрахователна дейност на 
територията на България, съобщиха от регулатора. В края на първото тримесечие общо 646 такива фирми са заявили своите 
планове да работят у нас.  
През третия месец на тази година КФН е уведомена от компетентни органи на държави членки на ЕС за плановете на 43 
нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за 2 застрахователни 
посредници, които са преустановили извършването на дейност. По този начин в края на март общо 2545 такива дружества 
работят на пазара у нас.  
През март КФН не е изпращала уведомления до компетентни органи на държави членки на ЕС за намерението на 
застрахователни фирми и застрахователни посредници със седалище в България да извършват дейност на тяхна територия. 
В края на първото тримесечие общият брой на тези дружества съответно е 16 и 44.   
 
БНР 
 
√ В МО ще бъдат отворени офертите за доставка на нови кораби за военноморските ни сили 
В Министерството на отбраната ще бъдат отворени офертите за доставка на нови кораби за военноморските ни сили. 
Германската “Люрсен“, италианската “Фикантиери“ и българската „Делфин" са подали документи за конкурска на стойност 
984 млн. лева.  
Кандидатите са значително по-малко от очакваните към 7 фирми. Въпреки, че и министерството удължи срока за 
кандидатстване.  

https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/eip/docs/2019-04/Reglament_konkurs_2019.pdf
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След отваряне на офертите комисия, съставена от представители на министерствата и службите, ще изготви доклад с 
оценка и класиране, който трябва да мине и през МС за одобряване.  
Пред „Хоризонт“ преди дни командирът на Военноморските сили контраадмирал Митко Петев каза, че празникът на ВМС- 
12 август би била добра дата да има договор за новите кораби. Това е второто отваряне на оферти в рамките на обявената 
от правителството програма за нова техника за армията на стойност близо 4 милиарда лева.  
Правителството вече преговаря за нови изтребители Ф-16. Още не е ясно каква нова техника иска страната ни за 
сухопътните войски. 
 
√ Поскъпване на парното до 108% искат топлофикационни дружества 
Скок на топлоенергията с между 3 и 108 процента от юли поискаха различните топлофикационни дружества в страната. 
Един от основните им аргументи е поскъпването на въглеродните емисии, които те плащат. 
Най-голям скок – със 108 процента, е поискало габровското дружество, което работи на въглища. Между 12 и 48 на сто 
увеличение са поискали останалите три въглищни ТЕЦ-а в Русе, Перник и Сливен. 
От топлофикациите, работещи с газ, за най-голямо поскъпване – с 88%, настоява Топлофикацията във Велико Търново, а за 
най-малко – с 3 процента Топлофикация София. 
Дружествата в Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Враца и Разград искат промяната в цените да е между 7 и 22 на сто. 
При тези предложения най-скъпа ще е топлоенергията в Габрово и Велико Търново, където 1 мегаватчас ще доближава 
200 лева, а най-малко ще струват парното и топлата вода в Бургас и Сливен – около 80 лева. 
Практиката от последните години показва, че обикновено дружествата искат много по-високи цени, които енергийният 
регулатор намалява. 
Следващите два месеца експертите на Комисията за енергийно и водно регулиране ще правят изчисления, за да решат с 
колко точно ще поскъпне топлоенергията от 1 юли. 
Дружество    Поискана цена (лв./МВтч)   Промяна в цената (%) 
„Топлофикация София“ ЕАД  95,98      3,43% 
„ЕВН България Топлофикация“  104,23      14,71% 
„Топлофикация Плевен“ ЕАД  87,96      9,74% 
„Топлофикация Бургас“ ЕАД  81,65      16,49% 
„Веолия Енерджи Варна“ ЕАД  91,48      6,73% 
„Топлофикация Враца“ ЕАД  103,92      22,81% 
„Топлофикация ВТ“ АД   175,88      88,63% 
„Топлофикация Разград“ ЕАД  98,34      17,46% 
„Топлофикация Русе“ АД  122,56      48,34% 
„Топлофикация Перник“ ЕАД  94,29      32,82% 
„Топлофикация Сливен“ ЕАД  87,27      11,64% 
„Топлофикация Габрово“ ЕАД  185,63      107,78% 
 
√ МВнР съветва как да се възстановяват надплатени суми за глоби на пътя в Турция 
Повече от 70 леки и тежкотоварни автомобили с българска регистрация са надвнесли суми за неплатени в срок пътни такси 
на територията на Турция в периода 11-13 април 2019 г. По данни на турските митнически власти, предоставени на 
Генералното консулство на Република България в Одрин, става въпрос за граждани и превозвачи, платили повече от 1000 
турски лири. 
На 11 април 2019 г. в Турция, на излизане от страната на всички ГКПП беше въведена система на заплащане на неплатените 
пътни такси от МПС на територията на страната. 
Българските граждани, собственици и ползватели на автомобилите, които имат съмнения, че са надплатили суми за пътни 
такси в този период, могат да подадат заявление за възстановяването им, като попълнят и подадат лично на Гише № 58 
(Vezne) на ГКПП Капъкуле или изпратят на ел. адрес trakyaoburo@ticaret.gov.tr приложен формуляр.  
След получаване на формуляра от турските митнически власти ще бъде изчислен точният размер на надвнесената и 
подлежаща на възстановяване сума. 
Възстановяването на сумата ще се извърши по един от следните начини: 
- по сметката за заплащане на магистрални такси - OGS/HGS №; 
- по банков път на посочената от българския гражданин във формуляра сметка (IBAN №); 
- в брой на каса на ГКПП „Капъкуле“. 
Необходимият формуляр може да бъде изтеглен от интернет страницата на Генералното консулство на Република 
България в Одрин на следния линк: 
https://www.mfa.bg/embassies/turkeygc/news/21368 
 
√ Пендаровски и Силяновска отиват на балотаж за президент на Северна Македония 
Новият президент на Северна Македония ще бъде определен след балотажа на 5 май. 
На проведения вчера първи тур от изборите Стево Пендаровски, подкрепен от широка коалиция с участието на 
управляващия социалдемократически съюз и Гордана Силяновска от опозиционната ВМРО-ДПМНЕ постигнаха почти 
равни резултати. За тях са гласували съответно 42,85% и 42,24 на сто, сочат дадните на Държавната изборна комисия при 
преброени 99,96% от гласовете. Третият кандидат Блерим Река събира подкрепа от 10,57%. До урните са отишли 41,82% от 
избирателите. 
Веднага след оповестяването на резултатите, предизборните щабове на двамата участници в балотажа обявиха победа. 

https://www.mfa.bg/embassies/turkeygc/news/21368
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Важността на вота и активното гражданско участие в него доминираха в първите коментари след оповестяване на 
резултатите от гласуването в неделя. 
Стево Пендаровски отбеляза, че „концепцията „Заедно напред“ ще доведе до победа на втория кръг на президентските 
избори на 5 май“. 
От своя страна Гордана Силяновска увери, че „ние ще убедим народа, че европейски живот може да има само в правова 
държава“. 
Според лидера на управляващия СДСМ и премиер Зоран Заев „на втория кръг гражданите още по-силно ще подкрепят 
напредъка“. „Победата е в напредъка“, добави той. 
Председателят на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски се обърна към симпатизантите си с думите: „Победихме. Това, което 
днес направихте заедно с нас е победа за нашето отечество“. 
Според журналиста Владимир Перев ниската избирателна активност говори за катастрофална ситуация в Македония и 
разделение в обществото. 
"След две седмици Стево Пендаровски може да победи, ако албанците се вслушат в призива на Зоран Заев. От друга страна 
Гордана Силяновска се обяви за ревизия на Преспанския договор и договора за добросъседство с България. Албанците са 
силно дисциплинирани и при призив от Блерим Река масово ще отидат да гласуват и да подкрепят Пендаровски." 
 
√ Сергей Лавров: САЩ подкопават дългосрочния статут на щатския долар 
Руският външен министър Сергей Лавров заяви в петък, че САЩ застрашават дългосрочния статут на щатския долар, като 
злоупотребяват с валутата в краткосрочен план. 
Той също така обвини Вашингтон в блокирането на бизнес сътрудничеството между двете страни по политически причини 
и отбеляза като пример опозицията на САЩ срещу проекта за газопровод "Северен поток 2", съобщава агенция Интерфакс. 
През миналия октомври руският президент Владимир Путин изрази подкрепата си за т.нар. "План за "дедоларизация", 
чиято цел е да ограничи излагането на Русия на бъдещи санкции от страна на Съединените щати чрез постепенно 
ограничаване на международните транзакции в американска валута. 
Според плана, руските компании ще правят бизнес в международен план, използвайки рубли, евро и китайски юани, 
вместо щатски долари, въпреки че те не биха се отказали напълно от американската валута. 
По-рано тази година Русия трансферира около 100 млрд. долара в японски йени, китайски юани и в евро, като в същото 
време намали дела на доларовите си държавни резерви от 46% на едва 22%. 
Външният министър Лавров също така подчерта, че докладът за руска намеса на специалния прокурор Робърт Мълър 
"призна, че неговото разследване не е открило никакви доказателства, че Москва се намесвала в президентските избори 
през 2016-а година", предаде агенция Интерфакс. 
След публикуването в четвъртък на редактираната версия на доклада на Мълър Министерството на външните работи на 
Русия посочи, че в документа няма нищо, което да "привлича вниманието". 
Тези изявления са факт, след като генералният прокурор на САЩ Уилям Бар заяви пред Конгреса, че докладът не показва, 
че някой от кампанията на американския президент Доналд Тръмп се е договарял с руски официални лица по време на 
подготовката за президентските избори през 2016-а година. Демократите от Долната камара на Конгреса обаче обвиниха 
Бар, че се опитва да "извърти" доклада на Мълър в опит да "защити" Доналд Тръмп и обявиха плановете си за 
продължаване на разследването. 
 
√ Китайското политбюро обеща, че Пекин ще продължава да подкрепя намиращата се под натиск икономика 
Китай ще запази стимулиращите мерки в подкрепа на икономиката, тъй като тя все още е изправена пред "низходящ 
натиск" и трудности въпреки по-добрия от очакваното растеж през първото тримесечие, заяви в петък китайското 
политбюро - главният орган за вземане на решения на Комунистическата партия на страната. 
Изявлението от китайското политбюро идва само два дни, след като беше отчете стабилен икономически растеж от 6,4% 
през първото тримесечие на година в резултат на рязък скок на промишленото производство през март и на подобрение 
на потребителското търсене. По този начин бяха опровергани очакванията на финансовите пазари за по-нататъшно 
забавяне на втората по по сила световна икономика. 
"Докато изцяло потвърждаваме постиженията, трябва ясно да видим, че все още има много трудности и проблеми в 
икономическите операции", съобщи в петък официалната информационна агенция Синхуа, цитирайки среща на 
китайското политбюро, председателствана от президента на страната Си Дзинпин. "Външната икономическа среда като 
цяло се затяга и националната икономика е под натиск за намаляване". 
В изявлението след срещата, за което съобщава и агенция Ройтерс, се посочва, че Китай ще приложи контрациклични 
корекции "своевременно и по подходящ начин", докато проактивната фискална политика ще стане по-силна и ефективна, 
а разумната парична политика няма да бъде нито прекалено затегната, нито прекалено разхлабена. 
За тази година правителството на Китай обяви намаляване на данъците и налозите в размер на 2 трилиона юана (около 
298,35 млрд. долара), за да облекчи тежестта върху фирмите, докато централната банка на страната намали пет пъти 
процента на задължителните резерви на търговските банките (т.нар. RRR) от началото на 2018-а година насам, за да 
стимулира кредитирането. 
В петък китайското политбюро отново подчерта, че правителството ефективно ще подкрепи частната икономика и 
развитието на малките и средни предприятия. Оторизираните власти ще постигнат баланс между стабилизиране на 
икономическия растеж, насърчаване на реформите, контролиране на рисковете и подобряване поминъка на хората. 
Китай ще ускори структурното намаляване на задлъжнялостта и ще предотврати спекулациите на пазара на недвижими 
имоти, обеща главният орган на Комунистическата партия. "Трябва да се придържаме към политиката, че къщите се 
използват за живеене, а не за спекулации“, заяви политбюро, потвърждавайки градския подход за контролиране на 
сектора на недвижимите имоти. 
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Според последното проучване на агенция Ройтерс от миналата седмица се очаква икономическият растеж на Китай да се 
забави през тази година до около 30-годишно дъно от 6,2%, тъй като мудното търсене (потребление) в страната и чужбина 
оказва негативно влияние върху бизнес активността въпреки поредицата от мерки за стимулиране на икономическия 
растеж. 
 
В. Монитор 
 
√ Над 130 предприемачи събра форум за бизнес и инвестиции във Варна 
Над 130 представители на бизнеса събра във Варна регионален форум на тема „Инвестиции и бизнес”, организиран от 
„Предприемачи ГЕРБ“ и Фондация „Ханс Зайдел”. Сред участниците имаше предимно бизнесмени от Варна и областта, но 
специално за форума пристигнаха и представители на частния сектор в Бургас, Враца, Добрич и Търговище. 
Кметът на Варна Иван Портних приветства гостите, като изтъкна ролята на европейското финансиранe за разширяване 
възможностите на общините да обновяват инфраструктурата и да подобряват средата за живот и бизнес. „Истинският 
капитал на града ни са младите и образовани хора, за които се стараем да създадем условия да се развиват и реализират 
именно тук”, категоричен бе домакинът. 
По повод финансовите инструменти, които предлага Фондът на фондовете и които бяха сред акцентите на форума, Портних 
отбеляза, че община Варна към момента работи активно с него по три проекта – за Рибарското пристанище, за обновяване 
на филиала на театъра и на читалището в район „Владислав Варненчик”. 
„Варна е първият град, в който презентираме Фонд на фондовете и възможностите за привличане на инвестиции на 
регионално ниво”, заяви при откриването на събитието председателят на Предприемачи ГЕРБ Валя Чилова. „Много често 
бизнесът ни пита какво ще се случи, когато свършат еврофондовете, не се ли успиваме, разчитайки единствено и само на 
еврофинансиране. Затова смятаме, че все повече трябва да говорим за новите и различни начини за финансиране, без да 
е сложно технически, а да сме максимално полезни и на бизнеса, и на обществото”, отбеляза Чилова. 
„Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) навлизат в нова епоха на финансови инструменти. Назад във 
времето се наложи като модел фокусът да е върху разходната част, перспективата обаче е да бъде върху финансово 
устойчиви проекти, базирани на стратегическо планиране и възможност да генерират приходи в бъдеще”, подчерта 
Ангелина Тодорова, ръководител на звено „Координация” на Фонд на Фондовете. 
По думите й глобалната сума, управлявана от фонда, е над 1,2 млрд. лв., които се цели да бъдат допълнени с частни 
финансови средства до 2,6 млрд. лв. „Половината от средствата са на разположение на предприемачите, а останалите – 
на проектните инициатори от публичния сектор. Гамата от инструменти е много широка, предлагат се възможности, 
включително и на физически лица и на съвсем стартиращи идеи и фирми, където предоставяме микрофинансиране, като 
се стига и до продукти, насочени към най-високия сегмент развити иновативни предприятия. 
Средствата на Фонда са с нулеви лихви и такси, те се комбинират с частно финансиране при пазарни условия, което е и 
целта - допълнително да стимулираме частните инвестиции и частната експертиза. Работим с много банки, финансови 
посредници, в това число и лизингови дружества, микрофинансиращи интституции и други партньори”, разясни Тодорова 
пред предприемачите. 
В рамките на форума беше споделен и ценен опит на Столичната агенция за инвестиции и приватизация. Нейният 
изпълнителен директор Владимир Данаилов посочи, че активно помагат на бизнеса с информация, контакти, пазари, 
международна експанзия и консултации за финансиране.  
„Целта ни е обща - развити региони за успешна икономика на България! Като първи регионален инструмент за 
икономическо развитие у нас ще се радваме да предадем добри практики”, отбеляза Данаилов и сподели, че чрез 
разработения формат „City to city” вече има сътрудничества с Лондон и Виена и рамково споразумение с още 43 града в 
ЕС. 
„Във Варна сме, за да чуем от бизнеса как ЕС може да стимулира още повече предприемачеството. Освен за по-достъпно 
финансиране, продължаваме да работим за по-лесна и ясна информация. Затова поканихме и Звеното за консултации по 
еврофинансиране да представи възможностите за преференциални условия и експертната помощ за привличане на 
инвестиции, които предоставят на българския бизнес”, коментира евродепутатът Ева Майдел. 
Варненският евродепутат Емил Радев запозна присъстващите с новите правила, които предвижда директивата за 
превантивно преструктуриране, втори шанс, процедурите по несъстоятелност и освобождаване от отговорност. „Тя е 
стъпка напред в правилната посока, защото ще улесни бизнеса и ще ограничи ненужната ликвидация на жизнеспособни 
предприятия, особено на малки и средни фирми”, категоричен бе Радев. 
Андрей Новаков отново опроверга фалшивите новини, че през следващия програмен период европарите за България 
свършват. „Митът рухна. Европейските средства не само, че не свършват, а и се увеличават с над 3,6 млрд. евро”, 
категоричен бе най-младият евродепутат в ЕП през този мандат. Новаков представи новата опция на своя сайт, наречена 
„Еврофинансирай”. 
„Тя функционира лесно и достъпно като безплатна търсачка, актуализира се всекидневно и помага на хората да се 
ориентират бързо и точно в морето от информация за европейските програми”, обясни евродепутатът. На поставените 
въпроси, относно програмата А.L.E.C.O. за обмен на опит в най-големите и успешни компании извън ЕС, той посочи, че вече 
има около 790 кандидати. 
„Към Нова година кандидатите от България бяха на трето място по брой на одобрените. Целта ми е да се увеличат 
държавите в списъка на програмата, а също и бюджета”, отбеляза Новаков и припомни, че всеки, който се възползва от 
програмата, получава по 1 000 евро месечна стипендия и до 800 евро за билет за пътуването си до съответната държава. 
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√ България в топ 10 на дестинациите за китайците 
Турция, Румъния и Гърция също се включват в туровете от Азия  
България е в топ 10 на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), които са били най-посещавани от китайски туристи 
по време на „Златната седмица“ за отбелязване на националния празник (бел. авт. - националният празник на Китай се 
отбелязва на 1 октомври, а празненствата продължават около 7-8 дни, по-известни като „Златната седмица”) през 2018 г., 
сочат данни на Европейската комисия по пътуванията (ЕКП), предоставени на „Монитор”. 
Страната ни се нарежда на 6-о място с 32,1% повишение на посещенията, следвана от Словения, Белгия, Румъния и 
Люксембург. В челната тройка са Малта, Естония и Кипър, сочат данни на Европейската комисия по пътуванията (ЕКП), 
изведени за „Монитор”. 
С решение на президента на Европейската комисия (ЕК) Жан-Клод Юнкер и на китайския премиер Ли Къцян от юли 2016 
г., през 2018 г. стартира програма, която имаше за цел да насърчи обмена на туристи между Китай и Европейския съюз 
(ЕС). На 18 април 16-месечната инициатива официално приключи, като отчете 5.1% ръст на азиатските гости на континента, 
а всеки регион на ЕС също отбеляза повишение в посещенията. Най-висок резултат имат страните от ЦИЕ, където е имало 
10.6% повече гости от Изтока, а най-малко е било повишението в Северна Европа - 2.7%. В ЦИЕ има и най-голям ръст от 
13.5% на посещенията в периода септември-декември 2018 г. За периода януари-април 2019 г. пък има 6.8% ръст на 
резервациите на самолетни билети в сравнение с предходната година. Според комисията Латвия, Естония и България са 
тези, които поддържат растежа в региона със съответно 28%, 18.8% и 14.9% ръст въпреки малките си пазарни дялове. Като 
причина за това от ЕКП изтъкват увеличилия се капацитет на европейските летища, което стимулира азиатците да пътуват 
насам. 
За последните 10 години Турция, Гърция и Румъния също са част от туровете за китайските туристи, които включват и 
България. За 2018 г. е имало близо 350 хил. посещения на азиатци в Турция, около 70 хил. в Румъния и малко по-малко в 
Гърция. За България посещенията са под 50 хил. За 2017 г. картинката е подобна. Освен китайци България е привлякла и 
много японци, като пикът е бил през 2016 и 2017 г., когато имаме около 15 хил. посещения. За 2018 г. обаче е налице спад 
и те са малко над 12 хил. 
На въпрос на „Монитор“ дали е възможно в бъдеще България да посрещне повече китайски туристи от ЕТС споменаха, че 
все още нямат подобни изследвания за тенденциите, но скорошните статистики и краткосрочните очаквания са позитивни 
Въпреки че китайците показват интерес към други региони на ЕС за зимните месеци през януари-април, ЦИЕ все още има 
6.8% ръст на резервациите в сравнение с миналата година. България е с най-голям ръст в региона от 73.2% поради факта, 
че пътуващите съчетават идването си с посещение към Литва, Черна гора, Малта или Турция. 
Очакванията са до 2022 г. някои страни от ЦИЕ да имат 27.8% ръст на посещенията от Китай, или на година по близо 5%.  
 
Economic.bg 
 
√ Милена Дамянова: За 3 години инвестирахме 900 млн. лв. в образованието 
По думите на председателя на парламентарната комисия по образование политиките на ГЕРБ се доказват като 
последователни 
През последните 3 години инвестициите в образованието са били за над 900 млн. лв., като такъв ръст никога не е имало. 
Това каза председателят на комисията по образование към Народното събрание Милена Дамянова на отчета за 
гражданския диалог „Европа в нашия дом“ и коментира, че това е доказателство за последователните политики на ГЕРБ. 
По думите ѝ тези средства показват реални резултати. „Политиката на ГЕРБ е за поставяне на учителя в основата на 
образованието, от 2009 г. минималната учителска заплата нарасна с 104%. Това повишава не само социалния и обществен 
статус на учителя, но и показва, че образованието е национален приоритет“, коментира Дамянова.  
По думите ѝ в образователния сектор има модерен закон и модерни наредби. Тя обаче обърна внимание, че по време на 
гражданските срещи аудиторията е отбелязала няколко проблема, а именно, че все още има сериозен процент на бизнеса, 
който иска да участват в образователния процес за обучение на бъдещите кадри, а няма така възможност. Като друг 
проблем тя отчете промяната в учебните програми, която все още не е добре обяснена и се наблюдава натоварване на 
учениците. 
„Механизмът за включване на децата в образователната система е работещ“, коментира още председателят на 
образователната комисия в парламента и допълни, че училищата и детските градинa. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Взривове в Шри Ланка - откъде идват атаките - коментар на проф. Владимир Чуков 
- Ангел Джамабзки - как ВМРО се готви за евроизборите 
- Северна Македония избира президент - коментари от Скопие и София 
- На живо от Пловдив - как се контролиарат полетите с лекомоторни самолети? 
- Заразата морбили - защо България се нареди на шесто място по заболеваемост в Европа 
- На живо от храм „Света Троица" - Започва страстната седмица 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ексклузивно - кандидатът за евродепутат от левицата Иво Христов след излизането си от Президентството. 
- Терор в Шри Ланка - каква е обстановката ден след трагедията? 
- Как ще повлияе „Апартамент гейт" на предстоящите евроизбори? Гост - лидерът на ДСБ Атанас Атанасов. 
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- В рубриката „Чети етикета": Как законно да преустроим апартамент? И какви са найчестите нарушения при 
ремонта? В „Седмицата на духа" - легенадарната актриса Жоржета Чакърова 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Обвиненият за смъртта на Виктория Маринова от Русе се изправя пред съда. Говорят близки и приятели на убитата 

журналистка. 
- Земя край София за два лева на квадратен метър. Корупционна схема или промоционална разпродажба? 

Разследване на Марин Николов. 
- Участват ли висши политици в схеми за усвояване на европари и защо производители поискаха оставката на 

министъра на земеделието. Говори Румен Порожанов. 
- Режисьорът Андрей Слабаков - кандидат за евродепутат. Защо реши да влезе в политиката? 
- Измамници заплашват потребители в интернет с фалшиви порно записи. Как работи схемата? Проверка в „На твоя 

страна". 
- Прикован на легло мъж и трите му деца останаха без дом, заради невъзможност да изплащат ипотеката си. 

Разказваме тъжната история на Калин и семейството му. 
- След спецакцията в Дреновец: кои са задържаните, принуждавали социално слаби да просят в Швеция? 
- Папата с обръщение на български език. Към кого беше насочено посланието му две седмици преди посещението 

му в страната? Разговор с Димитър Ганчев, който прочете посланието на папа Франциск. 
- Бизнесът предрича спад на туризма през следващите месеци. Каква е причината и защо браншът поиска милиони 

от държавата? 
- 15-метров неонов кръст свети в тъмното и се вижда чак от АМ „Марица". Кич или близост до Бога е най-модерното 

разпятие в България? В началото на Страстната седмица проверява Румен Бахов. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 22 април 
София. 

- От 13.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова организира дискусия „Тема: Европа" със студенти от НБУ. Събитието 
ще се проведе в зала 310 (1-ви корпус, 3 етаж) на университета. 

- От 10.00 часа в зала „Тържествена" на Министерството на отбраната ще бъдат отворени постъпилите оферти за 
придобиване на многофункционален патрулен кораб за за Военноморските сили. 

- От 10.00 часа заместник-кметът на София Дончо Барбалов ще провери стартирането на ремонтните дейности по 
обособеното трамвайно трасе на бул. „К. Величков" в участъка от бул. „Акад. Иван Ев. Гешов" до „Сливница".  

- От 10.00 часа в зала „Партер" на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще 
се проведе церемония по връчване на ваучера по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на 
ценни книжа на капиталовите пазари". 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се пресконференция на Камарата на архитектите в България на 
тема „Как обществените поръчки съсипват градската среда". 

- От 11.00 часа на Алеята на безсмъртните (до Лятната естрада) в Борисовата градина ще се състои официалното 
откриване на възстановения бюст-паметник на Панчо Владигеров. 

- От 11.30 часа водачът на листата на „БСП за България" на предстоящите евроизбори Елена Йончева ще даде 
пресконференция в централата на БСП на ул. „Позитано" 20. 

- От 11.30 часа в зала № 2 на Централна поща в София главният изпълнителен директор на „Български пощи" ЕАД 
Деян Дънешки и представител на Българо-туркменистанска индустриално-търговска палата ще пуснат в употреба 
малотиражно издание на тема: „Ахалтекински кон" - една пощенска марка в блок и специален пощенски печат. 

- От 12.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери обновената сграда на Професионалната гимназия 
по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Георги Павлов". 

- От 12.00 часа в Гранд Хотел София ще бъде представена листата с кандидати за европейски парламент на 
Движение „Заедно". 

- От 12.00 часа пред сградата на лабораторния блок в Александровска болница ще бъдат пуснати балони в подкрепа 
на страдащите от първичните имунни дефицити. 

- От 13.00 часа учени и служители на Българската академия на науките ще засадят 150 дървета пред сградата на 
Националния институт по геофизика, геодезия и география в научния комплекс на БАН на 4- ти км. 

- От 15.00 часа пред сградата на Министерството на труда и социалната политика ще се проведе протест на 
родители срещу приемането на „Национална стратегия за детето 2019-2030 г." 

- От 17.00 часа народният представител от ГЕРБ - София Христо Гаджев организира приемен ден за граждани в клуба 
на ГЕРБ в ж.к. „Люлин" 7, бл. 706, вх В. 

- От 18.00 часа Негово Светейшество Неофит Патриарх Български и митрополит Софийски ще отслужи 
„Последование на Жениха„ в митрополитската катедрала „Св. Неделя". 

*** 
Белене. 

- От 16.30 часа в кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Деница Златева ще се срещне с обществеността в 
зала „Патронаж". 

*** 
Благоевград. 

- От 09.30 часа в зала „22 септември" Общински съвет-Благоевград ще проведе редовното си месечно заседание. 
- От 11.00 часа във фоайето на общината ще бъде открита Великденска работилница. 
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- От 12.00 часа, в зала 5 в сградата на Община Благоевград, ще се проведе встъпителна пресконференция по проект 
„LYSIS - съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптимално управление на 
водните ресурси в градската среда". 

*** 
Варна. 

- От 15.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 народният представител от ПП ГЕРБ Таня Петрова ще 
приема граждани. 

- От 17.00 часа в актовата зала на 7 СУ „Найден Геров" във Варна народният представител от ПП ГЕРБ Таня Петрова 
ще бъде гост на събитието, на което 32 учители от Варна и региона ще получат официално сертификати за 
обучението им по програмата Google Certified Educator. 

- От 16.00 часа пред сградата на Община Варна ще се проведе протест на родители срещу приемането на 
„Национална стратегия за детето 2019-2030 г." 

*** 
Велико Търново. 

- От 18.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА евродепутат от „БСП за България" проф. Мариела Модева ще участва 
в дискусия на тема „Бъдещето на България и Европа". 

*** 
Гоце Делчев. 

- От 15.30 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Петър Витанов и Иван Кръстев ще се срещнат с 
младежи в клуба на БСП в града. 

*** 
Димитровград. 

- От 11.00 часа зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на община 
Димитровград Иво Димов ще открият Дните на социалните услуги. 

- От 13.00 часа зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на община 
Димитровград Иво Димов ще участват в кръгла маса на тема „Деинстуционализацията на деца - Мисията е 
възможна" в зала „Гросето". 

- От 14.30 часа зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на община 
Димитровград Иво Димов ще открият спортна площадка в двора на Дневния център за деца с увреждания и ще 
изработят Великденска украса с децата от социалната услуга. 

*** 
Добрич. 

- От 11.00 часа при изхода на град Добрич на път II-29 в посока Варна ще бъде открит рехабилитираният 14-
километров участък от път II-29 Добрич - Кардам. 

*** 
Кнежа. 

- От 17.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Велизар Енчев ще се срещне с жители в читалището. 
*** 
Кърджали. 

- От 13.00 часа пред Катедрален храм „Св. Георги" и от 14.00 часа пред Централната джамия омбудсманът Мая 
Манолова ще дари 500 пакета с хранителни продукти на социално слаби и възрастни хора. 

*** 
Кюстендил. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Стефан Тафров - водещият 
кандидат на „Да, България" в общата листа на Демократична България във връзка с предстоящите избори за 
Европейски парламент. 

*** 
Плевен. 

- От 16.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на СДС с участието на Румен Христов 
и Александър Йорданов - кандидат за евродепутат в листата на ГЕРБ-СДС. Темата е за вътрешната политика и за 
предстоящи избори за депутати в Европейския парламент . 

*** 
Пловдив. 

- От 10.30 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Валери Жаблянов и Тодор Стоилов ще се срещнат 
с граждани в Градския съвет на БСП. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на ПП АБВ за политическата 
обстановка в страната и региона. 

*** 
Пордим. 

- От 17.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Крум Дончев ще се срещне с обществеността в 
залата на Дневния център. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе регионална среща, целяща 
информиране и представяне на възможностите на малките хора и съответно тяхната роля в обществото. 
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*** 
Садово. 

- От 13.00 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Валери Жаблянов и Тодор Стоилов ще се срещнат 
с представители на местната власт и обществеността. 

*** 
Сливен. 

- От 09.30 часа общинските съветници от ПП ГЕРБ Димитър Батаков и Живко Минчев ще се срещнат с граждани. 
- От 17.30 часа в зала „Галерия +" в комплекс „Национал" ще се проведе среща-разговор с народните представители 

от ПГ „БСП за България" Елена Йончева, Таско Ерменков и Кольо Милев на тема: „Проблеми в развитието на 
община Сливен и възможности за решаването им". 

*** 
Смолян. 

- От 10.30 часа в зала „Ротари" на хотел „Кипарис алфа" ще се проведе пресконференция на EVN България. 
*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа пред Регионалната дирекция за социално подпомагане ще се проведе протест на родители срещу 
приемането на „Национална стратегия за детето 2019-2030 г." 

*** 
Хаджидимово. 

- От 20.00 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Петър Витанов и Иван Кръстев ще се срещнат с 
жители на Хаджидимово и Гърмен в сградата на общинската администрация в гр. Хаджидимово. 

*** 
Хисаря. 

- От 16.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Момчил Неков ще се срещне с представители на 
работещите във фирма „Натура фит". 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в парка при Община Шумен ще се състои Еко фиеста по повод Световния Ден на Земята -22 април. 
- От 18.00 часа в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" водачът на листата на „Демократична България" 

Радан Кънев ще се срещне с Демократичната общност в град Шумен. 
*** 
Ямбол. 

- Президентът Румен Радев ще бъде гост на община Тунджа по повод празника на общината. Държавният глава ще 
бъде посрещнат в 10.00 часа пред сградата на Община Тунджа, след което ще проведе среща с кмета Георги 
Георгиев и с представители на общинското ръководство. От 10.30 часа на площада пред общината президентът 
Радев ще участва в тържествената програма, посветена на празника на Тунджа. От 12.00 часа в село Тенево Румен 
Радев ще бъде гост на празника на художествената самодейност. 

 
Fakti.bg 
 
√ Наемите достигнаха най-високите си нива в Европа 
Най-силно поскъпване е регистрирано в Барселона и Мадрид 
На ключови европейски пазари наемните нива при жилищата достигнаха пика. Ръстът беше продиктуван от високия 
дефицит на достъпни имоти, конкуренцията между чуждестранните студенти и младите професионалисти, които искат да 
живеят под наем. Също така се наблюдава повишено предлагане на луксозни апартаменти на завишени цени, сочат 
данните на компанията Housing Anywhere. 
Във всички анализирани европейски градове се отчита ръст на наемните нива през първото тримесечие на текущата 
година. Най-силен той е в испанските градове Барселона и Мадрид, където повишението е съответно 7.8% и 7.79%. В 
испанския туристически град средният наем е 1228 EUR, а в Мадрид – 1097 EUR. Третата позиция е за Берлин. В германската 
столица се отчита ръст на наемите от 6.91%. Жилище може да се наеме средно срещу 1096 EUR. 
В края на класацията е Брюксел, където в рентата на жилища не се наблюдава промяна. Месечният наем остава 920 EUR. 
 


