Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Nova TV
√ Ще има ли шоково поскъпване на тока?
Коментират Васил Велев от АИКБ и Димитър Манолов от КТ „Подкрепа”
Ще скочи ли драстично цената на тока в някои градове и какво се случи на срещата при премиера Бойко Борисов с бизнеса
и синдикатите в понеделник? Темата коментираха Васил Велев от АИКБ и Димитър Манолов от КТ „Подкрепа” в
предаването „Плюс-Минус. Коментарът след новините”.
„Държахме да чуем подкрепа за законопроекта, който ще се гледа утре и на второ четене в Комисията по енергетика. С
него се решават редица проблеми. Уточнихме, че ще продължат разговорите на по-експертно равнище в министерство на
енергетиката, министерството на финансите, в КЕВР с оглед на нормализиране на ситуацията и нова крачка по пътя към
либерализация на пазара”, обясни Велев.
Според него има няколко крачки, които могат да бъдат направени.
„Едната от тях е на борсата да продават произвежданата електроенергия и ВЕИ-тата с мощност от 1 до 4 мегавата. Идеята
е да има повече пазар”, каза Велев.
„Друго предложение е нови преференциални източници като когенерации да се допускат на пазара само при отпадане на
стари, и то чрез конкурс. Предлага се и да отпаднат таксите при износ. Добавили сме да отпадне и таксата при внос. Много
често цената на електроенергията на пазарите около нас е по-добра от тази у нас”, заяви Велев.
„Пое се ангажиментът да се поправи техническият механизъм, по който работи борсата”, обясни Димитър Манолов.
„Използвахме присъствието си на срещата, за да разширим темата. Този разговор е труден, ако не говорим за бъдещето
на комплекса „Марица Изток”. Той не е вечен. Има текущи проблеми, които усложняват неговото функциониране
допълнително. Известен факт е, че централите, които работят в „Марица Изток”, плащат в ЕК квоти за вредни емисии. Така
в момента „Марица Изток” е на път да бъде декапитализирана. Решения има най-различни. Най-лошото е действащото в
момента – тези квоти се плащат усреднено през най-различни други източници – нещо, което дърпа надолу НЕК,
предприятията от групата на НЕК. Това не са добри неща”, коментира Манолов. И допълни: „Разбрахме се, че очевидно се
налага още един разговор”.
Целия разговор гледайте във видеото.
БНТ
√ Цената на електроенергията: има ли основания за увеличение?
Според становище на Асоциацията на индустриалния капитал от началото на месец април се наблюдава неаргументирано
повишаване на цената на електроенергията. Неадекватно на 1 април се достигат абсурдни нива. Има ръст на цената за
свободния пазар от 36% само за месец.
По думите на Румен Радев - зам.-председател на УС на АИКБ, като се сравняват месечни средни цени, "ръстът на практика
стана за едно денонощие". Енергийните среди знаеха много добре, че "една група от сериозни индустриални консуматори
от 1 април отиваха на пазаруване на електроенергия на ден напред на тази платформа. Претенцията ни за неадекватното
предлагане е, че същата държавна енергетика, която преди снабдяваше с тези 100 мегавата на двустранни договори, не се
подсигури от този първи ден", обясни той.
Румен Радев - зам.-председател на УС на АИКБ: Американските централи към момента не продават ток на свободен пазар.
Тяхната електроенергия отива само и единствено на регулиран пазар. Цената на електроенергията е сбор от три числа едната е цената на самата активна енергия. Към нея се добавя една цена "пренос и достъп", че минаваме през кабелите.
Има и една трета компонента, цинично наречена "задължение към обществото", в която съществена част е кражбата на
въпросните две централи.
Другият гост в студиото на "Още от деня" - Антон Иванов - енергиен експерт, Български енергиен и минен форум, подчерта,
че цените на електрическата енергия не са повишени само в България, напротив - у нас те остават по-ниски спрямо цените
на съседните борси. "Говоря за средни цени. Когато говорим за единични цени в някои дни - да, там има скокове, които
трудно могат да бъдат обяснени, но единични дни има винаги и на всички борси." Според него борсовата търговия
продължава да има рисков и хазартен характер.
Антон Иванов - енергиен експерт, Български енергиен и минен форум: Вече беше казано, че консуматорите от един пазар
са излезли и са отишли на друг пазар. В такива моменти винаги има флуктуация. Аз не ги оправдавам, само казвам, че на
средна база, когато говорим, на месечна база или на годишна база българските цени остават по-ниски.
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Румен Радев беше категоричен, че когато сравняваме цени, не трябва само да гледаме търгуваната, борсова цена. В
България съставката "задължение към обществото" е почти 37 лева към момента. Той посочи, че на съседна борса, каквато
е румънската, там американски централи с такса "задължение към обществото" няма. Така че нека бъдем прецизни,
призова той.
Вижте целия разговор във видеото.
БНР
√ АИКБ не очаква хаос с преизчисляването на данъците върху имотите в курортните селища
„Не мисля, че при създаване на правилна организация в общините в отделите за местни данъци и такси в курортите ще
настъпи хаос“ и служебно да бъдат преизчислени данъците с по-ниските ставки след решението на Конституционния съд,
заяви пред БНР изпълнителният директор на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов.
В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ той отбеляза, че при предложението, което бе направено през
октомври за промяна на Закона за местните данъци и такси беше оценено въздействието в размер на 200 млн. лева. Т.е. в
143 курортни селища би трябвало да се съберат около 200 млн. приходи от данък върху недвижимите имоти. Най-вероятно
тази сума е била преувеличена, тъй като това е доста голям приход.
„Надявам се голямата част от общините да не са включили в своите бюджети за 2019 г. такъв завишен приход по перо
данък върху недвижимите имоти, тъй като още в края на миналата година беше ясно, че тази разпоредба ще бъде
атакувана в Конституционния съд и нейното бъдеще не беше ясно“, каза Иванов.
Според него несъмнено липсата на този приход ще има отражение върху разходната част на общините, а именно върху
подобряване на инфраструктурата в курортните селища и услугите.
Той подчерта, че когато говорим за данъци, трябва да има предвидимост, да няма изненади, предложения между първо
и второ четене. Нужно е широко обществено обсъждане и предварително приемане от обществото.
„Нужно е да се търсят други инструменти за изсветляването на тези доходи на некоректните собственици на недвижими
имоти, които ги отдават под наем в курортните селища и не обявяват приходите си от наем“, посочи още Добрин Иванов.
Подробности можете да чуете в звуковия файл.
News.bg
√ АИКБ не очаква хаос с преизчисляването на данъците върху имотите в курортите
Асоциацията на индустриалния капитал в България не очаква да настъпи хаос с преизчисляването на данъците върху
имотите в курортните селища. Това стана ясно от думите на изпълнителният директор Добрин Иванов пред БНР.
Изказването му е по повод решението на Конституционния съд.
Иванов напомни, че при предложението от октомври 2018 г. за промяна на Закона за местните данъци и такси
въздействието е било оценено в размер на 200 млн. лева - това е сумата, която би трябвало да се събере от данък върху
недвижимите имоти в 143 курортни селища.
Най-вероятно тази сума е била преувеличена, тъй като това е доста голям приход, коментира той.
Иванов изрази надежда, че повечето от общините не са включили в своите бюджети за 2019 г. такъв завишен приход по
перо данък върху недвижимите имоти, тъй като още в края на миналата година е било ясно, че разпоредбата ще бъде
атакувана в Конституционния съд.
Той е категоричен, че липсата на този приход ще се отрази върху подобряване на инфраструктурата в курортните селища
и услугите.
Иванов обаче смята, че когато става въпрос за данъци, трябва да има предвидимост. Нужно е широко обществено
обсъждане и предварително приемане от обществото, посочва той.
Според него трябва да се търсят други инструменти за изсветляването на доходите на некоректните собственици на
недвижими имоти, които ги отдават под наем в курортните селища, без да обявяват приходите си от наема.
Moreto.net
√ АИКБ не очаква хаос с преизчисляването на данъците върху имотите в курортните селища
Това заяви изпълнителният директор на Асоциация на индустриалния капитал в България Добрин Иванов
„Не мисля, че при създаване на правилна организация в общините в отделите за местни данъци и такси в курортите ще
настъпи хаос“ и служебно да бъдат преизчислени данъците с по-ниските ставки след решението на Конституционния съд,
заяви пред БНР изпълнителният директор на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Добрин Иванов.
В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ той отбеляза, че при предложението, което бе направено през
октомври за промяна на Закона за местните данъци и такси беше оценено въздействието в размер на 200 млн. лева. Т.е. в
143 курортни селища би трябвало да се съберат около 200 млн. приходи от данък върху недвижимите имоти. Най-вероятно
тази сума е била преувеличена, тъй като това е доста голям приход.
„Надявам се голямата част от общините да не са включили в своите бюджети за 2019 г. такъв завишен приход по перо
данък върху недвижимите имоти, тъй като още в края на миналата година беше ясно, че тази разпоредба ще бъде
атакувана в Конституционния съд и нейното бъдеще не беше ясно“, каза Иванов.
Според него несъмнено липсата на този приход ще има отражение върху разходната част на общините, а именно върху
подобряване на инфраструктурата в курортните селища и услугите.
Той подчерта, че когато говорим за данъци, трябва да има предвидимост, да няма изненади, предложения между първо
и второ четене. Нужно е широко обществено обсъждане и предварително приемане от обществото.

2

„Нужно е да се търсят други инструменти за изсветляването на тези доходи на некоректните собственици на недвижими
имоти, които ги отдават под наем в курортните селища и не обявяват приходите си от наем“, посочи още Добрин Иванов.
Economic.bg
√ Още участници на пазара призоваха за бързо приемане на Закона за енергетиката
Търговците на ток се присъединиха към призива на работодателските организации да се правят по-бързо реформи
След като четирите национално представени работодателски организации – КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, поискаха от
управляващите да приемат по-бързо промените в Закона за енергетиката, днес към този призив се присъединиха и
асоциациите на търговците на ток в България. В официална позиция, адресирана до председателя на Народното събрание
Цвета Караянчева и председателя на Енергийната комисия Валентин Николов, всички настояват за яснота кога и дали ще
се реализират реформите, тъй като липсата на тази информация създава сериозен пазарен стрес на производители,
търговци и потребители.
По план промените в Закона трябва да влязат в сила от 1 юли 2019 г. Те предвиждат отпадането на протекционистката
такса върху износа на електроенергия, допускането на малките ВЕИ и ВЕКП до свободния пазар и определяне на прогнозна
месечна разполагаемост на обществения доставчик. Вчера работодателските организации предложиха между първо и
второ четене на Закона за енергетиката да се внесе и поправка, която да задължи КЕВР да утвърждава цените на
регулирания пазар един месец преди те да влязат в сила.
Всички тези промени целят да се повиши ликвидността на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), което пък да
намали цените за крайните купувачи.
Бизнесът припомня, че Законопроектът за изменение на Закона за енергетиката е бил приет на първо гласуване в пленарна
зала на 4 април 2019 г., а срокът за предложения преди второто гласуване е бил удължаван на два пъти. Първо беше до 11
април, след това бе променен на 18-и, а в последствие стана 22 април 2019 г.
Текстовете предвиждат промените да влязат в сила от 1 юли 2019 г., като до тази дата трябва да са приведени в
съответствие всички подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона. За съжаление, поради неясни за нашите
сдружения причини, приемането се забавя, което поставя много неясноти пред държавните и частни дружества за
определяне на цени и количества за следващия регулаторен период. Това от своя страна рефлектира негативно върху
пазара и възпрепятства планирането на покупки и продажби, пише в писмото на бизнеса.
Според организациите с това забавяне се отчита и сериозния риск за компрометиране решенията на регулатора за
следващия ценови период.
Отбелязваме, че настоящата липса на предлагане на дългосрочни продукти на БНЕБ отново се дължи на липсата на
предвидимост у производителите от групата на БЕХ спрямо размера на квотите им за доставка по регулирани цени за
период 1.07.2019-30.06.2020 г. и дали ще трябва да компенсират евентуалното отпадане на 1.5 ТВтч ВЕИ и ВЕКП
електроенергия, предназначена за обществения доставчик, се казва в общата позиция.
Според организациите в ситуация на неустойчиви ценови нива на електроенергията на пазара на едро, аварирали
мощности и предстоящо отпадане на най-голямата единична мощност в страната – блок 5 на АЕЦ „Козлодуй“ поради
планова рехабилитация през близките месец и половина, е недопустимо да се създава допълнителен пазарен стрес и
рискове за българския бизнес чрез липсата на предвидимост спрямо развитието на електроенергийния сектор от
01.07.2019 г.
Според бизнеса и търговците на ток важна стъпка за интегриране на националния електроенергиен пазар към
общоевропейския е премахване на всякакви тежести, налагани върху свободната търговия в рамките на ЕС. Те настояват
както е предвидено да отпадне „такса износ” при електроенергията, с промените да отпадне и идентичната такса за внос,
налагана чрез дължимата вноска от търговците на електроенергия в размер на 5%.
Ограничаването с финансови тежести на свободното движение на електроенергия в рамките на Съюза е съществена пречка
за реализиране на обединения със съседни пазарни зони, което би било най-устойчивата мярка за постигане на стабилен
и конкурентен електроенергиен пазар в България, се казва в съобщението.
В него се добавя и искането Комисията за енергийно и водно регулиране да се произнася с решения по предстоящия
ценови период в сектор електроенергетика в срок от минимум 30 дни преди влизане на съответното решение в сила.
Според страните това ще позволи търговските участници да имат достатъчно време за предварително планиране и
адаптация към новите пазарни условия.

Важни обществено-икономически и политически теми
Investor.bg
√ Паричното предлагане расте с 10,4% на годишна база през март
Потребителските кредити отбелязват годишен ръст от 17,9%, следвани от жилищните заеми, показва
статистиката на БНБ
Паричното предлагане в България расте с 10,4% на годишна база през март, като годишното нарастване остава без промяна
спрямо това за февруари, показват данните от паричната статистика на Българска народна банка (БНБ).
За един месец широките пари (паричният агрегат М3) достигат са 95,039 млрд. лв. (82,2% от БВП3) при 94,614 млрд. лв.
към февруари 2019 г. (81,8% от БВП).
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Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М14, известен като „тесни пари“, който включва парите извън
банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, през миналия месец се е увеличил
с 14,3% на годишна база (14,1% годишен ръст през февруари).

В края на март 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 79,096 млрд. лв. (68,4% от БВП), като годишното им
увеличение е 9,3% (9,1% годишно повишение през февруари 2019 година).
Спестяванията на бизнеса в края на март са 23,365 млрд. лв. За една година те се увеличават със 7,8%, като през февруари
отбелязаха годишно повишение от 8,1% .
За една година депозитите на финансовите предприятия нарастват с 26,8% на годишна база и в края на миналия
месец достигат 3,363 млрд. лв.
Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на март са 52,368 млрд. лв. (45,3% от БВП). Те се
увеличават с 8,9% на годишна база (8,5% годишно нарастване през февруари 2019 година).

В централната банка изчислиха, че в края на март нетните вътрешни активи са 58,690 млрд. лева и се увеличават с 10,4%
спрямо същия месец на 2018 г. (10.3% годишно повишение през февруари 2019 година). Към 31 март основният им
компонент – вътрешният кредит, възлиза на 58,278 млрд. лв. и нараства спрямо март 2018 г. с 6,5% (7,7% годишно
увеличение през февруари 2019 година).
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Вземанията от неправителствения сектор се увеличават с 8,5%, като достигат 59,625 млрд. лв. (9,3% годишно увеличение
през февруари 2019 година). Кредитите за неправителствения сектор в края на миналия месец са 58.062 млрд. лв. при
57.935 млрд. лв. към февруари 2019 г. През март те се увеличават на годишна база със 7.8% (8.7% годишно повишение през
февруари 2019 година).
Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други
парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 374,7 млн. лева.
На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 377 млн. лв. (в т. ч. 88,7 млн. лв. през март 2019 година), а обратно
изкупените кредити – 2,3 млн. лв. (през март 2019 г. няма обратно изкупени кредити).
В БНБ отчитат, че заемите за фирмите нарастват с 5,3% на годишна база през март 2019 г. (6,2% годишно повишение през
февруари 2019 г.) и в края на месеца достигат 33,117 млрд. лв.
Кредитите за домакинствата са 22,168 млрд. лв. и за една година се увеличават с 11% (10,7% годишно повишение през
февруари 2019 година).
В края на март банките са отпуснали жилищни заеми за 10,763 млрд. лв., които нарастват на годишна база с 11,5% (11,3%
годишно увеличение през февруари 2019 година).
Потребителските кредити възлизат на 9,334 млрд. лв. и се увеличават със 17,9% спрямо март 2018 г. (17,7% годишно
повишение през февруари 2019 година).
На годишна база другите кредити намаляват с 33,2% (32,3% годишно понижение през февруари 2019 г.), като достигат 741,5
млн. лева.
Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 2,777 млрд. лева и в сравнение с март 2018 г. те се увеличават с
14,7% (25,7% годишно повишение през февруари 2019 година).

Банковата статистика отчита, че нетните чуждестранни активи са 57,467 млрд. лв. в края на март, докато в края на февруари
бяха 57,325 млрд. лв. Годишният им ръст е 10,7% в сравнение с март 2018 г. (9,9% годишно повишение през февруари 2019
година).
През март чуждестранните активи се увеличават с 10,5% (9,6% годишен ръст през февруари 2019 г.), като достигат 67,244
млрд. лева.
Чуждестранните пасиви са 9,777 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 9,4% (7,9% годишно повишение през февруари
2019 година).
√ ЕК е одобрила помощ за малките и средни млекопроизводители в България
Общият размер на средствата е 2 млн. лв
Малки и средни фермери ще могат да кандидатстват за финансова подкрепа при добива и съхранението на сурово мляко,
съобщават от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.
Общият размер на средствата е 2 млн. лв. Фермерите, които кандидатстват за помощта, ще получат максимално проектно
финансиране от 25 хил. лв.
От пресцентъра уточняват още, че подпомагането става възможно след одобрението от страна на Европейската комисия
(ЕК) на нотифицираната от страната ни схема за държавни помощи.
Схемата ще се прилага в срок до 31 декември 2020 г. Заявления за кандидатстване ще се приемат до един месец преди
изтичане на срока за прилагане на схемата. Целта на финансовата помощ е подобряването на общата производителност и
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устойчивост на стопанството, по-специално чрез намаляване на производствените разходи или подобряване и
пренасочване на производството.
От министерството посочват още, че възможностите за подпомагане са били обявени на провелото се в министерството
заседание на Консултативния съвет по животновъдство.
По време на заседанието ресорният министър Румен Порожанов е коментирал, че всички животни трябва да бъдат
регистрирани и по този начин да бъде прекратено изплащането на субсидии на недобросъвестни животновъди. Засегнат
е бил и въпросът за изчистване на информационната системата ВЕТИС от виртуални животни.
От пресцентъра уточняват още, че по време на заседанието е била представена информация за изпълнението на
Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите, както и актуална информация за
епизоотичната обстановка в страната.
В. Банкерь
√ В ЦИК ще се тегли жребий за номерата на участниците в евровота
В Централната избирателна комисия (ЦИК) ще се проведе жребий за номерата на партиите, коалициите и инициативните
комитети в бюлетините за гласуване на евровота през май.
За 15:30 часа е насрочен жребият за реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и
инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по Българското национално радио и Българската
национална телевизия.
Тегленето на жребиите ще се извърши публично и могат да присъстват упълномощени представители на партиите,
коалициите, инициативните комитети, кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване.
В евроизборите на 26-и май ще участват 15 партии, 8 коалиции и 10 инициативни комитета.
Предизборната интрига, поне на документи, свърши. Вчера вечерта официално приключи процедурата за внасяне на
кандидатури за бъдещи членове на Европейския парламенти и листите с кандидатите за евродепутати вече са ясни.
БНТ
√ Депутатите ще обсъдят промени в Закона за оръжията и боеприпасите
Народното събрание ще обсъди на второ четене промените в Закона за оръжията и боеприпасите, с които се въвежда
разрешителен режим за газовите оръжия и за тези, използвани за възстановки.
Предлага се още въвеждането на забрана за придобиване, съхранение и употреба на автоматични огнестрелни оръжия,
преработени в полуавтоматични, както и употребата на пълнители с голям капацитет.
Ограничението не касае фабрично произведеното полуавтоматично оръжие.
С промените се въвежда и ред за временно ползване на ловно оръжие от чужденци при ловен туризъм.
√ "Референдум": Стават ли българите по-непримирими към корупцията?
Свидетели сме на ежедневни обвинения в злоупотреби и корупция на различни нива. Кои са решителните стъпки, които
могат да намалят корупцията и стават ли по-непримирими българите към нея - това беше темата на дебат в предаването
"Референдум". Според 71,8% от анкетираните, българите стават по-непримирими към корупцията. 25,2 на сто са на
противоположната позиция, а 3% нямат мнение.
Гости в студиото бяха доц. Красен Станчев, преподавател в СУ, основател и председател на УС на Института за пазарна
икономика; Тодор Галев - социолог и старши анализатор в икономическата програма на Център за изследване на
демокрацията; Ирена Георгиева - адвокат в кантора, занимаваща се с проблемите с обществените поръчки, Марин Киров
- юрист, доктор по право, участник в съвета по съдебната реформа през 2016 г.; Николай Янев - автор на Черната книга в
българската корупция.
√ След промени в закона: Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиенти
Адвокатите няма да дават информация на ДАНС за клиентите си. ГЕРБ са внесли промени в Закона за мерките срещу
изпирането на пари. Вътрешната комисия ще обсъжда предложените промени на първо четене на заседанието си още
утре. Отпада и срокът за изготвяне на вътрешни правила в търговските дружества, който беше 12-ти май и също създаде
напрежение.
Отпада задължението всички фирми и дружества да декларират действителните физически собственици на капитала. Това
ще правят само дружествата, чийто собственици не са български граждани. Адвокатите няма да имат задължения по
Закона в случаите, когато са в професионални отношение със своите клиенти.
Ралица Негенцова, председател на Висшия адвокатски съвет: И адвокатската тайна е нещо свещено. Адвокатите не са
доносници и не може когато дойде един клиент при него да няма доверие, че ще бъде защитена тайната. Адвокатската
тайна, както ви казах е изключително важна.
Банки, финансови институции и търговски дружества и фондации, които са задължени по Закона за мерките срещу
изпирането на пари вече имат срок от шест месеца, за да изготвят вътрешните си правила за реакция.
Пламен Нунев, депутат от ГЕРБ, председател на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен
ред: И по-важното е, че започва да тече с публикуването на интернет-страницата на ДАНС на резултатите от националната
оценка на риска от изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Освен това вътрешните правила няма да се изпращат за одобряване от ДАНС, а ще се съхраняват в отделните дружества.
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√ Четирима с обвинения за данъчни престъпления, пети се издирва
Специализираната прокуратура привлече към наказателна отговорност четири лица за участие в организирана престъпна
група за данъчни престъпления. Пети участник в групата е извън България, предстои обвиненията срещу него да му бъдат
предявени след неговото издирване и връщане в страната.
До момента е установено, че от 2014 г. до април 2019 г. групата е ощетила бюджета с поне 8 860 057 лева чрез избягване
плащането на корпоративен данък и ДДС.
Механизмът на престъпната дейност е включвал регистриране на офшорни фирми и търговски дружества в Гърция на
името на подставени лица, контролирани от групата, деклариране на несъществуващи вътрешно-общностни доставки на
спортни стоки, както и продажби на спортни стоки чрез интернет платформа, които не са били отчитани.
Групата е неутрализирана на 17 април при специализирана полицейска операция на ГДБОП под надзора на
Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания в жилища, в счетоводна къща и етаж от офис сграда. Иззети
са документи, компютри, печати на фирми, банкови карти, мобилни телефони.
На участниците в групата са повдигнати обвинения. На четириматата задържани по време на операцията (за срок до 24
часа по Закона за МВР) са определени парични гаранции в различен размер - 100 000 лв, 50 000 лв. и 20 000 лв.
√ "Коалиция за България" ще настоява за прекратяване договорите на "Марица Изток"
"Коалиция за България" ще настоява следващият Европарламент да прекрати договорите на България с ТЕЦ-овете Марица
Изток 1 и 3, защото са изключително скъпи за българите, обяви Румен Петков.
България е първенец по енергийна бедност в Евросъюза, коментираха от "Коалиция за България". Посочиха, че за 75% от
работещите сметките за ток представляват над 30% от доходите им.
Румен Петков напомни, че цената на тока от американската централа Марица 1 е 5 пъти по-висока от тази на АЕЦ -Козлодуй.
Румен Петков - председател на "Коалиция за България": Ние от "Коалиция за България" в следващия Европарламент ще
се борим за прекратяване на договорите на Марица 1 и Марица 3. Това са два договора, които загробват българите като
ценообразуване в енергетиката.
Румен Петков изрази съмнения за работата на избраната от ЦИК фирма за машинното гласуване. Той посочи,че то ще
струва прекалено скъпо - страната ни ще плати наем за машините от 9 млн. лева за евровота и 18 млн. за местните избори.
√ Има ли нужда ЕС от нова обща външна политика?
Европейският съюз води погрешна външна политика спрямо Русия и Китай. Това беше една от най-споделяните тези на
дискусия за предизвикателствата пред европейската дипломация, организиран от Института за икономика и
международни отношения и фондация "Фридрих Еберт". След предстоящите избори Европа ще бъде разделена на две поддръжници и противници на идеята за обединена Европа, каза пред форума вицепрезидентът Илияна Йотова.
Сякаш светът е пред остър завой - не знае какво ще изскочи, с каква скорост да го премине и какви ще са последствията,
посочи вицепрезидентът Илияна Йотова.
Както никога досега, на предстоящите избори Европа ще се раздели не толкова по политически партии, а на привърженици
и противници на европейския проект, убедена е Йотова, като отбеляза и една притеснителна тенденция в началото на
предизборната дискусия у нас.
Илияна Йотова- вицепрезидент на Република България: За съжаление европейската тема липсва на този етап от
българската дискусия, от българския дебат, да не говорим за това, че теми като отношенията на Европа като глобален
играч, като всички ние сме част от нея, с останалия свят е тема лукс, тя не присъства по никакъв начин в обществения и
публичен дебат в България.
Европейският съюз трябва да вземе съдбовно решение дали има нужда от обща външна политика и докъде да се простира
тя, беше посочено в днешната дискусия.
Илияна Йотова даде пример с емигрантите - страна с външна граница като България беше оставена в голяма степен да се
оправя сама, а този състав на Европейската комисия нямаше куража да провежда стабилна политика.
Чуха се и критики по отношение на поведението на Брюксел към Русия и Китай.
√ Повече от 50 британски депутати се обявиха срещу визитата на Доналд Тръмп
Повече от 50 британски депутати се обявиха против държавното посещение на Доналд Тръмп във Великобритания. От
"Даунинг стрийт" 10 обявиха, че президентът на САЩ пристига на 3 юни, а на 5 юни ще участва в тържествено отбелязване
на 75 години от десанта в Нормандия.
Група депутати започна да събира подписи в парламента, за да блокира посещението. Лейбъристът Стивън Даути води
събирането на подписи. Като мотиви за нежеланието му Тръмп да посети страната Даути изтъкна, че американецът бил
"расист, сексист и екстремист". Според депутата посещението на милиардера ще засили разделението в британското
общество.
Друг депутат от Лейбъристката партия - Дейвид Лами, също се подписа срещу визитата. Той нарече Доналд Тръмп
"заблуден, нечестен, ксенофобски нарцис". Според Лами, човек като Тръмп не заслужава най-високи почести от
Великобритания, банкет с кралицата и посрещане на Даунинг стрийт.
"Тереза Мей продава Великобритания на сериен лъжец и мошеник", каза Дейвид Лами за планираното посещение.
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Еconomy.bg
√ Общините ще връщат надплатен данък за имоти в курортите
Броят на чуждестранните туристи се е увеличил с 82% за периода 2008 - 2018. През 2008 те са били 422 008, а през 2018 767 103. Това е близо два пъти нарастване на посещенията от чуждестранни туристи.
Показателно е, че нарастването на интереса се запазва като трайна тенденция. От 2009 насам се забелязва стабилен ръст
на чуждестранните туристи в София, което е характерно особено през последните няколко години. И за 2018 спрямо 2017
туристите от чужбина са се увеличили с 4%. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова в рамките на Шестата среща
на Националния борд по туризъм.
Страните, които генерират най-много посещения в столицата, са Германия, Великобритания, Гърция, Италия, Израел и
Франция. През годините тези страни присъстват неизменно в топ 5 на държавите с най-много туристи в София.
Фандъкова припомни, че София има стратегия за развитието й като туристическа дестинация едва от преди 13 години и
тогава е започнала работа целенасочено за развитие на града в тази насока. Дълги години София бе предимно
административен център на страната ни и бяха неглижирани богатите възможности на града да привлича туристи.
От 2006 до сега през 2017 приехме нова Стратегия за развитие на София като туристическа дестинация с хоризонт до 2030.
В нея акцент са разработването на нови маркетингови и информационно-комуникационни възможности.
"София е столица от 140 години, но град с хилядолетна история, която я нарежда сред най-древните европейски столици
като Атина и Рим. Затова целенасочено насочихме инвестиции в разкриване и показване на това наследство – базиликата
„Света София”, неолитното селище „Слатина” на повече от 8000 години, археологическите структури в центъра, Западна
порта, Триъгълната кула. Открихме музея за история на София, а сега провеждаме архитектурен конкурс за историческия
площад „Св. Неделя”, посочи Фандъкова.
София има изключително богата културна програма, годишно се провеждат около 60 различни фестивали. Според
годишната класация на Мастъркард „Global Destination Cities Index“ от 2016 София e в топ три на европейските градове с
най-висок ръст на чуждестранните туристи за периода 2009 - 2016.
Profit.bg
√ 1% от приходите от туризма да се инвестират в национална реклама
Шестата годишна среща на Националния борд по туризъм се проведе под мотото „2019 – година на вътрешния туризъм,
инвестициите и иновациите“. В нея взеха участие представители на институциите на най-високо ниво, вкл. министърът на
туризма Николина Ангелкова, кметът на София Йорданка Фандъкова, председателят на комисията по икономическа
политика и туризъм в 44 НС Петър Кънев, както и над 150 лидери в туристическия бранш, международни и местни
корпорации и организации, сред които представители на IT компании, телекоми, банки и финансови институции,
работодателски и браншови организации.
Националният борд по туризъм е една от най-влиятелните организации в бранша и активен участник във формирането на
националната политика и стратегия за туризма. НБТ е член на най- голямата международна организация в сектора UNWTO
– Световната организация по туризъм към ООН. Сдружението е и най-големият работодател и формира значителна част от
приходите в туризма – през 2018 г. членовете на НБТ са реализирали 26,7% от приходите в туристическата индустрия като
цяло.
По време на срещата НБТ представи своите аргументи бюджетът за реклама на туризма да се формира на база 1% от
приходите, които секторът и свързаните с него индустрии генерират годишно в националната икономика. По прогнозни
данни приходите от туризъм за 2018 г. ще надхвърлят 8 млрд. лв., като тенденцията е за продължаващ ръст. До момента
инвестициите са значително по-малки и това рефлектира върху конкурентоспособността на България като туристическа
дестинация в сравнение с пазарите на съседните страни, според представителите на сдружението.
„Заложеният в момента бюджет е крайно недостатъчен за ефективно провеждане на националния туристически
маркетинг, непропорционален на приходите и е значително по-малък от този на конкурентните туристически държави.
Увеличаването на бюджета и правомощията на министерството ще допринесат за подобряване на услугите, предлагани в
сектора, както и за утвърждаването на България като уникална туристическа дестинация със съхранена природа и култура“,
каза д-р Полина Карастоянова, изпълнителен директор на НБТ.
„Въпреки че в момента е актуално да се говори за свиване на разходите за администрация, ние твърдо вярваме, че
конкретно за туристическия сектор е необходимо да се направи обратното – важно е да се увеличи бюджетът на
министерството и да се разшири екипът с професионалисти, които да могат да направят дългосрочна, модерна и адекватна
стратегия за позициониране на България на световната туристическа карта“ – коментира д-р Мартин Захариев, заместникпредседател на УС на НБТ.
Първият панел в конференцията беше посветен на потенциала на София да се превърне в център на конгресен, културен,
събитиен, младежки и фестивален туризъм.
„Конгресният туризъм е продукт номер едно в сектора, за разлика от масовия туризъм. Той би имал най-висока принадена
стойност и включва голям кръг заинтересовани страни. България има всички дадености да развива най-рентабилния
туристически продукт, но й липсва цялостен работещ модел“, подчерта Мартин Захариев и допълни, че НБТ има готовност
да предложи такъв модел и да играе ключова роля в прилагането му.
Необходима е дългосрочна визия за развитието на конгресния туризъм в София до 2030 г. в унисон с Общинската стратегия
за развитие на София като туристическа дестинация 2017-2030, приета от СОС през октомври 2017. Първата стъпка е да се
създаде работещо звено, в което да си партнират Столична община и всички останали участници в този бизнес с конкретно
разписана стратегия, план за действие и ясни параметри на ангажиментите на всички участници.
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„В момента София като конгресна дестинация е като разглобен автомобил – ние имаме всички части, но ни липсва система,
по която да ги съчетаем и да заработят. Няма нужда всеки играч на полето да играе самостоятелно, важно е да обединим
усилия и да създадем работещ механизъм по подобие на този, който имат утвърдени конгресни центрове като Виена,
Берлин, Прага, Краков ”, допълни Полина Карастоянова.
По традиция на срещите на Националния борд по туризъм се дискутират и теми, свързани с иновациите в бизнеса в
контекста на цялостната дигитална трансформация на туризма в последните години. В края на миналата година НБТ
организира и проведе еднодневна конференция за дигиталната трансформация и в продължение на темата тази година
вторият дискусионен панел е посветен на “умния град”, неговата мобилност, свързаност, сигурност и екология. От
днешната дискусия стана ясно, че голяма част от най-важните „умни услуги“ вече са разработени, някои от тях са факт,
други могат да бъдат имплементирани при желание от страна на общините. Високоскоростен интернет, паралелни мрежи,
създадени изцяло да поддържат свързаност между устройства, както и мобилни апликации вече има в София и други
големи градове; на тяхна база могат да се предоставят услуги като видеонаблюдение, умно сметосъбиране, измерване на
чистотата на въздуха, интелигентен градски транспорт, умно паркиране, резервационни системи за културни събития,
ресторанти и хотели и много други възможности, които ще подобрят качеството на живот в градовете и оттам ще увеличат
техния потенциал като туристически дестинации. В подкрепа на това сдружението ще издигне кандидатурата на София за
Европейска столица на интелигентния туризъм за 2020 г., инициатива на Европейската комисия.
Друга важна тема, която беше обсъдена на срещата, е потенциалната възможност за навлизане на световни хотелски
вериги в 4 и 5 звездния сегмент в столицата и по българските курорти, както и възможностите за достъп до финансиране.
В последните две години София е на второ място в Европа по ръст на чуждестранни посетители, сочат резултатите от
индекса на Мастъркард „Global Destination Cities Index“. Проучването включва 162 държави. Това е сериозно основание за
навлизането на големите хотелски вериги в София и курортите.
„За първи път миналата година броят на посетителите на столица надхвърли броя на жителите на града. Заедно с
резултатите от българското председателство на Съвета на ЕС, този факт ни дава основание за разработване на новата
пазарна ниша в хотелиерския сектор. В момента в София са налице всички предпоставки това да се случи – изгодни полети,
достъпен престой, добри заведения и интересна културна програма“, заяви Мартин Захариев.
„Ролята на НБТ в този процес е да бъде посредник и да улеснява контакта между всички партньори в туристическия сектор
- инвеститорите и предприемачите, държавата и финансовите институции. Това е наш дългосрочен ангажимент, чийто
израз е и настоящата среща на Борда по туризъм.“
19 минути
√ Президентът подкрепи медиците
Здравеопазването е сред основните приоритети на всяка просперираща държава. Протестните действия на медицинските
специалисти и неудовлетвореността на пациентите в България показват, че здравният модел трябва да бъде преосмислен.
Това заяви държавният глава Румен Радев на среща с представители на Инициативния комитет, който организира протести
в цялата страна с настояване за спешни действия за преодоляване на неравенствата в системата на здравеопазването,
съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
„Настоявахме за тази среща, защото имаме доверие в президентската институция и очакваме морална подкрепа“,
отбелязаха на срещата представителите на протестиращите медицински сестри, фелдшери, акушерки и физиотерапевти.
Според тях настоящият модел на здравеопазване е порочен, защото поставя основен акцент върху активното лечение, а
дейностите за профилактика и грижите за долекуване на практика не съществуват. „Здравната система има интерес
българинът да е болен, защото пациентите генерират приходи“ – така обобщиха оценката си за здравеопазването в
България медицинските специалисти.
Те увериха, че протестните им действия не са насочени единствено и само за по-високи заплати, но и за промяна на
модела, така че да не са принудени да напускат страната, а да могат да се грижат пълноценно за българските пациенти.
Медицинските специалисти споделиха също за натиска, който се упражнява върху тях от страна на работодателите им
заради активната позиция в протестните действия. „Настояваме също за промени в Закона за съсловните организации,
които да регламентират правото на представителство за всяко съсловие сред медицинските специалисти“, заявиха гостите
по време на срещата.
По думите на държавния глава Румен Радев е необходимо в центъра на здравната система да бъде поставен човекът и
неговото здраве, а не печалбата от болестите на пациента. Президентът заяви подкрепата си за справедливите искания на
медицинските специалисти и се ангажира да съдейства за разрешаване на проблемите в рамките на своите правомощия.
БНР
√ Радев поздрави Зеленски с победата му на президентските избори в Украйна
Държавният глава Румен Радев изпрати поздравителен адрес на Володимир Зеленски по повод победата му на изборите
за президент на Украйна.
„Президентските избори от 21 април станаха свидетелство за жизнеспособността на демократичното развитие на Украйна
и техните категорични резултати предоставят мандат за решителни действия и реформи, основани на принципите на
демокрацията и правовата държава“, посочва в писмото си Румен Радев. Той допълва, че България ще продължи
неизменно да подкрепя проевропейския път на развитие на Украйна.
Българският президент изразява увереност за развитие на традиционното приятелство и ползотворното сътрудничество
между двете страни, изградено на основата на историческа, културна и религиозна близост, на споделени ценности и
взаимно разбирателство.
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„Убеден съм, че многобройната българска общност в Украйна, която е мост между нашите народи, ще продължи и
занапред да дава своя принос за развитие и надграждане на българо-украинските отношения“, заявява Румен Радев.
√ Ученици представиха високотехнологични проекти за забавни игри, машини и роботи
Второто издание на изложението ТУЕС Фест бе ориентирано към родители, компании и институции
Технологично училище „Електронни системи“ към Техническия университет в София отвори вратите си за ученици,
студенти, родители, специалисти по информационни технологии и представители на компании във второто издание на
изложението ТУЕС Фест. Темата, на която бяха посветени разработките, бе "Технологии за всички".
Повече от 150 ученици от 8-и до 12-и клас представиха най-добрите си технологични разработки в областта на
компютърните мрежи, софтуера, вградените микрокомпютърни системи и роботиката. Фестивалът показа над 60
иновативни технически проекта, сред които забавни машини и роботи, а така също и строго специализирани мрежови и
софтуерни разработки.
Ето как абитуриентът Румен Величков представи своя проект - дипломна работа, с който завършва училище:
"Целта на проекта е да демонстрира уязвимостите в протоколите за сигурност. Хората трябва да бъдат по-внимателни,
когато използват безжичните мрежи, защото абсолютно всеки с малко технически познания може да се свърже към
неговата мрежа и да подслушва трафик и данни. Това е проблем при онлайн банкиране, всякакви такива секретни данни.
Хората трябва да имат едно наум при използването на безжични мрежи, защото са несигурни в общия случай. В офис
пространства и други кооперативни среди се полагат допълнителни усилия за подсигуряването на мрежата, но в общия
случай - домашна употреба, кафета и ресторанти това не се случва."
Учениците демонстрираха още устройство-преводач, което пише на брайлово писмо, система за автоматично
разпределяне на медикаментите на пациенти, монитор за физическото и психическото състояние на човека. Найлюбопитни за малките посетители бяха т.нар. "батъл ботс", роботите и видео игрите. Те се забавляваха с редици остроумни
машини като часовник от вентилатор, тостер, който изпича снимки, ходещо кошче за смет и електроборд. В света на
забавното ги потопиха още Веселин Георгиев и неговият отбор, реализирали любопитна мемо игра:
"Целта й е забавление и сплотяване на хора, като целта е на лентата, която е по средата на масата, която сме направили,
да следите комбинацията от цветове, която излиза. В началото тази комбинация е от три цвята, но с всяко едно завъртане
на цветовете стават с един повече, като първите три си остават същите и така комбинацията става все по-дълга и трябва
всеки играч от всяка страна на масата трябва да я запомни. По едно време, когато цветовете станат определен брой повече,
вашата цел е да следите дали не се получава някъде грешка в комбинацията - някой цвят да е различен от тези, които сте
запомнили и в този момент трябва всеки играч да натисне бутона."
Роботът Сани, представен специално за децата, бе една от атракциите на изложението. Родителите видяха редица
разработки за улеснение на ежедневието. Сред тях кафе машина с гласови команди, автоматизиран аквариум и
автоматизирана оранжерия, система за управление на осветлението и за дистанционно активиране на функции в
автомобила.
Целта на ТУЕС Феста бе да запознае бъдещите си възпитаници с възможностите на обучението, както и да помогне на
институциите и компаниите да открият сред учениците свои потенциални партньори за бъдещи проекти.
√ “Еврохолд“ ще търси 154 млн. лева от капиталовия пазар чрез нови привилегировани акции
“Еврохолд“, който води преговори за закупуване на българските активи на ЧЕЗ, ще търси 154 млн. лева от капиталовия
пазар чрез нови привилегировани акции, решиха акционерите на холдинга на извънредно Общо събрание.
Акционерите на “Еврохолд“ взеха решение да емитират на пазара привилегировани акции с номинал един лев и
емисионна стойност от 1,95 лева, съобщават от холдинга. Става дума за 80 млн. нови акции, с които е увеличен капиталът
на дружеството.
Набраните средства ще бъдат използвани за подсилване на капиталовата позиция на групата, както и в подкрепа на
нейната експанзия, категорични са от “Еврохолд“.
От компанията не упоменато изрично ЧЕЗ в съобщението си. Факт е обаче, че в момента именно “Еврохолд“ води
ексклузивни преговори за придобиване на българските активи, а както от самото дружество твърдят, сделката трябва да
се финансира чрез собствени средства и подкрепа от западноевропейски банки.
√ Остават няколко дни за подаване на заявления за гласуване извън страната на евроизборите
На 30 април изтича срокът, в който български граждани, които желаят да гласуват на предстоящите европейски избори
извън страната, могат да заявят това писмено или чрез електронно заявление през интернет страницата на ЦИК. Това
напомнят от гражданската инициатива „Избори и референдуми в чужбина“. Броят на разкритите изборни секции зад
граница зависи от активността на сънародниците ни, а подадените заявления за секция трябва да надхвърлят 60.
Право да гласуват и да се възползват от преференциалния вот за следващия Европейски парламент имат българските
граждани, които са живели през последните три месеца в България или в друга държава от Европейския съюз. След като
излизането на Великобритания от ЕС беше отложено до 31 октомври, на този вот не се стигна до рестрикции, които да
повлияят на правото на глас на българите в Обединеното кралството.
В деня на изборите в България на 26 май гласоподавател може да бъде вписан в списъка за гласуване и да упражни правото
си на глас като представи документ за самоличност и попълни заявление по образец.
Този път посолството ни в Берлин получи разрешение за разкриване на допълнителни секции и на сайта на ЦИК могат да
се подават заявления за допълнителни секции в 14 града в Германия, където няма дипломатически представителства или
почетни консулства.
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Ако през последните три месеца преди изборите сте живели в България или друга в страна - от ЕС, но в изборния ден се
намирате в страна извън ЕС, можете да гласувате в откритите секции в дипломатическите и консулските представителства
на България в съответната страна, където се намирате.
В страните-членки на Европейския съюз не важи ограничението за максималния брой секции, който може да бъде разкрит.
За страните извън ЕС той е 35.
Гласуването за българските граждани е задължително.
„Към вчерашна дата и първите часове на днешния ден общият брой на постъпилите заявления в Централната избирателна
комисия като електронни и чрез дипломатическите и консулски представителства е 3293, като броят на неприетите е около
10%. При тях има някакво несъответствие на данни на заявителя“, каза говорителят на ЦИК Александър Андреев в
предаването „Хоризонт до обед“.
Според него не може да се каже, че има слаб интерес към днешна дата.
„Не трябва да сравняваме с предишни избори, тъй като в момента заявленията за гласуване извън страната може да бъдат
подавани само от държавите членки на ЕС, докато в останалите държави, с промените в закона, не може да бъдат отваряни
секции извън дипломатическите представителства“, заяви още Андреев. За тях няма да бъдат подавани заявления,
българските граждани, които са там в деня на изборите и имат избирателните права, ще могат да гласуват в съответното
представителство.
„През 2014 г. функционираше механизмът на т.нар. автоматични секции – там, където в предходни избори са гласували
над 100 избиратели, автоматично се отваряха избирателни секции. С промените в закона това отпадна през 2016 г. и
оттогава може да бъдат разкривани секции съобразно новите правила“, обясни Александър Андреев.
Той допълни, че с удължаването на срока за Брекзит българските граждани във Великобритания ще могат да гласуват при
правилата, които са за всички останали страни от ЕС – в дипломатическите представителства и в секциите, които ще бъдат
открити въз основа на подадените заявления.
Чака се разрешение от Германия за разкриване на секции извън дипломатическите представителства. Съгласно нашата
хронограма 4 май е датата, на която ЦИК трябва да определи местата и броя на секциите, които ще бъдат разкрити. Тогава
трябва да стане ясно дали в Германия ще може да се гласува в дипломатическите представителства, включително в
почетните, уточни Александър Андреев.
„Мрежата на изборните доброволци, която координирам – няколкостотин души в целия свят, изпрати навреме
предложението до българското посолство в Германия да се отворят изборни секции в над 10 места извън посолството и
почетните консулства и се очаква да бъде получено разрешение благодарение на тази инициатива“, заяви в ефира БНР
Димитър Иванов, координатор на Временните обществени съвети на българите в чужбина.
Той отбеляза, че проблеми в организацията на изборите е намаленият период за подаване на електронни заявления за
разкриване на изборна секция. Разполагаме само с 3 седмици, а по-рано бяха 24-28 дни, отбеляза той.
„Друг сериозен проблем е това, че голяма част от българите са се регистрирали за евроизборите в страните, в които живеят,
и ще гласуват за местни, а не за български кандидати“, каза Димитър Иванов.
Той напомни, че дори да са се регистрирали за Евроизборите в страната-домакин, българите в чужбина могат да изпратят
заявление и за откриване на българска изборна секция, след което да решат в деня на вота дали да пуснат гласа си за
български кандидат за евродепутат или за местен кандидат т.е. да упражнят правото си на глас в българска или в местна
изборна секция.
√ Американският бизнес призова Тръмп да отмени митата след подписване на търговската сделка с Китай
Американците за свободна търговия, сдружение на американските предприятия и търговски организации, призова
президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени тарифите за китайските стоки след финализирането на търговско
споразумение с Пекин.
"От вашата администрация беше заявявано многократно пред американския бизнес и земеделските стопани, понасящи
тежестта на търговската война, че те трябва да изпитат "краткосрочна болка за постигането на дългосрочна печалба".
"На тях им беше обещано, че митническите тарифи просто са средство за постигане на целта и че всички тези щети ще си
заслужават. Търговска сделка, която обаче не успее да премахне тарифите, ще представлява нарушение на обещанието,
дадено на тези трудолюбиви американци", заявява бизнес организацията в писмо до президента Доналд Тръмп,
добавяйки, че "трябва да се избягва евентуален механизъм за прилагане на търговското споразумение, който би
предизвикал нови тарифи в бъдеще и би довел до дългосрочна икономическа несигурност".
В. Монитор
√ Борисов очаква 20% ръст на БВП след завършването на АМ „Хемус“
Построяването на магистрала "Хемус" ще доведе до ръст на БВП на страната с 10-20%, прогнозира министър-председателят
при инспеция на строителните дейности при участъка Ябланица-Боаза на аутобана.
„От 15 май полагат трите пласта асфалт, ще влязат в сроковете“, каза премиерът Борисов пред медиите. Той посочи, че до
края на 2022 година има реална възможност АМ „Хемус“ да стига до Плевен и подчерта, че правителството активно работи
за изграждането на цялата автомагистрала.
„Финансовият министър е обезпечил плащанията, регионалният министър си действа по отделните лотове. Ние сме чували
всякакви глупости - кой какво прави за „Хемус“. Всъщност тя е направена до Ябланица и въобще няма проект, никой никога
не е мислил да прави „Хемус“. А всички говорят за Северозапада, за Северна България и т.н.
По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ работата по отсечката Ябланица-Боаза напредва и е напълно
реалистично да е готова през есента - около половин година по-рано от предвиденото. По договор отсечката трябва да е
завършена през март 2020 г.
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В присъствието на министър-председателят Бойко Борисов, министъра на регионалното развитие Петя Аврамова,
министъра на финансите Владислав Горанов, зам.-министъра на регионалното развитие Николай Нанков и председателя
на УС на АПИ Георги Терзийски беше даден и символичният старт на строителството на отсечката Боаза - пътен възел
„Дерманци“.
В края на миналата година правителството осигури 1,12 млрд. лв. без ДДС за изграждането на 134,14 км от АМ „Хемус“ в
участъка от пътен възел „Боаза“ до пресичането с път I-5 Русе - Велико Търново. Трасето е възложено на „Автомагистрали“
ЕАД, е разделено на 6 участъка.
√ В Берковица са инвестирани 7,5 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“
В Берковица по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са инвестирани 7,5 млн. лв. в проекти, изпълнявани
от общината, като за този програмен период тя разполага с удвоен ресурс. Това каза заместник-министърът на
регионалното развитие и благоустройството Деница Николова при откриването на обновена жилищна сграда в града.
Сградата е с изпълнени енергийноефективни мерки по проект „Повишаване на енергийната ефективност на жилищни
сгради в град Берковица“, финансиран със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Извършени
са ремонт и реконструкция на покрива, стените, стълбищните клетки и площадки, коридорите, асансьорите и е подобрен
достъпът на хора с увреждания.
Проектът за над 3 млн. лв. обхваща общо 10 сгради. С изпълнението на енергийноефективните мерки в зданията се
подобряват условията на живот за 120 домакинства, чиито разходи за енергия ще намалеят.
По думите на заместник-министър Николова инвестициите в обновяването на многофамилните жилищни сгради са едни
от най-видимите за хората, защото с тях се намаляват разходите за енергия на семействата. Чрез тях се повишава грижата
за околната среда чрез редуциране на вредните емисии, праховите частици и др.
„С усилията на оперативната програма, със съвместната работа и с екипа на общината ще успеем да постигнем видим за
Берковица резултат и промяна на нейния облик, защото наша цел е да подобряваме стандарта и качеството на живот в
населените места, и чрез средствата, които влагаме, да търсим възможност за икономическо развитие“, допълни тя.
С обектите, избрани от ръководството за финансиране по програмата, ще се постигне цялостно обновяване на сградния
фонд в централната градска част на Берковица. Предстои да бъдат обновени културният дом и сградата на пожарната.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
За целите и очакванията - водачът на листата на ГЕРБ Мария Габриел
Европа и Балканите - коментар на Младен Червеняков
Как изглеждат машините за предстоящото гласуване? Демонстрация на живо
Ще доведе ли до промяна недоволството на лекарите от Педиатричната болница в София?
Дни преди посещението на папа Франциск в България. За очакването - монсеньор Георги Йовчев.
БТВ, "Тази сутрин"
Директно от УНСС. Пред фалит ли е икономическият университет?
Евроизбори на прага на Брезкит. Анализ на финансиста от Лондон Димитър Иванов.
Роднински назначения, незаконен водопровод и строеж в парка. Кметът на Сандански Кирил Котев отговаря на
обвиненията на Яне Янев.
На живо от Пловдив: Издирват родителите на изоставеното на паркинг бебе. Какво е състоянието на детето?
Бившият вицепремиер Валери Симеонов за скандалите с имоти и вълната от оставки.
Лили Иванова със специално интервю за bTV на рождения си ден.
В "Седмицата на духа" - театралният режисьор Диана Добрева с рекордните шест номинации за Аскеер.
Нова телевизия, „Здравей България"
Kой изостави бебе на паркинг в Пловдив? На живо - говорят социалните власти и полиция.
Земя за два лева на квадрат в Божурище. От какво зависят оценките на независимите оценители? Още разкрития
от Марин Николов.
Замесиха и Елена Йончева в имотния скандал. Докъде ще стигне сагата с жилищата на политиците в
предизборната жега?
Опасна разруха. Защо хора живеят в риск заради изоставени от години сгради?
Крадла в лекарския кабинет. Как бременна млада жена отмъкна над 4 хиляди лева само за 20 дни?
Време за избори - за сигурността на вота говори проф. Михаил Константинов.
На поход към Европарламента. Кой влиза в битката за вота? Гостуват Настимир Ананиев и Костадин Костадинов.
Пред фалит ли е един от най-големите университети у нас? На живо - защо УНСС поиска над 10 милиона лева от
държавата?
Бунт за заплати. На живо: Десетки шивачки от фалирала фирма излизат на протест.
Какво не знаем за „Като две капки вода"? Истории зад кадър от Етиен Леви и Георги Низамов.
√ Предстоящи събития в страната на 24 април
София.
От 10.30 часа в Аула „Максима" на УМБАЛ „Св. Екатерина" вицепрезидентът Илияна Йотова ще разговаря с
чуждестранни студенти от български произход, които се обучават в Медицински университет - София.
От 9.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание.
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От 14.30 часа в зала „Изток" на парламента председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще открие
кръгла маса, посветена на 100-годишнината от създаването на Международната организация на труда.
От 15.30 часа на пл. "Княз Александър I" №1 в зала 248 Комисията по регионална политика, благоустройство и
местно самоуправление ще проведе заседание, на което ще бъдат изслушани министрите на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова и на енергетиката Теменужка Петкова, както и председателят на
Комисията по енергийно и водно регулиране Иван Иванов .
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет.
От 10.00 часа в Национален пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на общински съветници от
Благоевград на тема: „Как кметът на Благоевград Атанас Камбитов нарушава законите?".
От 11.00 часа в Южния парк, в пространството зад музея "Земята и хората" и Парк Център София, ще бъдат
засадени нови дръвчета и с едноминутно мълчание ще се почете паметта на загиналите при трудови злополуки
български работници.
От 11.00 часа в Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция по повод Европейската
имунизационна седмица 2019 г.
От 13.00 часа кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова ще провери напредъка на изграждането на
третата линия на метрото и ще присъства на изпитанията на влаковете в участъка „Депо Земляне" - метростанция
„Красно село"- метростанция „Бул. България".
От 13.00 часа в заседателна зала на МВР ще се проведе брифинг във връзка с предприетите мерки за опазване на
реда по време на великденските празници.
От 14.00 часа в Гранд Хотел София, зала София, българският еврокомисар по цифровата икономика и общество
Мария Габриел ще участва в откриването на Форума за устойчива дигитална икономика, посветен на етичните
аспекти при използването на изкуствения интелект, в рамките на Американската търговска камара в България.
От 15.00 часа в ЦИК ще се проведе жребий за определяне на поредните номера на кандидатските листи на
партиите, коалициите и инициативните комитети за евроизборите. От 15.30 часа ще се проведе жребий на реда
за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните
форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.
От 15.00 часа в Дома на Европа Румен Чолаков, водач на листата на "Път на младите" ще се яви на първи
предизборен дебат.
От 18.00 часа, в Зала 3 на НДК, "БСП за България" ще представи листата си за Европейските избори пред софийската
общественост.
От 18.30 часа в Голямата зала на хотел „Интерконтинентал" (бившия „Радисън") ще бъде представена листата на
Коалиция „Патриоти за Валери Симеонов".

***
Бургас.
От 10.00 часа в сградата на РИОСВ - Бургас ще се проведе информационен ден за подготовка на проектни
предложения към програмата LIFE.
В 17.30 часа ще бъдат поднесени венци и цветя в памет на жертвите в арменския геноцид от 1915 - 1923 г.
Възпоменателен концерт в памет на загиналите под наслов „Никой не е забравен, нищо не е забравено" ще се
проведе в Държавен куклен театър - Бургас от 19.00 часа.
***
Благоевград.
От 10.30 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе пресконференция, свързана с дейността на
дирекцията.
***
Варна.
В 11.00 часа в сградата на ОД на МВР - Варна ще се проведе брифинг във връзка с предстоящите Великденски
празници и планираните мероприятия по охрана на обществения ред.
***
Велико Търново.
От 9.15 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция за предстоящото осмо издание на Национален
събор на овцевъдите в България.
От 10.00 часа в ОДМВР - Велико Търново ще се проведе брифинг по повод предстоящите празнични дни.
От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на Бюрото по труда.
***
Велинград.
От 11.00 часа в Малка зала на сградата на общинската администрация ще се проведе публично обсъждане на
проектно предложение „Изграждане на нови социални жилища".
***
Враца.
От 14.00 часа на пресконференция в ОД МВР Враца ще предоставена информация за мерките, които са предприети
от МВР за обезпечаване на сигурността в дните на Великденските празници.
***
Добрич.
От 13.00 часа ще се състои отчет-анализа на ОДМВР-Добрич.
***
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Димитровград.
В 16.00 часа в парка пред болница „Св. Екатерина" и едноименния параклис ще бъде открита чешма-паметник,
посветена на донорите.
***
Кърджали.
В 11.00 часа в пресклуба на ОДМВР-Кърджали главен инспектор Тодор Ригов, началник на сектор в отдел
„Охранителна полиция", инспектор Велко Аврамов от сектор „Пътна полиция" и главен инспектор Валентин Карев,
началник на сектор в РДПБЗН-Кърджали, ще представят мерките за охрана на обществения ред, планирани
специализирани операции във връзка с безопасността на движение, извършените проверки по храмове и места
за настаняване, както и резултатите от тях, а също така и препоръки към гражданите за безопасно поведение.
***
Ловеч.
От 11.00 часа в хотел „Ловеч" заместник-министър Николай Нанков ще участва в дискусия на тема „Магистрала
„Хемус" - новите 134 км".
***
Перник.
От 10.30 до 13.00 на площада до пощата ще се проведе кампания с безплатни профилактични прегледи по повод
Световния ден за борба с астмата.
От 11.30 часа в центъра на село Дрен, община Радомир, кандидатът за евродепутати от „БСП за България" Иван
Кръстев ще се срещне с обществеността. В 13.00 часа на площада в град Земен Димитър Данчев, също кандидат
за евродепутат, ще се срещне с граждани.
***
Пловдив.
От 17:30 часа на Стълбите на Водната каскада на Главната доброволците на сдружение "БГ Бъди активен" ще
раздвижат пловдивчани със събитие, част от международния Ден без асансьори 24-ти април.
***
Русе.
От 11.00 часа в Заседателна зала на общината ще се проведе пресконференция по повод предстоящите
Великденски празници и събитията за Празника на Русе - 6 май.
***
Сливен.
От 11.00 часа в сградата на ОДМВР-Сливен ще бъдат представени взетите мерките по опазване на обществения
ред и гарантиране сигурността на гражданите по време на Великденските празници.
***
Стара Загора.
От 12.00 часа пред храм „Св. Николай" омбудсманът Мая Манолова ще раздаде на социално слаби и възрастни
хора над 250 пакета с храна.
***
Ямбол.
От 18.00 часа пред Младежкия дом „Георги Братанов" ще се проведе училищен турнир по канадска борба под
надслов „Спорт срещу наркотици".
Сп. “Мениджър“
√ Русия може да предложи на Северна Корея възобновяване на шестстранните преговори
На срещата на върха във Владивосток Русия може да предложи на Северна Корея да се върне в преговорите в шестстранен
формат, съобщи японската обществена телевизия Ен Ейч Кей, цитирана от ТАСС. Позовавайки се на висш руски
правителствен източник, телевизията отбеляза, че понастоящем такъв въпрос се обсъжда. По данни на Ен Ейч Кей Русия
вече е уведомила за намерението си САЩ и Китай, предава БТА.
Шестстранните преговори за денуклеаризацията на Корейския полуостров с участието на Северна и Южна Корея, Япония,
Китай, Русия и САЩ бяха преустановени през 2008 г. по искане на Пхенян.
Главната тема в разговорите между руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен-ун на първата
им лична среща ще бъде мирното решаване на ядрения проблем на Корейския полуостров и гарантирането на сигурността
в Североизточна Азия като цяло. Планирано е двамата ръководители да обсъдят също различни аспекти на двустранните
отношения, включително в политическата, икономическата и културно-хуманитарната сфера.
√ Брюксел дал разрешение да прекратим договорите с американските централи от "Марица-изток"
В близко време ще бъдат прекратени договорите с американските централи в "Марица-изток", заяви в предаването "Лице
в лице" на bTV, Валентин Николов - председател на комисията по енергетика в парламента и депутат от ГЕРБ.
Европейската комисия е дала възможност на българската държава да прекрати тези договори, обясни още Николов.
Единият от вариантите е да прекратяването да бъде едностранно и да се върви към арбитраж, а другият - да се постигне
споразумение между двете страни, коментира той. "Не мисля, че ще се стигне до съд, но и така да стане, държавата вече
има достатъчно опит да защитим нашите интереси", допълни той
Прекратяването на договорите ще даде глътка въздух на Фонда за енергийна сигурност, смята Николов. В бъдеще основни
енергийни източници ще бъдат възобновяеми, газови и ядрени, като трябва да се търси баланс между тях трите, добави
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той. С настоящите технологии не можем да се справим без АЕЦ "Белене", но трябва да се гарантира разнообразие на
различните типове източници на енергия, поясни Николов.
√ Американските банки изпреварват европейските по рентабилност и пазарен дял
Най-големите европейски банки изостават от американските си конкуренти по отношение на рентабилност и пазарен дял.
Това отчита доклад на консултантската компания Ърнст енд Янг (Ernst&Young), публикуван днес и цитиран от ДПА.
През 2018 г. 10-те най-големи банки в Европа са увеличили печалбите си с 35 процента до 52 млрд. евро (58,5 млрд.
долара), докато печалбите на най-големите 10 американски банки са скочили с 88 процента до 138 млрд. евро, установяват
експертите.
Европейските кредитни институции страдат от политиката на ниски лихви на Европейската централна банка (ЕЦБ), заради
които на практика трябва да плащат отрицателни лихви по депозитите, посочва икономистът от Ърнст енд Янг Клаус-Петер
Вагнер, цитиран от БТА.
Американските банки от друга страна са спечелили от данъчните реформи на президента Доналд Тръмп от края на 2017
година.
Американските институции продължават да играят в друга лига. Като цяло американските банки са по-добре осигурени
със значително по-висока рентабилност и капитализация на основния капитал, допълва докладът.
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