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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
АИКБ 
 
√ Д-р Милена Ангелова награди „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“, победители в категорията „Кампания за нов продукт“ в 
конкурса BAPRA Bright Awards 2019 
Главният секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и заместник-председател с ресор Бюджет на 
Европейския икономически и социален комитет д-р Милена Ангелова награди „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“ в категорията 
„Кампания за нов продукт“ на конкурса BAPRA Bright Awards 2019. Агенцията спечели първото място с кампанията си „AVON 
Anew: Ефектът на добрата грижа“ и пребори конкуренцията на още 8 силни проекта. 
 

 
 
„Благодаря за възможността да връча наградата в една от най-интересните и отговорни категории. Всички знаем колко 
часове работа са необходими, за да се създаде нов продукт и колко още усилия и постоянство трябват, за да го 
популяризираш и убеждаваш в неговия смисъл и предимства. Поздравления за екипа на „Гътс анд Брейнс Ди Ди Би“, а на 
всички участници в категорията искам да пожелая нестихваща енергия и още повече креативност“, каза д-р Ангелова по 
време на десетата юбилейна церемония BAPRA Bright Awards. 
През настоящата година в конкурса взеха участие рекорден брой кандидатури в общо 23 категории. За първи път в 
историята на конкурса участват 164 проект, я увеличението спрямо 2018 г. е с 25%.  
През 2019 г. БАПРА организира за десети пореден път своите годишни награди за най-успешните иновативни PR и 
маркетингови кампании. Целта на BAPRA Bright Awards е да насърчи и популяризира постиженията в сферата на 
комуникациите.  
Партниращи организации на BAPRA Bright Awards 2019 са Асоциация на индустриалния капитал в България и Българският 
форум на бизнес лидерите. Медийни партньори на конкурса са сп. „Мениджър“, Dnevnik.bg, „Капитал“, B2B медиа и сп. 
„Твоят бизнес“. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът призовава за приемането на предложените промени в Закона за енергетика 
Премахването на всякакви тежести върху свободната търговия е важна стъпка за интегрирането на българския 
енергиен пазар към европейския, се посочва в апела 
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Представителите на търговците и индустриалните потребители на електроенергия в България настояваха за спешно 
приемане на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетика, който беше приет на първо четене от 
парламента.  
След проведена експертна среща между Асоциация на свободен енергиен пазар (АСЕП), Асоциация на търговците на 
електроенергия в България (АТЕБ), както и потребители на ток Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Българска стопанска камара (БСК), Българска търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) се 
обединяват около становището за необходимостта от спешно приемане на промените в Закона за енергетика, съобщава 
БТА. 
Становището е изпратено до председателя на Народното събрание, до председателя и членовете на Комисията по 
енергетика в парламента. Законопроектът ще бъде разгледан днес на заседание на Комисията по енергетика към 44-то 
Народно събрание и гласуван на второ четене. 
В писмото се посочва, че организациите подкрепят промените в Закона за енергетиката, защото се предвиждат съществени 
реформи в електроенергийния сектор, включващи отпадането на таксата върху износа на електроенергия, излизането на 
372 нови производители от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и високоефективно комбинирано производство 
(ВЕКП) на свободен пазар, определяне на прогнозна месечна разполагаемост на обществения доставчик и др. 
Те настояват да се ускорят процедурите в Народното събрание по промените в закона, за да се спазят заложените срокове 
за сключване на договори, привеждане на нормативната уредба и влизане в сила на промените с новия ценови период от 
01.07.2019 г. 
Според тях важна стъпка за интегриране на националния електроенергиен пазар към общоевропейския е премахване на 
всякакви тежести, налагани върху свободната търговия в рамките на ЕС. Важна стъпка за това е отпадането на т.н. такса 
"износ" (начисляване на мрежови такси на електроенергията с произход България, , предназначена за износ). 
„Необходимо е да се отбележи, че законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетика не обхваща 
идентичната по същество такса върху вносната електроенергия, налагана чрез дължимата вноска от търговците на 
електроенергия в размер на 5 процента. 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“, подчертават 
организациите в писмото. 
Поради тази причина те апелират за отпадане на всякакъв вид облагане върху вноса на електроенергия чрез премахване 
на т.2, алинея 1 от чл. 36е на Закон за енергетика. 
Сред другите искания на търговците и големите потребители на електрическа енергия е Комисията за енергийно и водно 
регулиране (КЕВР) 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. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Монитор 
 
√ Късаме договора с един от US тецовете 
Скъпият ток е изплатил инвестицията в него 
За ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" има индикации, че централата вече е изплатила своята инвестиция предсрочно, 
каза председателят на парламентарната Комисия по енергетика Валентин Николов в Народното събрание. По думите му 
поради тази причина няма много опции - или взаимно или едностранно прекратяване на договора с тази централа. 
"Неустойка не може да дължим, но може да има арбитраж, ако те решат да заведат", уточни Николов. Той обясни, че 
Европейската комисия (ЕК) неформално е пращала писма и за двете американски централи, защото договорите им може 
да се разглеждат като държавна помощ. "Държавата трябва да влезне в своята роля. Или да се признае от ЕК или да влезе 
в преговори, да изплати инвестициите, и съответно да се прекратят тези практики", коментира Валентин Николов. 
Министерството на финансите е констатирало, че има държавна помощ и е направило изчисления. Те са показали, че на 
база възвращаемост и инвестиции ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" трябва да продължи да изпълнява договора си, допълни 
Валентин Николов. Той добави, че и за тази централа се водят преговори, но към настоящия момент тя си работи по 
договор. 
 
√ 19 кандидати за едно място в Европарламента 
318 мераклии напират за Брюксел, холандец иска да стане БГ евродепутат 
Средно по 19 кандидати се борят за едно от 17-те места на България в бъдещия нов състав на Европейския парламент. 
Общо 318 са кандидатите, които са регистрирани за участие на евровота на 26 май, научи „Монитор“ от ЦИК. Във вторник 
изтече крайният срок за регистрация в Централната избирателна комисия на листите на партиите и коалициите, както и за 
внасяне на подписките от страна на инициативните комитети за независимите кандидати. 
На вота в края на май ще се борят 13 политически сили, 8 коалиции и 6 независими. Общо 15 партии получиха регистрация 
от ЦИК, но две от тях така и не внесоха своя листа и се отказаха от участие в изборите в последния момент – „Движение 
България за гражданите“ и Българска нова демокрация (БНД). 



3 

 

По традиция голяма част от формациите са внесли пълни листи от 17 души. ГЕРБ залагат на доказани институционалисти, 
като голяма част от кандидатите им са настоящи евродепутати. Именно настоящи представители на формацията в Брюксел 
заемат първите пет места, като начело на списъка е еврокомисарят по цифровизацията Мария Габриел. На избираемото 
шесто място пък е седесарят Александър Йорданов, след като ГЕРБ и СДС подписаха споразумение за общо явяване на 
вота. Досега ГЕРБ имаха шестима души в ЕП, като заявиха, че сега се надяват да увеличат поне с едно място присъствието 
си в институцията. 
Листата на БСП пък бе подредена след дълги вътрешни скандали и опит на соцлидера Корнелия Нинова да елиминира 
председателя на ПЕС Сергей Станишев от нея. В крайна сметка след таен вот и балотаж за място той зае петата позиция в 
листата, която пък се води от неговата бивша половинка Елена Йончева. Тя е един от кандидатите за ЕП с обвинения от 
прокуратурата за пране на пари. 
ДПС от своя страна залага едновременно на млади и утвърдени имена. Начело на тяхната листа е лидерът на движението 
Мустафа Карадайъ, който се очаква да се оттегли след евровота, а втори е депутатът и издател на „Телеграф медиа“ Делян 
Пеевски. Третата и четвъртата позиции се заемат съответно от двама настоящи евродепутати на движението – Илхан 
Кючюк и Искра Михайлова. 
Партиите от „Обединени патриоти“ - ВМРО, НФСБ и „Атака“, не успяха да се споразумеят и се явяват по отделно на 
изборите. Така ВМРО заложиха на Ангел Джамбазки, които да дърпа лисата им, като включиха в нея и режисьора Андрей 
Слабаков, и бившия командир на 61-ва стрямска механизирана бригада бригаден генерал Димитър Шивиков като 
представители на гражданската квота. 
НБСФ пък отива на изборите в коалиция със „Средна европейска класа“, а името, под което се явяват, е „Патриоти за Валери 
Симеонов“. Именно той е начело на листата, но в нея има и изненади. Така на избираемото четвърто място е поставен 
боксьорът от ромски произход Даниел Асенов, известен с прякора си Българския Тайсън. 22-годишният младеж е 
многократен европейски шампион за младежи и носител на купа "Странджата". Втора след Симеонов пък е областният 
управител на Стара Загора Гергана Миткова, трети – общинският съветник във Варна и бивш депутат Димитър Карбов, а на 
пето – общинарят от Бургас Ивайло Вагенщайн. 
„Атака“ избра своята листа след тв кастинг, като начело застана русофилът Георги Димов, който преди време пък е бил 
член на "Движение 21" на Татяна Дончева. Челната тройка на листата се допълва от Мариета Караджова – юрист, и Христо 
Спасов – икономист. 
„Воля“ на Веселин Марешки пък е в коалиция с още пет партии. Именно техни представители влизат на избираеми места 
в листата, която обаче се води от самия Марешки. В нея са лица като Орхан Исмаилов от Народна партия "Свобода и 
достойнство", театралът Емил Емилов, който е от квотата на Българската социалдемократическа партия, Кольо Парамов и 
Ирина Репуц, която на парламентарните избори през 2014 е била в листата на Реформаторския блок от Благоевград. 
Най-малката листа е тази на „Презареди България“ на евродепутата Николай Бареков. Състои се от общо 2-ма души, като 
на първо място е Димитър Байрактаров, а Бареков е втори. 
За първи път в листа за евродепутати има и чужденец. Става дума за холандеца Дани ван Сантен, който от 3 години работи 
и живее в София и е част от листата на партия „Волт“, оглавявана от Нестимир Ананиев. 
Евгения Банева, която е в ареста с общо 7 обвинения заедно със съпруга й Николай Банев, пък се е запътила към ЕП от 
листата на партия Българско национално обединение. Независимите кандидати са общо 6, като сред тях са бившата 
кметица на „Младост“ Десислава Иванчева, осъдена на първа инстанция на 20 години затвор заради подкуп, и бившият 
военен министър и лидер на БНЗС. 
Въртят картите за гласуване при машините 
В 3000 секции ще има машинно гласуване на предстоящия евровот. ЦИК обаче тепърва ще реши в кои точно секции ще 
бъдат разположени устройствата. Всяко едно от устройствата ще бъде снабдено с пет смарт карти, като три от тях ще се 
използват за гласуване от избирателите, а другите две ще са предназначени за членовете на секциите. Смарт картите за 
избирателите обаче ще се редуват с цел по-голяма сигурност на вота, тъй като всяка от тях генерира различен код. Именно 
смарт картите ще са нужни за активиране на самата машина в тъмната стаичка. Избирателната комисия обяви търг за 
машините, като победителят от конкурса е "Сиела“, която доставя устройствата и на президентските избори през 2016-а, 
когато машинно се гласуваше в 500 секции. Цената на машина излиза около 2500 лева. 
Печатаме над 7 млн. бюлетини за секциите у нас 
Над 7 млн. бюлетини ще бъдат отпечатани за секциите в страна за евроизборите на 26 май. Техният брой се определя 
според числеността на избирателите в предварителните списъци, които са близо 6,5 млн. души, като към тях се добави и 
резерв от 10%. Колко ще са хартиените бюлетини за чужбина ще стане ясно след 7 май, когато изтича крайният срок за 
образуването на секциите зад граница. Отпечатването на бюлетините ще бъде възложено на БНБ. На предишните 
парламентарни избори през 2017-а, както и на президентските през 2016-а цената на една бюлетина излезе около 18 ст. 
Бюлетините за страната трябва да бъдат доставени до областната администрация до 21 май, а до МВР за секциите зад 
граница до 12 май. 
 
√ България топ дестинация за гърците през 2018 година 
България се нарежда на първо място по посещения от гръцки туристи през 2018 г. Това показват данни на Банката на 
Гърция, изведени от новинарския сайт tornosnews.gr. Посещенията от южната ни съседка са били 2.37 млн. за миналата 
година. 
За последните 13 години гърците пътуват с 240% повече като пътуванията през 2005 г. били 3.6 млн., а през 2018 г. те 
стигнали 7.96 млн. Според банката, това е най-големият рекорд досега. Според статистиките 7.3 млн. от пътешествията са 
осъществени от соло авантюристи, а 700 хил. от тях са били направени посредством туристически агенции. За 2018 г. топ 
дестинация е България, следвана от Турция с 967 хил. посещения. От страните в Европейския съюз на първо място е 
Германия (499 хил. пътувания), а на второ – Италия с 405 хил. 
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До момента от гръцките турагенции отчитат 15% ръст на резервациите за Великден, а интересът към Израел расте като е 
налице ръст от 8-10% на туристите. Други популярни дестинации са Константинопол, Йордания, Дубай, Мароко, Египет, 
Сицилия, Рим, Франция и Испания. По отношение на вътрешния туризъм, търсени са островите Корфу, Крит, както и 
Кефалония и Закинтос. 
 
Investor.bg 
 
√ Депутатите прехвърли Фонда за преструктуриране на банки към БНБ 
Досега в националното ни законодателство липсваше нормативна база за присъединяване на страната ни към 
надзорния механизъм и към механизма за преструктуриране 
С окончателните промени в Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни 
посредници парламентът прехвърли Фонда за преструктуриране на банки към Българската народна банка. Това е и част от 
плана за присъединяване на страната ни към ERM II и Банковия съюз. 
България започна процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и 
присъединяване към Единния надзорен механизъм, от което следва присъединяване към Единния механизъм за 
преструктуриране в Европейския съюз. 
Досега в националното ни законодателство липсваше нормативна база за присъединяване на страната ни към надзорния 
механизъм и към механизма за преструктуриране. Затова е необходимо да се въведат разпоредби, свързани с прилагането 
на европейския регламент.  
Друга важна промяна в закона предвижда Фондът за преструктуриране на банки да се прехвърли към Българската народна 
банка и в него да се обособят два подфонда. С единия подфонд ще се финансира прилагането на инструментите и 
правомощията за преструктуриране по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и 
инвестиционни посредници само по отношение на клонове на кредитни институции от трети държави. В другия подфонд 
ще се набират вноски в съответствие с европейския регламент и прехвърлянето им към Единния фонд за преструктуриране. 
Заради предвиденото прехвърляне на Фонда за преструктуриране на банки от Фонда за гарантиране на влоговете в 
банките към централната банка, се предвижда и прехвърляне на функциите на ФГВБ по учредяване на мостова банка и 
дружество за управление на активи към органа за преструктуриране. 
Парламентът одобри в края на миналата година споразумението за прехвърлянето и взаимното използване на вноски в 
Единния фонд за преструктуриране. По-конкретно става дума за вноските в Европейския фонд за преструктуриране, чрез 
който се спасяват банки, а съгласно текстовете България трябва да прехвърли част от събраните около 420 млн. лв. в 
националния фонд за преструктуриране към европейския. Тъй като обаче споразумението ще влезе в сила от датата на 
влизане в сила на решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) за установяване на тясно сътрудничество, което се 
очаква през лятото на 2019 г, сумата вероятно ще бъде и по-голяма. Вноски ще се правят всяка година, като размерът се 
определя от ЕЦБ. 
 
√ Една машина за гласуване може да се ползва от 1200 избиратели в изборния ден 
Ако човек е допуснал грешка, може да се направи корекция 
Една машина за гласуване може да се ползва от 1200 избиратели в изборния ден. Това заяви пред БНТ Стефан Митков – 
мениджър в "Сиела Норма" АД. Компанията трябва да осигури 3000 машини за гласуване за евроизборите, реши 
Централната избирателна комисия (ЦИК). 
Същата фирма осигури експерименталното машинно гласуване и на изборите за президент и референдум с общо 500 
машини. Изпълнителят на обществената поръчка спечели измежду трима кандидати.  
Сега остават въпросите - кога машините ще бъдат доставени, монтирани, кога ще бъде проверен софтуерът, ще стигне ли 
времето за всичко това. 
„С една машина ще може да се гласува от 1200 избиратели, ако има нужда, фирмата има готовност да достави 
допълнително хартия в изборния ден“, каза Митков. 
Ако човек е допуснал грешка при гласуването, може да се направи корекция. 
След упражнен вот машината ще издаде разписка, която трябва да бъде пусната в специална урна, предназначена за 
машинното гласуване. 
Пластмасови паравани ще крият екрана, за да не може страничен наблюдател да види вота на избирателите. 
Хартиените отрязъци няма да бъдат броени, освен ако няма оспорване на резултата. Самото консолидиране на гласовете 
ще се извършва от машината. 
Доставчикът ще задели в резерв и 300 резервни машини за деня на евроизборите. 
Според Стефан Митков манишата, наемът, обучението и логистиката като цена се доближават до стойността, която 
държавата щеше да плати, ако машините бяха закупени, а не наети. Същите машини се ползват в Белгия, заяви той. 
 
В. Банкерь 
 
√ България потвърди подкрепата си за сближаването на Армения с ЕС 
Двустранното сътрудничество между България и Армения в политическата и икономическата сфера, енергийната 
сигурност, транспорта, културния и образователния обмен, както и сътрудничеството по линия на политиката за развитие 
бяха обсъдени по време на политически консултации между министерствата на външните работи на България и  Армения 
на 23 април в Ереван. 
Делегациите на двете страни бяха водени от българския заместник-министър на външните работи Юрий Щерк и арменския 
му колега Авет Адонц. 
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Щерк потвърди българската позиция в подкрепа на процеса на сближение и разширяване на отношенията между 
Европейския съюз и Армения, както и за предприеманите от правителството на премиера Пашинян демократични 
реформи. Заявена бе готовност българската страна да окаже съдействие на Армения за изпълнението на Споразумението 
за всеобхватно и засилено партньорство с ЕС в ключови области. Заместник-министър Адонц изрази благодарност, че 
България бе между  първите страни-членки на ЕС, ратифицирали Споразумението. 
По време разговорите бяха обсъдени и средата за сигурност в региона на Южен Кавказ и Черноморския регион, 10-та 
годишнина на инициативата Източно партньорство и сътрудничеството по линия на ООН и други международни 
организации. 
В рамките на визитата си заместник-министър Щерк посети малкия групов дом за деца от семеен тип, открит в град 
Ванадзор, с финансовата подкрепа на България, където бе посрещнат от заместник-министъра на труда и социалните 
въпроси на Армения Жана Андреасян, от ръководителя на Офиса на УНИЦЕФ в Армения Таня Радочай и социални 
работници от дома. В неформален обмен на мнения арменските събеседници изразиха благодарност към българското 
правителство за предоставената възможност да се възползват от българския опит и добри практики при осъществяването 
на  реформата в областта на детските грижи в Армения. 
 
БНТ 
 
√ Д. Маргаритов: Пазарувайте само от законни търговци, иначе рисковете са големи 
Великден всяка година озарява трапезата ни с вкусни гозби, между които боядисани яйца, козунаци и агнешко. 
Забързаното ежедневие, липсата на време и стегнатият бюджет обаче ни излагат на рискове по време на празничното 
пазаруване. Кои са те - темата в Сутрешния блок на БНТ коментира председателят на Комисията за защита на 
потребителите Димитър Маргаритов. 
Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите: Две групи са проблемите за потребителите 
- едната е свързана с качеството на продуктите и втората е свързана с цените и правото на информация. Трябва да купуваме 
от търговци и търговски обекти, но не и от багажници на бусове например, защото рисковете тогава са много големи.  
Има законови правила и те трябва да се спазват, категоричен е Маргаритов. 
Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите: Моят призив към хората е да гледат 
внимателно, да следят и съпоставят цените, особено при намаленията. 
Т.нар. резервации в последната минути са рискови до някаква степен, макар че и там може да има изгодни оферти. Но 
винаги когато запазваме хотел или пътуване, е много важно да влезем в контакт с този, който предоставя офертата, не 
просто да гледаме шарената картинката и да четем написаното, обясни Маргаритов. 
Димитър Маргаритов – председател на Комисията за защита на потребителите: По празниците ще имаме дежурни 
екипи, които могат да извършат проверка, така че нека да ни търсят. Апелирам и към търговците да не спекулират по 
празниците с търсене на бърза печалба. 
 
√ Започна срещата между Путин и Ким Чен Ун 
Започна срещата на върха между руския президент Владимир Путин и севернокорейския лидер Ким Чен Ун на остров Руски 
край Владивосток. 
В началото на разговора, Путин e заявил, че иска да подкрепи положителните тенденции на Корейския полуостров. По 
думите му, има какво да се направи за подобряване на икономическите връзки между Москва и Пхенян. 
В отговор, Ким Чен Ун е казал, че иска да подобри традиционните отношения с Русия. 
Очаква се между двамата лидери да има разговор на четири очи в присъствието само на преводачи, а по-късно 
разговорите да продължат в разширен формат с участието на делегациите на двете страни. Не се предвижда подписването 
на документи, нито съвместно изявление пред медиите. 
Това е първата среща между Путин и Ким и първо посещение в Русия на севернокорейския лидер. 
 
Министерство на финансите 
 
√ Министерството на финансите изпрати на Европейската комисия Националната програма за реформи и Конвергентна 
програма за периода 2019-2022 г.  
Министерството на финансите изпрати в Брюксел приетите от Министерския съвет актуализирани Национална програма 
за реформи и Конвергентна програма за периода 2019-2022 година. Националният доклад за България за 2019 г., заедно с 
документите, поставящи началото на Европейския семестър, послужиха като отправна точка при изготвянето на двата 
стратегически документа. 
Националната програма за реформи се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи специфичните препоръки 
на Съвета от 2018 г. и на констатираните пропуски в Националния доклад за България за 2019 г. Представен е и преглед на 
напредъка в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“, както и комплекс от мерки в области на 
политики, допринасящи за повишаване на конкурентоспособността на икономиката, и кратко описание на 
инвестиционната стратегия на правителството за адресиране на инвестиционния недостиг в ключови за растежа сектори. 
В Конвергентната програма са отразени приоритетите на правителството за придържане към фискална политика, 
осигуряваща дългосрочна устойчивост на публичните финанси и ефективно насочване на публичните разходи към 
дейности, които ускоряват икономическия растеж. 
С оглед постигане на балансиран растеж, устойчива конвергенция и увеличаване на благосъстоянието на населението 
българските власти ще продължат с усилията си, насочени към премахването на пречките пред инвестиционната дейност 
на частния сектор, подобряване качеството на предоставяните публични стоки и услуги, инвестиции в инфраструктура, 
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увеличаване на финансирането в области като образование, здравеопазване и социална закрила, подобряване 
ефективността и ефикасността на администрацията. Данъчната политика остава предвидима, като същевременно с това 
ориентирана в посока насърчаване на развитието на бизнеса и инвестиционната активност, чрез запазване на ниските 
данъчни ставки за преките данъци, широка данъчна основа и малко на брой данъчни преференции. Правителството ще 
продължи политиките за повишаване на събираемостта на данъците и борбата със сенчестата икономика, и 
недекларирания труд. 
 
„Капитал“ 
 
√ Пловдив води по ръст на населението през 2018 г. 
През миналата година жителите на София са се увеличили с 3.2 хил. души 
Отдавна е ясно, че населението в страната намалява, а областните центрове, които отчитат увеличение на броя жители, се 
броят на пръсти. Очаквано, столицата привлича най-много хора от цялата страна и през миналата година - населението на 
град София се увеличава с 3.2 хил. души спрямо 2017 г. 
Ръстът е на фона на спад от 22.6 хил. общо в България, показват данните за демографските тенденции на Националния 
статистически институт (НСИ). В процентно отношение обаче повишението в София се равнява на 0.3% ръст и столицата 
остава на второ място след Пловдив, който води областните градове в страната със своите скромни 0.5% увеличение на 
броя жители на годишна база. Другите големи областни центрове, които регистрират повече жители през 2018 г., са Варна 
(0.2%), Велико Търново (0.1%), Кърджали (0.2%) и Търговище (0.02%, което са седем души). 
От друга страна, най-голям относителен спад на броя на живеещите сред големите градове отчита Габрово, където 
населението намалява с 1.7% през миналата година до 52.1 хил. души. В номинално отношение "лидер" е Русе, където към 
края на 2018 г. живеят с 1.2 хил. души по-малко спрямо година по-рано. 
Дългосрочно София води 
Същевременно справка за по-дълъг период от време - например спрямо 2010 г., показва малко по-различна картина. Тук 
столицата води - населението в София се увеличава с 5.7% до 1.24 млн. души между 2010 г. и 2018 г., което се равнява на 
ръст над 67 хил. души. Варна (14.8 хил.), Бургас (8.9 хил.) и Велико Търново (1.6 хил.) са единствените други областни 
центрове, които отчитат повишение на броя на жителите си, макар и да остават далеч зад нивото на София.  
Жителите на Пловдив са по-малко през 2018 г. спрямо броя от 2010 г., но пък понижението е минимално - едва 718 души, 
или 0.2% спад. В другата крайност попадат Силистра, която отчита най-голямо относително намаление на населението 
(15.7%), и Плевен, където за осем години броят на жителите пада с 13.9 хил. 
Трябва да се отбележи, че статистиката на НСИ включва само лицата, които са декларирали пред административните 
власти промяна на настоящия си адрес. 
 
√ Цацаров възложи проверка на къщите за гости, а фонд "Земеделие" ги "засекрети" 
В срок от два месеца трябва да стане ясно дали изградените 750 обекта се използват по предназначение 
Главният прокурор Сотир Цацаров е възложил проверки на всички изградени къщи за гости в страната и на всички превозни 
средства, които са получили финансиране от европейските фондове. Това стана ясно от прессъобщение на прокуратурата. 
Целта на проверката, която ще бъде извършена от Главна дирекция "Национална полиция", е да се установи дали къщите 
и колите се ползват по предназначение. В последните дни в медиите излязоха редица публикации за къщи, ползвани като 
частни вили, а не като туристически обекти, които станаха повод за проверката. Единият случай е свързан с подалия преди 
седмица оставка зам.-министър на икономиката Александър Манолев. В другия прокуратурата се самосезира по 
съобщение в ПИК за близки на депутата от БСП и водач на евролистата й Елена Йончева и с мъжа, с който живее на семейни 
начала. 
Възложената от Цацаров проверка стана и абсурден мотив, с който фонд "Земеделие" отказа да предостави на "Капитал" 
списък с къщите за гости, които в момента са в т.нар. процедура по мониторинг. 
Мащабна акция 
От съобщението на прокуратурата става ясно, че в срок от два месеца полицията ще трябва да провери всички къщи за 
гости, които са получили финансиране от европейската програма за развитие на селските райони. Служителите на МВР ще 
проучат както документацията на проектите във фонд "Земеделие", така и на място дали къщите се ползват по 
предназначение. 
"За тази цел ще се изискат заверени копия от регистри за настанените туристи за български и чужди граждани, от 
документацията за регистриране и категоризиране на обекта, информация за заплатените туристически данъци за 
пренощувалите туристи", се казва в съобщението на прокуратурата. Ще се изискат още и справки за нощувалите туристи, 
които всяко място за настаняване трябва да подава към МВР, става ясно от информацията. 
В сряда Румяна Арнаудова, говорител на главния прокурор, съобщи, че проверката ще обхване 746 къщи за гости в цялата 
страна. По нейна информация, цитирана от trud.bg, някои от собствениците са плащали туристически данък и са отчитали 
дейност за срок от пет години, колкото продължава мониторингът на фонд "Земеделие" за извършената инвестиция, след 
което са ползвали къщите за собствени нужди. Имало и данни, че част от къщите са изградени в защитени зони или зони с 
развит туризъм, за което не се допуска европейско подпомагане. 
Отделно от това Сотир Цацаров е разпоредил и проверки на всички проекти, по които има разходи за закупуване на 
превозни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността на получателя на парите. По думите на 
Арнаудова те са над 100 и са включвали покупка на високопроходими джипове, АТВ-та, яхти и др., като са аргументирани 
с разходка на туристи по високопланински места. 
Още през 2013 г. проверка на "Капитал" установи, че всеки шести проект, подаден по тогавашната процедура за 
неземеделски дейности в селата, е бил за покупка на автомобил за "интегриран селски туризъм" - превоз на туристи, 
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отишли на почивка в селата. Повечето от въпросните проекти са подадени от еднолични търговци, като е имало и 
предложения за яхти и хеликоптери. 
Проверки на къщи, свързани с политици 
Повод за възложената проверка на всички къщи са медийни публикации за такива проекти от последните дни, свързани с 
политици. В момента Върховната касационна прокуратура проверява къща за гости край Сандански, за която разследване 
на "Биволъ" и "Благоевград нюз" показа, че е построена с еврофинансиране, но се ползва само като частна вила от подалия 
оставка покрай казуса зам.-министър на икономиката Александър Манолев, а не като туристически обект. Проектът на 
дружеството "Агротрейд - Ана Димитрова" е върху терен, собственост лично на Манолев, който се оказа, че е и кредитирал 
компанията със 700 хил. лв. и я е представлявал като упълномощено лице пред фонд "Земеделие". 
Прокуратурата сезира и КПКОНПИ за евентуален конфликт на интереси, тъй като в качеството си на зам.-министър на 
икономика Манолев е бил член на управителния съвет на фонд "Земеделие" - институцията, която трябва да проверява 
проекта, който той представлявал. Въпросната къща за гости е в рамките на петгодишния мониторинг за устойчивост на 
инвестицията, който приключва през октомври тази година. Прокуратурата в Благоевград е започнала и досъдебно 
производство за представени неверни данни за проекта, става ясно от съобщението. 
Преди ден прокуратурата съобщи, че е възложила на националната полиция проверка и на три къщи за гости с общ двор, 
построени в станджанското село Велика, които малко по-рано сайтът pik.bg свърза с депутата от БСП Елена Йончева, която 
е и водач на листата на партията за европейските избори. В публикацията се твърди, че къщите, които са управлявани от 
фирма на свекъра на Йончева, са получили субсидии, но не се ползват по предназначение. 
Пред БНР самата Йончева каза, че къщите се управляват от нейния свекър от времето преди тя да се познава със 
семейството. "В България има жълто-кафяви медии. А които искат да направят журналистическо разследване, има основни 
принципи на журналистическото разследване", коментира още тя. Според публикацията на pik.bg въпросният проект е от 
2011 г., което означава, че е изтекъл и срокът за мониторинг на инвестицията от фонд "Земеделие". 
Междувременно фонд "Земеделие" използва възложената от прокуратурата проверка, за да откаже да предостави на 
"Капитал" списък със собствениците, получените субсидии и адресите на къщите за гости, които в момента са в процедура 
на мониторинг. Тази информация обаче би трябвало да е публична по подобие на всички проекти по останалите 
европейски програми, които са вписани в системата за наблюдение на еврофондовете ИСУН. В нея всеки гражданин може 
да провери собственика, конкретния проект, етапа му на изпълнение, получената субсидия, подизпълнителите и др. Преди 
няколко дни земеделският министър Румен Порожанов съобщи пред "Нова телевизия", че още през 2016 г. са публикувани 
всички къщи за гости, за да "бъдат посещавани от българските граждани и с ясното послание – там, където се отказва 
достъп и не се използват по предназначение, да получаваме сигнали" . 
Въпросният списък на сайта на фонд "Земеделие" обаче включва единствено населеното място и наименованието на 
проекта, от което всъщност няма как да се идентифицират нито построените къщи, нито техните собственици, за да се 
подават сигнали. Така например къщата за гости, заради която е проверяван Александър Манолев, в списъка на фонда 
фигурира като "Изграждане на жилищна сграда за гости в УПИ 000784"а", отдел 199, подотдел "а", м. "Чинар куши", гр. 
Сандански, общ. Сандански". 
 
√ КФН влиза на проверка в "Еврохолд България" заради сделката за CEZ  
Въпреки че все още няма финализиран договор, регулаторът ще изследва финансовото здраве на кандидат-купувача 
Комисията за финансов надзор (КФН) влиза на извънредна проверка в "Еврохолд България" заради сделката за ЧЕЗ. Целта 
е да се изследва актуалното финансово състояние на дружеството и да се прецени дали то има капацитет да придобие 
бизнес, от който зависи стабилността на електроенергийните доставки за Централна и Западна България. Действията на 
регулатора са безпрецедентни, като за тях са информирани още прокуратурата и Държавната агенция "Национална 
сигурност" (ДАНС). 
По инициатива на регулатора 
Седмица след като депутатът от ГЕРБ Валентин Николов призова от трибуната на Народното събрание да се извърши 
проверка на кандидат-купувача на бизнеса на ЧЕЗ в България, финансовият регулатор се самосезира за извънредна 
инспекция и я мотивира с високия обществен интерес. КФН е в правото си да направи такава извънредна инспекция, 
предвид че "Еврохолд България" е нейно поднадзорно лице, като досега регулаторът не е давал индикации да е засичал 
проблеми при холдинга в качеството му на публично дружество. Същевременно обаче контролираната от Асен Христов и 
Кирил Бошов компания имаше известни регулаторни проблеми по отношение на застрахователния си подхолдинг, който 
е най-същественият му актив. Предишният зам.-председател на КФН, отговарящ за сектора - Ралица Агайн, беше блокирала 
една от придобивките на "Евроинс" в края на 2015 г. поради притеснения за платежоспособността му, а после при 
проверките на сектора имаше търкания около непредоставените от "Еврохолд" данни на групово ниво. В последствие 
сделката все пак беше финализирана, след като решението на Агайн беше отменено от колегите й в КФН заради пропуснати 
административни срокове. 
От обявените намерения става ясно, че експертите ще преглеждат финансовото състояние на "Еврохолд" и ще се 
произнесат за капацитета му за бъдещи придобивания на компании от ранга на "ЧЕЗ Разпределение България" и "ЧЕЗ 
Електро България". При предишния опит за сделка с чешкия им собственик компанията на Гинка Върбакова предлагаше 
320 млн. евро. 
Електроенергийният бизнес на CEZ в България се продава от няколко години и дотук имаше няколко неуспешни опита за 
осъществяване на сделката. Последното развитие около процедурата дойде в средата на април, когато българската 
"Еврохолд България" се включи като кандидат-купувач и получи ексклузивитет в преговорите. Това обаче не гарантира, че 
продажбата ще бъде одобрена от регулаторните органи, още повече че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече 
веднъж я осуети. След публичния отзвук около офертата на Върбакова вече одобрение трябва даде и КЕВР. 
В подготовка за сделката 
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"Еврохолд България" е публичен холдинг, чийто най-голям бизнес е в застраховането. Към края на миналата година 
консолидираните активи на холдинга са 1.4 млрд. лв., отчетените приходи са 1.3 млрд. лв., а нетната печалба е 18.15 млн. 
лв. На проведеното тази седмица общо събрание акционерите одобриха увеличение на капитала. Планът е това да стане 
чрез емитирането на нови привилегировани акции (без право на глас, но с фиксиран дивидент), с които ще се набере до 
154 млн. лв. капитал. 
Според обявеното намерение набраните средства ще бъдат използвани за подсилване на капиталовата позиция на групата 
и в подкрепа на програмата й за експанзия. Досега тя се развиваше основно по линия на застраховането чрез 
придобиването на активи от изтеглящи се от региона западни инвеститори. Опитът за придобиване на енергиен бизнес е 
нова линия на разрастване за "Еврохолд", която обяви, че за целта ще ползва собствен ресурс и кредити. 
Наскоро КФН не е сигнализирала за проблеми с поднадзорното лице, въпреки че през януари гръцкият регулатор излезе 
със силно критична оценка за българския холдинг. Тя бе по повод пореден отказ за придобиване на местен застраховател, 
а сред мотивите се изтъкваше притеснение за високата задлъжнялост на групата, вътрешногруповите сделки и моделът на 
капитализиране чрез придобивания. Тогава от "Евроинс" реагираха остро, като в позицията им се изразяваше "учудване и 
разочарования", аргументацията на гръцката централната банка беше наречена "непрофесионална". 
 
News.bg 
 
√ Над 43 000 студенти държавна поръчка през академичната 2019/2020 г. 
Обучението на 43 413 студенти в 37 държавни висши училища ще бъде субсидирано. Това реши Министерският съвет, като 
утвърди броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации в България 
през учебната 2019/2020 година. 
Очаква се през тази година около 54 000 младежи да завършат средно образование. 
Броят на приеманите за обучение студенти и докторанти е съобразен с оценката на учебната и научната дейност на 
висшите училища, с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетите за обществено-
икономическото развитие на страната. Решението за приема във висшите училища следва утвърдения модел на 
финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда. 
Определени са 2000 места за българи от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в 
български висши училища. Местата за докторанти са 40. Отново ще бъдат осигурени и 150 места за обучение на граждани 
на Северна Македония. Предложеният прием е съобразен с предложенията на организации на българските общности в 
чужбина и българските дипломатически представителства, както и с желанията на кандидат-студентите при проведената 
информационна кампания в Албания, Косово, Северна Македония, Молдова, Украйна и Сърбия. 
За следващата учебна година се допуска допълнителен прием в 8 професионални направления в рамките на капацитета 
на направлението: "Педагогика на обучението по...", "Физически науки", "Химически науки", "Математика", "Енергетика", 
"Материали и материалознание", "Химични технологии" и "Религия и теология". Това са направления с намаляващ брой 
студенти, но важни за развитието на отделни сектори на икономиката и обществото. 
С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните висши училища. За учебната 2019/2020 
година са предвидени 12 805 места, от които 7 808 след средно образование. Частните висши училища ще приемат 12 324 
студенти, от които 8 204 след средно образование. 
Новите докторанти във висшите училища ще бъдат общо 2 420. За държавните висши училища местата са 2 254, за частните 
- 166, а за научните организации - 296. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари 
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите ще обсъдят на първо четене промените в Закона за 
мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила 
срещу прането на пари. В дневния ред на парламента са и промените в Закона за местните данъци и такси, с които се 
отменя допълнителният имотен данък в курортите.  
С измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари дружествата, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС 
своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с 
прилагането на закона, ще имат 6-месечен срок от публикуването в сайта на ДАНС на националната оценка на риска, да 
идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово 
разузнаване“.  
Декларация за действителни собственици на фирми по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще подават само 
онези, които не са вписани в регистър Булстат или в Търговския регистър.  
С промените отпада и задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент.  
Промените в спешен порядък в Закона за местните данъци и такси идват след решението на Конституционния съд, 
съгласно което по-високите налози в курортите водят до неравно третиране на различните собственици, а имущественият 
данък се определя неправомерно от начина на ползване на жилищата. Досегашните текстове предвиждаха имотите в 
курортни населени места, които не са основно жилище, не се отдават под наем или не са регистрирани като туристически 
обекти, да се облагат с по-висок местен данък. 
 
√ До 9-и май комисията по концесионирането на летище София проверява заявленията на петимата кандидати 
До 9-и май комисията по концесионирането на летище София трябва да провери различни аспекти от заявленията за 
участие на петимата кандидати и наличието на предпоставки за изключването на участници от процедурата. Това заяви 
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министърът на транспорта Росен Желязков пред парламентарната транспортна комисия. Той уточни, че избран кандидат 
ще има след не по-малко от месец след отварянето на офертите. 
Комисията разполага с 15 работни дни, за да направи проверка за съответствие, като всяко заявление от участника е не по-
малко от 500 страници, каза министър Росен Желязков. И на петимата кандидати в процедурата са изпратени уведомления 
за уточнения, свързани с правоспособност и легитимация, които трябва да бъдат предоставени в рамките на срока до 
отварянето на офертите. Ето и минималната сума, която се очаква от участник в процедурата: 
"Има първоначално плащане, което е независимо от всичко друго. От участник, който бъде определен за концесионер, 
трябва  да плати, за да влезе договорът в сила 550 милиона без ДДС към държавата". 
Предметна оценка, която е основният елемент на класиране, ще бъдат годишните концесионни възнаграждения, каза 
Росен Желязков: 
"Които не могат да бъдат по-малко от 15 милиона без ДДС на година или сумата, която е по-голяма, до другия репер, е 
десет процента от всички приходи от дейността на летището, като предмет на преценяване за развитието на летището ще 
бъдат и инвестициите, които следва да бъдат направени. Те не могат да бъдат по-малко от 600 милиона, като до 10-ата 
година трябва да има изграден нов терминал, както и нова писта, което ще бъде част от преценката на направените 
предложения". 
Офертите ще бъдат отворени в открита процедура на комисията на девети май. 
 
√ ЕЦБ: Повишаване на автомобилните мита от страна на САЩ би имало минимално влияние върху икономиката на 
еврозоната 
Икономиката на САЩ може да пострада по-сериозно от ескалация на търговската война 
В случай че Съединените щати увеличат тарифите за вноса на автомобили от всички останали държави, с изключение на 
Мексико и Канада, въздействието върху еврозоната и върху глобалната икономика като цяло ще бъде минимално, съобщи 
Европейската централна банка в своя редовен ежемесечен икономически доклад, публикуван в сряда. 
ЕЦБ смята, че търговските партньори на САЩ ще въведат реципрочни мерки върху вноса на американски стоки (ако бъдат 
наложени американски мита върху вноса на автомобили), които би могло да имат отрицателно въздействие както върху 
водещата световна икономика, така и върху икономиките на близки търговски партньори на САЩ като Япония и Южна 
Корея. 
Банката също така отбелязва, че въведените през миналата година митнически тарифи са оказали само скромно негативно 
влияние върху глобалната и върху икономката на еврозоната. ЕЦБ обаче предупреди, че всяко по-нататъшно ескалиране 
на търговските напрежения в световен мащаб може да има по-голямо отрицателно въздействие върху глобалната 
икономика. 
Според ЕЦБ икономиката на САЩ може да бъде засегната много по-сериозно, отколкото икономиките на Китай или на 
еврозоната при нова ескалация на напрежението в международната търговия.  
Резултатите от този анализ на централната банка изглеждат доста изненадващи, тъй като досегашната протекционистка 
политика, водена от Вашингтон, изглежда засегна доста повече Китай и еврозоната, отколкото икономиката на САЩ. 
ЕЦБ се оценява, че брутният вътрешен продукт на САЩ може да спадне с повече от 2% през първата година при евентуално 
засилване на търговската война. В същото време се очаква икономиката на еврозоната да се свие с около 0,1%, докато 
китайската икономика ще продължи да нараства. 
Симулационният модел на ЕЦБ оценява сценарий, при който САЩ ще увеличат с 10% тарифните и нетарифните бариери 
върху вноса от всички търговски партньори, като засегнатите държави отвърнат с аналогични мерки. 
Очаква се президентът на САЩ Доналд Тръмп да реши през следващия месец дали да увеличи митата до 25% за 
чуждестранни автомобили и авточасти, след като през февруари получи подобна препоръка от Министерството на 
търговията. 
Мита от 25% биха увеличи добавената стойност на вътрешния автомобилен сектор с 12%, тъй като потребителите в САЩ 
ще преминава към превозни средства, произведени в Северна Америка, прогнозира ЕЦБ. 
В същото време автомобилните сектори в Япония и еврозоната ще понесат загуби съответно с около 10% и 4% по 
отношение на добавената стойност, се посочва в доклада на ЕЦБ. Канада и Мексико, които няма да бъдат предмет на 
подобни тарифи, биха се облагодетелствали като част от американската производствена автомобилна верига. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Престъпление и наказание - законът, начин на употреба - адвокат Марин Марковски; 
- Преди евровота. За целите и очакванията - Иво Христов от листата на БСП; 
- Потребителски казуси. Преди Великден: как да се предпазим от търговски уловки; 
- По пътя на метрото - как ще изглеждат новите станции; 
- На Велики четвъртък - как се готвят монасите в Бачковкия манастир; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кога ще бъдат премахнати навесите от терасата на шефа на КОНПИ Пламен Георгиев след решението на 

Столичната община? 
- Как се отрази „Апартамент гейт" на управляващите и кои партии имат шансове да вкарат евродепутати? Коментар 

на социолога Добромир Живков; 
- Зам.-председателят на БСП Деница Златева за политическите и корупционни скандали; 
- Сигнал за отровени кучета в Перник. На живо: Има ли опасност за хората и домашните любимци? 



10 

 

- Какви ограничения за притежателите на газови пистолети наложиха депутатите. В студиото Маноил Манев от ГЕРБ; 
- Ще бъде ли заловен човекът, който запали личния автомобил на Маринела Николова - кмет на Козлодуй? 
- На живо от врачанско - какви са традициите на Велики Четвъртък? 
- В „Седмицата на духа" - специален гост, поетесата Мария Лалева; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За първи път родителите на починалото бебе при катастрофата с Лютви Местан разказват за инцидента; 
- Мъж почина пред болница минути след като е изписан. Защо лекарите не се отзоваха? 
- Хакери източиха банковата сметка на жена в инвалидна количка. Напазарували си за хиляди левове по интернет; 
- Бутат част от скандалната тераса на Пламен Георгиев. Незаконна ли е? 
- Ще съборят ли предизборните скандали доверието в политиците преди евровота? Гостува Радан Кънев; 
- Измама с мистериозни кутии в интернет. Може ли да си купиш изненада за десетки левове, а да получиш - подарък 

за жълти стотинки. Как работи схемата - проверка в „На твоя страна" с Георги Георгиев; 
- На Велики четвъртък зрителите ще видят кокошки, които снасят цветни яйца и петел, който се смее, докато 

кукурига; 
- И още - великденско меню за ценители от тайните рецепти на шеф Виктор Ангелов; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 25 април 
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа В УНСС премиерът Бойко Борисов ще проведе среща с ръководството на университета, за да обсъдят 

въпроса с обещаните средства за нов корпус. 
- От 8.00 часа в локалното платно на бул. „Александър Малинов", след магазин ХИТ в посока Бизнеспарк, 

представител на Пътна полиция - ГДНП ще даде подробности за предприетите мерки за организация на 
движението във връзка с предстоящите празници. 

- От 09.00 часа Негово Светейшество Патриарх Неофит ще отслужи архиерейска св. Василиева литургия в 
митрополитската катедрала „Св. Неделя". 

- От 09.30 часа 3-ти състав на Специализирания наказателен съд ще заседава по делото срещу Мирослав Ц. и Ивалин 
Й., на които са повдигнати обвинения за образуване и ръководене на организирана престъпна група. 

- От 10.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ще се проведе лекция на проф. Федерика Оливарес на тема 
„The power of Cultural Diplomacy in a changing world". 

- От 10.00 часа европейският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел ще открие 
конференция по изкуствен интелект на тема: „ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INTELLIGENCE VS. ETHICS" в Нова 
конферентна зала (Огледалната зала) в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски". 

- От 10.30 часа на пл. „Света Неделя" институцията на омбудсмана, съвместно с Българската православна църква, 
организира боядисване на 1 000 великденски яйца, в което са поканени над 200 деца от 4 столични детски градини 
и 8 училища. 

- От 11.00 часа Камарата на строителите в България организира работна закуска, на която ще представи актуалните 
теми, по които Камарата работи - усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на строителството, както и 
новите възможности, които дава системата на Централния професионален регистър на строителя. 

- От 11.00 часа в централата на ВМРО (ул. „Пиротска" 5, ет. 5) ще бъде подписано споразумение за съвместна 
дейност на евроизборите между ВМРО и Социалдемократическата партия. На събитието ще присъстват 
председателят на СДП Тодор Барболов, водачът на листата на ВМРО - БНД Ангел Джамбазки, началникът на 
предизборния щаб Юлиан Ангелов и Румяна Борисова - представител на СДП в листата с кандидати за 
евродепутати. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА проф. Николай Овчаров и кметът на Свищов Генчо Генчев ще дадат 
пресконференция за разкриването на средновековната крепост в Свищов - една от последните героични крепости 
на цар Иван Шишман и резиденция на Дракула. 

- От 11.00 часа Националното ловно-рибарско сдружение - „ Съюз на ловците и риболовците в България" ще даде 
пресконференция на тема „Европейските предизвикателства пред лова и ловната общност в България. 
Информиран избор за Европейски парламент 26 май 2019 г." на бул. „Витоша" № 31-33, ет. 5. 

- От 11.30 часа в Парк хотел Витоша в рамките на 42-ия годишен конгрес на Европейската фармацевтична студентска 
асоциация (EPSA), ще се проведе дискусионен семинар на тема: „Онкохематологичните заболявания: от 
смъртоносна диагноза към нов живот". 

- От 12.00 часа с мирен протест пред посолството на КНР, последователите на Фалун Гонг в България ще отбележат 
20 години от началото на национална кампания за елиминиране на Фалун Гонг от Китай. 

- От 12.00 часа в Борисовата градина (до паметника Братска могила на загиналите антифашисти) Астелас Фарма ще 
отбележи 10-годишнината на компанията в България със засаждането на 20 японски вишни. 

- В 13.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети Курилския манастир „Св. Иван Рилски", за да 
провери реставрационните дейности. 

- От 14.00 часа в Пресклуба в сградата на Народното събрание (пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм 
Националната художествена галерия) ще се проведе първият редовен брифинг на Централната избирателна 
комисия. 

- От 18.00 часа в галерия „Академия" на НХА ще бъде открита изложбата „Пет години студентски пленер „В духа на 
Майстора", която включва произведения живопис и скулптура на студенти от НХА, създадени по време на 
пленерите в село Шишковци, община Кюстендил, където Майстора живее и твори в продължение на 26 години. 
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- От 18.00 часа Негово Светейшество Патриарх Неофит ще отслужи Последование на 12-те евангелие в ПКСХП „Св. 
Александър Невски". 

- От 18.00 часа в Мраморното фоайе на Столична библиотека ще се състои концерт на Артес трио от цикъла 
„Вълшебният свят на музиката". 

- От 18.00 часа в Унгарския културен институт ще бъде прожектиран филмът „Копелето на Сатаната" на режисьора 
Дежьо Жигмонд. 

- От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека ще бъдат представени книгите „Призраци на 
настоящето" и „Кратки разкази за недружелюбни момичета". 

- От 19.00 часа в Софийската опера и балет публиката ще се докосне до музиката на Верди и неговия „Реквием". 
***  
Бургас 

- От 11.00 до 15.00 часа в Авиомузей „Бургас" на летище „Бургас" в кв. „Сарафово" ще се проведе работилницата 
„Създай своето авиационно яйце", а от 13.00 до 17.00 часа - игра „Великденският заек каза...". 

- От 11.00 часа в парк „Велека" младежите от „Движение България на гражданите" - Бургас организират 
великденско боядисване на яйца сред природата за трета поредна година. 

- От 12.00 часа пред Градинката до Часовника ще се състои „Багрилница за Великден" - автентичен ритуал за 
боядисване на яйца. Организатор на събитието е Регионалният исторически музей в Бургас и група за автентичен 
фолклор от с. Факия. 

- От 17.00 часа в Галерия експозиция „Георги Баев" ще се проведе концерт на Арт център „Точно време" с 
ръководител Жени Лалчева. 

- От 17.30 часа къща музей „Петя Дубарова" ще започне музикално-поетичен спектакъл „Докосване до Петя" с 
участието на Лилия Христова, Теменуга Захариева, Наталия Димитрова. Събитието е по повод 57-годишнината от 
рождението на поетесата Петя Дубарова. 

- От 18.30 часа в зала „Петя Дубарова" на Културен център „Морско казино" ще се проведе лекция на проф. Иван 
Бъчваров на тема „Възкресението - култура на Богознанието". 

***  
Варна 

- От 11.00 часа пред сградата на НЧ „Просвета 1927" кв. „Аспарухово" ще се проведе благотворително боядисване 
на яйца под надслов „Дари, за да помогнеш". 

- От 11.00 часа в прес-залата на Радио Варна ще се проведе пресконференция по повод провеждането на 50-ото 
рали България. 

- От 15.30 часа Варненска Търговска Гимназия „Георги Ст. Раковски" ще отбележи 115 години от създаването си. От 
16.00 часа от двора на гимназията ще тръгне шествие до Фестивалния и конгресен център, където в 17.00 часа ще 
започне празничната програма „Туй дето трябва да стане". 

- От 17.00 часа в залата на неделното училище при храм „Св. Атанасий" ще има „Великденска работилница". В нея 
деца от школите по изкуства и неделното училище при храма ще боядисват яйца и изработват великденски 
картички. 

*** 
Велико Търново 

- От 9.00 часа в голяма зала на Общината ще се проведе редовна сесия на ОбС - Велико Търново. 
- От 10.00 часа в Катедралния храм „Рождество на св. Богородица" ще се проведе освещаване на великденски яйца 

и козунаци. 
- От 15.00 часа в двора на Търговската гимназия ще бъде отбелязана 115-ата си годишнина от създаването на 

учебното заведение. 
- От 18.00 часа в Клуб 7 ще бъде представена книгата „Спортната слава на Велико Търново" с автор Ангел Ганцаров. 
- От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще бъде представена „Теменужката от Монмартр" - оперета от Имре 

Калман. 
***  
Велинград 

- В 14.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще се срещне с читалищни и културни дейци в 
читалище „Отец Паисий". 

***  
Горна Оряховица./с. Драганово 

- От 11.00 часа в Клуба на пенсионера „Асен Разцветников" ще има боядисване на яйца с участието на Детски танцов 
състав и Група за стари градски песни. 

***  
Горна Оряховица 

- От 16.00 часа в Младежкия дом ще се проведе „Работилница за умения и добродетели: Великденски писани яйца". 
- От 18.00 часа в НЧ „Напредък-1869" Младежкият театър „Алтернатива-деца" представя премира на спектакъла 

„Ваше въображение" по Албена Димова. Спектакълът е посветен на 150 години от създаването на читалището. 
***  
Добрич 

- От 13.00 часа в Народно читалище „Мевляна - 2002 г." ще се проведе конкурс „Да нашарим яйцата" за най-шарено 
великденско яйце. 
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- От 18.00 часа в Младежки център - Добрич ще започне концерт „Пролетно вдъхновение" на Клуб „Пиано" с 
ръководител Детелина Захариева с участието на изпълнители от Студио за поп-рок изпълнители „Сарандев" с 
ръководител Елена Карабельова при Младежки център - Добрич. 

***  
Долна Оряховица 

- От 15.00 часа в НЧ „Христо Козлев-1883" ще бъде открита изложба „Червено яйчице в моите ръце" с участието на 
деца от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий". 

***  
Кърджали 

- От 18.00 часа в Керимовата къща ще бъде открита изложба на Дружеството на художниците. 
- От 18.30 часа в Дома на културата ще се състои Празничен великденски концерт с участието на самодейни от 

състави и индивидуални изпълнители към културното средище. 
***  
Кюстендил 

- От 9.30 часа на стадион „Осогово" ще се проведе състезание на Младежките противопожарни отряди „Млад 
огнеборец". 

- От 14.00 часа в залата на парк-хотел „Кюстендил" ще се проведе редовно заседание на ОбС - Кюстендил. 
***  
Ловеч 

- От 10.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе 62-то заседание на Общинския съвет. 
***  
Пазарджик 

- От 11.30 часа в офиса на ГЕРБ общинските съветници от партията ще отговарят на въпроси на граждани. 
- От 11.30 часа ще бъде открита Алея на 10-те най-добри спортисти на общината и площадка за скейт тренировки. 
- От 12.30 часа в градинката на църква „Света Богородица" деца ще боядисват яйца. Константийският епископ Яков, 

заедно с участниците и всички желаещи, ще занесат лично боядисаните яйца за благословение на живеещите в 
Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич" в 13.30 часа. 

- От 14.30 часа водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева ще участва в кръгла маса на тема 
„Свободата на словото в медиите и обществото. Формиране на млади граждански лидери" в конферентна зала, 
хотел „Хебър". От 16.00 часа Йончева ще проведе неформална среща разговор с граждани и ще посети 
Великденски концерт на централния площад „К. Величков". 

- От 18.30 часа на площад „Константин Величков" ще започне великденски концерт-спектакъл на Представителен 
танцов състав „Чудесия". 

***  
Панагюрище./с. Бъта 

- От 17.30 часа в читалище в селото кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще се срещне с 
обществеността. 

***  
Перник 

- От 10.15 часа в Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ул. „Владислав Граматик" 
№ 93) министърът на труда и социална политика Бисер Петков ще даде брифинг. 

- От 11.00 часа пред читалището в кв. „Бела вода" ще има Великденска люлка „Приказка без край - писане на яйца". 
- От 14.00 часа пред Двореца на културата ще се проведе конкурсът за рисуване на яйца „Писано яйце", с участието 

на ученици от пернишките училища. 
- От 17.00 часа в Галерия „Кракра" ще бъде открита Традиционна Великденска изложба. 
- От 18.00 часа в Театрален салон „Георги Русев" ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на НЧ 

„Просвета - 1909 г." в кв. „Църква". 
- От 19.00 часа в театралния салон на Двореца на културата Ансамбъл „БЪЛГАРЕ" и приятели ще представят 

спектакъла „Как ще НИ стигнат американците?". 
***  
Пещера 

- От 18.00 часа в читалище „Развитие" водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева и депутатът 
от БСП Димитър Данчев ще се срещнат с граждани. 

***  
Плевен 

- От 13.00 часа в Пресклуба на БТА Найден Зеленогорски от ПП Движение „България на гражданите" ще даде 
пресконференция. 

***  
Ракитово 

- От 12.00 часа пред сградата на читалището кандидатът за евродепутат от БСП Мариела Модева ще боядисва 
великденски яйца и ще разговаря с граждани от общ. Ракитово и общ. Костандово. 

***  
Септември 
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- В 12.00 часа водачът на листа на БСП за европейските избори Елена Йончева и депутатът от БСП Димитър Данчев 
ще разговарят с граждани на тема „Управление на общината". Срещата ще се състои в кафе-клуб „Загоре". 

***  
Сливен 

- От 12.00 часа на пл. „Цар Освободител" ще се проведе масово боядисване на яйца. 
***  
Смолян 

- От 8.00 часа в храм „Св. великомъченица Неделя" в кв. „Райково" Негово Високопреподобие архимандрит 
Висарион ще отслужи утреня, Василиева св. Литургия и общ Маслосвет. В 20.00 часа ще бъде отслужено 
последование на 12-те Евангелия. 

- От 18.30 часа в Образцово народно читалище „Христо Ботев-1871" ще се проведе великденски концерт. 
***  
Стара Загора 

- От 07.00 часа в катедралния храм „Св. Николай" ще бъде извършен Велик Маслосвет, след което ще бъде 
отслужена св. Божествена Василиева литургия. По време на службата ще бъде извършен чина на ритуала на 
умиване на нозете. 

- От 11.00 часа в зала „Етносвят България" ще се проведе „Великденска работилничка" с деца от старозагорски 
детски градини и училища. 

- От 11.30 часа деца, посещаващи неделните училища ще боядисват яйца пред катедралния храм „Св.Николай". 
- От 19.00 часа катедралния храм „Св. Николай" ще бъде отслужено утринно богослужение с четене на 12-те 

Евангелия. 
***  
Трън 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Трън ще започне редовното заседание на Общинския съвет. 
***  
Шумен 

- От 9.00 часа в зала 363 на общината ще проведе заседание на Общински съвет- Шумен. 
***  
Ямбол 

- От 18.30 часа ще бъде открита великденска художествена изложба, с която арт галерия „Стойчев" ще отбележи 
десетия си рожден ден. 

 


