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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 
 
Списание „Икономист“ 
 
√ Остър завой към образование с професия 
За втора поредна година професионалните паралелки у нас са над 50% 
Трудната връзка между бизнеса и училището е на път да влезе в по-щастлив период. За втора поредна година 
професионалните паралелки у нас ще са повече от профилираните, което е знак, че трендът се обръща и че все повече 
ученици избират да имат професия, което би трябвало да е добра новина за бизнеса, който се оплаква от липса на кадри.  
Заявките за разкриване на професионални паралелки вече надвишават 60% в Софийска, Пазарджишка и Врачанска област. 
Най-малко са заявките в област Кърджали - 38%. При този интерес Министерството на науката и образованието (МОН) 
очаква и за учебната 2019/2020 г. професионалните паралелки да са над 50%, както бе за 2018/2019 г. Резултатът се дължи 
на добрия диалог между бизнеса и училищата, воден от МОН. От тази година министерството е предприело още мерки за 
насърчаване на учениците за избор на образование с професия - като стипендии до 60 лв. за деца, които учат защитени 
професии, професии с очакван недостиг на кадри и в паралелки с дуално обучение. Осигурява се безплатен транспорт до 
професионалните гимназии и има възможност бизнесът да дава стипендии и по-високо заплащане от минималното.  
Планът на МОН да разширява професионалното образование, изглежда, допада не само на професионалните гимназии, 
но и на средни и обединени училища, които също дават заявки за разкриване на професионални паралелки. „От много 
области получихме заявки за разкриване на нови специалности, които са консултирани с местния бизнес и той е счел, че 
има нужда от такива кадри”, каза пред „Икономист” зам.-министърът на образованието Таня Михайлова. В последните 
години фирмите все по-активно се включват в кампаниите за рекламиране на професии чрез дните на отворени врати в 
предприятията, както и в състезанията по професии, които организира МОН. Чрез тези контакти се срещат ученици, 
родители и бизнес, в резултат на което работодателите избират бъдещите си кадри. 
Политиката за насърчаване на професионалните паралелки обаче даде и странични ефекти като протести на родители в 
Добрич и Троян, които смятат, че съкращаването на общообразователни паралелки за сметка на професионалните ще 
лиши децата им от избор какво да учат. Недоволни майки заявиха, че децата им не искат да стават стругари, а да учат 
история. „Професионалното образование не ограничава, а дава предимство, защото, когато имаш една професия, имаш 
винаги план „Б”, каквото и да се случи в живота”, коментира Таня Михайлова. 
До момента училищата са заявили пред МОН 162 паралелки за категорията „защитени специалности”, т.е. в маломерни, 
но нужни за бизнеса и местните общности паралелки. Планираните паралелки за обучение по професии с очакван недостиг 
на пазара на труда са 316. В тези категории са и специалности от важни сектори на икономиката като машиностроене, 
енергетика, електроника, транспорт, хранително-вкусова промишленост, услуги, минно дело и др. По настояване на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) към списъка са добавени специалностите „Машини и системи с 
цифрово-програмно управление“ и „Мебелно производство“.  
Няма гаранции обаче, че обучените младежи ще останат в България, защото това зависи от възнаграждението, което ще 
им предложат работодателите. Професионалните гимназии дават възможност за обучение в ЕС по програмата „Еразъм+” 
и учениците се убеждават, че имат преносими умения, които ще им помогнат да си намерят работа в Западна Европа. В 
професионалните гимназии се изучават интензивно и чужди езици.  
Новите специалности 
„Обръщането на тренда в посока на избор към професионалното образование от страна на учениците е много добра 
новина за бизнеса, стига тези кадри да се реализират по-нататък в професиите, за които са добили квалификация“, заяви 
пред „Икономист“ Томчо Томов от Българската стопанска камара. АИКБ пък излезе с позиция за активно участие на 
работодателите при определяне на държавния план-прием в професионалните гимназии.  
Бизнес училища от 27 области са заявили специалности, които до момента не са изучавани в региона. За всички тези 
ученици има гарантирани работни места, които те могат да заемат веднага след завършването на образованието си. 
Например в Сопот професионалната гимназия „Ген. Владимир Заимов” заявява специалност „Измервателна и 
организационна техника”, която е разработена от Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика 
„М.В. Ломоносов”. Най-много нови професии се предлагат на бъдещите гимназисти в областите Враца, Велико Търново, 
Кюстендил, Монтана, Силистра, Благоевград, Пловдив. Професията „Машинен техник“, за която се очаква да има недостиг 
от кадри, се предлага за първи път в СУ „Христо Ботев“ в Оряхово. Там е предвидено и обучение по специалност „Машини 
с цифрово програмно управление“. Паралелка със същата специалност ще опитат да направят и в ПТГ „Джон Атанасов“ в 
Кюстендил. 
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План „Б“: Според зам.-министър Таня Михайлова професионалното образование дава възможности и на онези, които 
първоначално смятат да се реализират в друго поприще 
В три обединени училища от гоцеделчевската община Гърмен учениците ще могат да изберат „Оператор на компютър“ и 
да придобият умения за текстообработване. В пернишката технологична гимназия са заложили специалност „Машини за 
гореща обработка“. Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника в Бургас предлага обучение за 
авиационни техници. Там е планирана и паралелка по „Електрически превозни средства“. 
Специалност „Електронна търговия“ с професия „Организатор на интернет приложения“ се предлага за първи път от 10 
училища в Пазарджишка, Пловдивска и Старозагорска област. Професия „Съдебен служител“ могат да избират за първи 
път учениците в СУ „Константин Преславски“ във Варна, СПГ по икономика във В. Търново, СУ „Иван Вазов“ в Мездра и ПГ 
по икономика „Г.С.Раковски“ в Ямбол. 
Специалност „Полиграфия“, която е защитена, е планирана от ПГХТ „Проф. Асен Златаров“ в Горна Оряховица. 
„Деловодство и архив“ ще може да се учи в обединеното училище в с. Джулюница, община Лясковец. 
За професия „Социален асистент“ учениците може да се подготвят в СУ „Христо Ботев“ в Ст. Загора. Според желанието на 
бизнеса на много места професионалните гимназии предлагат обучения по технически професии, както и специалности, 
свързани с аграрния сектор (ветеринарен техник, растениевъд, животновъд), туризма (термални процедури, аниматор, 
администратор, екскурзовод), със строителството, транспорта, мебелния и текстилния бранш. Голяма част от тях са 
защитени или с очакван недостиг на пазара на труда. Сред тях са „Строител-монтажник“, „Спедитор-логистик“, „Техник по 
транспортна техника“. 
Дуалното обучение 
За дуално обучение (учене плюс работа) са заявени 148 паралелки. „На фона на 178 съществуващи в момента този интерес 
означава, че дуалната форма на обучение се припознава като най-бързата връзка между училището и пазара на труда. 
Учениците полагат труд в XI и ХII клас и получават възнаграждение. Ние сме дали възможност на бизнеса, ако иска да 
предлага възнаграждение, по-високо от минималното”, коментира Таня Михайлова. Директорите на училищата могат да 
си партнират с повече от една фирма, за да не се налага целият клас да работи при един работодател. А фирмите могат да 
дават стипендии на ученици, които искат да привлекат на работа след завършването им.  
Наставниците, които въвеждат в професията учениците в XI и XII клас, също се обучават по специална програма. Обучение 
се провежда и за преподавателите, за да няма разминаване в преподаването в класната стая с производството. 
По данни на МОН най-много дуални паралелки има в областите Пазарджик, София, Ст. Загора, Габрово, Враца, В. Търново, 
Габрово и Пловдив. А най-предлагани са специалностите от професионално направление „Машиностроене“, 
„Електрообзавеждане на производството”, „Мехатроника”, „Конструиране и моделиране на облеклото”, „Мебелно 
производство”. 
Председателят на АИКБ Васил Велев смята, че идеята за професионалното образование може да се доразвие и със 
задължителна матура по математика, защото, за да има на изхода на висшето образование добри инженери, на входа 
трябва да има подготвени млади хора по природо-математически дисциплини.  
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Монитор 
 
√ Петкова: В края на май тръгва строителството на интерконектора България-Гърция  
"В края на месец май, имаме амбициозната цел да бъде даден стартът на строителството на интерконектора Гърция-
България. Той ще бъде въведен в търговска експлоатация през втората половина на 2020 г." Това заяви министърът на 
енергетиката Теменужка Петкова при откриването на тематична конференция. 
Тя припомни, че темата за диверсификацията е изключително важна за нас, но и за целия Балкански регион. Усилията ни 
са да направим, така че България да бъде независима по отношение на своите доставки, сигурност и тогава ще има 
конкуренти цени и икономика, поясни енергийният министър. 
"Ние желаем да развиваме пазара на природен газ и България ще бъде един партньор в областта на търговията с природен 
газ от различни източници и различни маршрути", заяви енергийният министър. 
Теменужка Петкова се похвали, че до края на настоящата година ще имаме платформа за търговия на природен газ. 
По думите й, България осъзнава смисъла на диверсификацията като основен приоритет на източниците и маршрути на 
доставката на природен газ. Петкова отчете няколко основни проекта, по които се работи много целенасочено през 
последни четири години. 
Първият най-важен и ключов проект за Югоизточна Европа е изграждането на интерконектора Гърция-България - проект, 
който ще даде енергийна сигурност не само за България, но и за целия регион. 
"Интерконекторът Гърция-България се намира в своята решителна и заключителна фаза. През месец май предстои да 
бъдат избрани компаниите, които ще имат отговорността и честта да реализират проекта", заяви Петкова и похвали 
работата на българското правителство за реализирането на проекта. 
Тя е сигурна, че "интерконекторът е необратим процес и проект, който ще стане факт така, както сме го поели като 
ангажимент пред българските граждани и европейските партньори". Друг много важен проект е изграждането на 
междусистемната връзка между България и Сърбия. 
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Следващият важен проект, според енергийния министър, който ще има значение за развитие на енергийния пазар, е 
участието на България в изграждането на терминала за втечнен природен газ "Александруполис". С него България ще има 
възможност да доставя втечнен газ от различни други източници - САЩ, Катар, Алжир и други. 
Теменужка Петкова посочи, че през втората половина на 2019 г. трябва да има окончателно инвестиционна решение за 
реализирането на проекта за доставка за втечнен газ от различни държави. "Реализирайки всички енергийни проекти, ние 
смятаме, че това е една добра база и реализиране на една по-мащабна концепция - газоразпределителен център на 
територията на България", коментира енергийният министър. 
По думите на Петкова, ако се реализират всички други енергийни връзки с другите страни, това означава, ще се създаде 
предпоставка страната ни да стане средище на потоците от газ както от север, така и от юг. 
 
√ Борисов и Заев се поздравиха за Великден  
По повод великденските празници премиерите на Северна Македония и България Зоран Заев и Бойко Борисов си 
размениха писма с поздравления и пожелания за просперитет между братските народи на двете страни, съобщава МИА. 
В своето писмо Борисов изразява увереността си, че той заедно с македонския премиер, с още по-голяма сила ще насочат 
добротата, любовта и смирението към ползите от съвместната работа за европейското бъдеще на двете братски страни. 
Заев подчертава в писмото си до Борисов, че историческата прилика, която е основа за приятелството на двата народа е 
възможност да се въплъти силен ангажимент и искрена любов между двете страни и насърчаване на благосъстоянието на 
гражданите им. "Пожелавам мирни и красиви празници на гражданите на приятелска България и нека любовта и 
милосърдието, на които ни учи този празник, станат наш начин на живот”, се казва в поздравлението на Заев до Борисов.  
 
Investor.bg 
 
√ Брутният външен дълг на България продължава да намалява 
Краткосрочният дълг е 13,9% от прогнозния БВП, показват данни на Министерство на финансите  
Брутният външен дълг на България продължава да намалява както на месечна, така и на годишна база през януари, 
достигайки 56,4% от БВП. Това става ясно от месечния обзор на българската икономика, подготвен от Министерство на 
финансите. Според данните понижение на задлъжнялостта спрямо януари 2018 г. е отчетено във всички сектори с 
изключение на банките. 
Дългът на частния сектор намалява както в абсолютна стойност, така и в относително изражение спрямо БВП. По 
отношение на матуритетната структура, краткосрочният дълг е 13,9% от прогнозния БВП. Нетната задлъжнялост е 
отрицателна в размер на 6,6% от БВП, след като външните активи продължиха да надвишават външните пасиви, отчитат 
още от МФ. 
Според данните общият държавен дълг, включително държавно гарантираният, намалява до 23 млрд. лв. или 19,9% от 
прогнозния БВП в края на февруари, при 22,7% година по-рано. Вътрешният дълг се свива до 3,9% от БВП от 5,2% година 
по-рано. Съотношението на външния дълг към БВП също намалява – от 15,6% до 14,4%. Държавногарантираният дълг е 
1,6% от БВП, при 1,8% за първите два месеца на 2018 г. 
 

 
 
Сред акцентите в месечния обзор са и и индикаторите от краткосрочната бизнес статистика, според които има силно 
представяне през февруари, след като растежът на производството и оборотa в промишлеността и на строителната 
продукция се ускори. Общият индикатор за бизнес климата се увеличи през март поради подобряване на очакванията в 
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строителството, търговията на дребно и услугите. Индикаторът за доверието на потребителите също нарасна през март, 
подкрепен от повишение на оценката за текущото финансово състояние и по-благоприятни очаквания. През март 
регистрираната безработица продължи да се понижава по линия на по-високия изходящ поток безработни и достигна 5,9%. 
Потребителските цени нараснаха с 0,2% през февруари спрямо предходния месец, с основен принос от страна на 
енергийните стоки, отчитат още от МФ. 
 

 
 
Годишният темп на инфлация нарасна до 2,8%, поради по-високите цени на храните и енергийните стоки. Базисната 
инфлация остана без промяна, 2,2% на годишна база. През януари по текущата сметка бе отчетен излишък от 0,2% от 
прогнозния БВП. 
Според данните износът на стоки се повиши с 8,4% на годишна база, а вносът – с 1,7%, което доведе до подобрение на 
търговския баланс. Брутният външен дълг възлезе на 56.4% от БВП, понижавайки се както спрямо предходния месец, така 
и спрямо същия месец на предходната година. Годишният растеж на кредита за частния сектор продължи да се ускорява 
и достигна 8,7% през февруари. Растежът бе движен както от кредита за фирмите, така и от този за домакинствата. 
Потребителските и жилищните кредити нараснаха с двуцифрени темпове, съответно от 17,7 и 11,3%. 
Според данните от месечните отчети за касовото изпълнение, бюджетният излишък по консолидираната фискална 
програма за първите два месеца на 2018 г. е в размер на 1,5 млрд. лв. (1,3% от прогнозния БВП). Положителният резултат 
бе формиран от превишение на приходите над разходите по националния бюджет (в размер на 1,1% от БВП) и при 
европейските средства (0,2% от БВП). 
 
√ Намирането на наследник на Юнкер - трудна задача 
Едва ли решението ще бъде взето толкова бързо и лесно, както преди 5 години  
Европейската въртележка за персонални назначения отново се завъртя: държавните и правителствените ръководители на 
ЕС се очаква да обсъдят за първи път възможния наследник на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в 
края на май. За 28 май - само два дни след европейските избори, е насрочена специална среща на върха, научи 
германският Handelsblatt от европейските дипломати. 
100% сигурна срещата все още не е, но в Брюксел се смята за доста вероятна. И след последните европейски избори преди 
пет години ръководителите се срещнаха за кратко на вечеря в Брюксел на 27 май, за да обсъдят резултатите от изборите 
и да се подготвят за назначаването на водещи лидери на ЕС. 
През 2019 г. вакантни ще са толкова длъжности, колкото никога досега не са се освобождавали през една година: трябва 
да се намерят нови председатели за Европейската комисия, Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската 
централна банка. Решенията се очакват най-рано на редовната среща на върха на ЕС през юни. Специалната среща през 
май служи преди всичко за структуриране на сложния процес на вземане на решения. 
Например възниква въпросът дали ЕС ще избере всички нови ръководители едновременно, или това ще стане на два етапа. 
Някои ръководители на правителства, включително и президентът на Франция Емануел Макрон, биха гласували в 
подкрепа на последния вариант, твърдят източници от Брюксел. В резултат на това на срещата на върха на 20 юни лидерите 
ще предлагат само кандидати за поста на председателя на Европейската комисия и на Върховен представител на 
Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (позиция, която сега се заема от 
италианката Фредерика Могерини). 
Към това се добавя и новият парламентарен председател, който трябва да бъде избран преди лятната ваканция. А кой ще 
ръководи Европейската централна банка и Европейския съвет в бъдеще ще се реши по време на втората стъпка на решения 
през есента. 



5 

 

Изборът на нов председател на ЕК вероятно ще бъде много по-сложен, отколкото беше преди пет години. По това време 
Европейският парламент много бързо взе решение за християндемократа Жан-Клод Юнкер. 
"Кандидатът на най-голямата политическа група Жан-Клод Юнкер" може да постигне „необходимото мнозинство" в 
парламента, обявиха ръководителите на парламентарните групи на Европейския парламент след среща на 27 май 2014 г. 
в писмено становище. 
И този път лидерите на групите ще се срещнат отново веднага след европейските избори, за да обсъдят кандидатите си за 
най-важния пост на ЕС. Но има много причини да се вярва, че решението този път едва ли ще падне толкова бързо и лесно. 
Вероятно двете най-големи групи - ЕНП и Социалдемократите, вече няма да имат обикновено мнозинство в парламента 
след европейските избори и следователно ще се нуждаят от подкрепата на поне една трета група. 
Либералната Алде, която според проучванията може да бъде третата по големина сила, едва ли ще бъде склонна да 
подкрепи кандидата на ЕНП Манфред Вебер. Алде започна кампания със собствения си екип, включително и комисаря по 
конкуренцията на ЕС Маргрете Вестагер. 
Както и преди пет години държавните глави ще разгледат внимателно на своята специална среща на върха малко след 
европейските избори на какво да се договорили лидерите на парламентарните групи в парламента. Ако за Вебер няма 
явно мнозинство, други кандидати могат да влязат в играта. 
В допълнение към Маргрете Вестагер в Брюксел често се спряга и името на Мишел Барние. Французинът нашумя като 
главен преговарящ за Brexit. 
Според Договора за ЕС новият председател на Европейската комисия се предлага първо от правителствените 
ръководители и след това се избира от Европейския парламент. Затова всеки, който ще поеме позицията, се нуждае от 
подкрепа на мнозинството както в Европейския съвет, така и в Парламента. 
Юнкер успя да получи веднага подкрепа от парламента преди пет години. В Европейския съвет той първоначално се 
сблъска със скептицизъм, тъй като много ръководители на правителства не искаха да приемат процедурата на върха, 
наложена от бившия президент на Европейския парламент Мартин Шулц. 
Тъй като Юнкер бе министър-председател на Люксембург в продължение на 18 години, той в крайна сметка бе приет от 
държавните глави. Само тогавашният британски премиер Дейвид Камерън и унгарският премиер Виктор Орбан гласуваха 
против него. 
 
Дарик  
 
√ Последен шанс за подаване на данъчните декларации за доходите 
Днес е крайният срок за подаване на данъчните декларации за доходи, получени през 2018 година.  Декларации не 
попълват хора с доходи само от трудов договор.  Освен чрез ПИК и електронен подпис, декларации могат да се подават по 
пощата и в офисите на НАП. 
 
√ Може ли американското петролно ембарго да свали от власт президента Мадуро?  
Влизането в сила на американското ембарго върху венецуелския петрол ще принуди Боливарската република да стане 
зависима от други партньори - начело с руснаците и китайците. В същото време обаче то крие риска да изостри 
допълнително икономическата криза и не може категорично да се твърди, че то ще доведе до отстраняването на Николас 
Мадуро, посочва АФП.  
Досега американските санкции удряха по джобовете на държавния глава и на високопоставени венецуелци. А заявената 
цел бе свалянето на правителството в полза на представителя на опозицията Хуан Гуайдо, самопровъзгласилия се за 
временно изпълняващ длъжността президент и признат от близо 50 страни. 
 Само че ембаргото, което влезе в сила от неделя (28 април), засяга самия стълб на и без това крехката венецуелска 
икономика - петрола, който представлява 96% от националните приходи и чийто голям потребител се явяват самите САЩ. 
В края на 2018 година Венецуела е изнасяла половин милион барела дневно за САЩ и 75% от петролните й приходи са 
идвали от американски компании. 
Ембаргото ще забрани на всяка американска компания да купува петрол от Венецуела и на всяка чуждестранна 
организация да използва американската банкова система при сделки по закупуването на венецуелско черно злато. 
Има риск първият осезаем ефект да бъде драстичен спад на производството. 
Консултантската компания в сектора на енергетиката Rapidan Energy Group посочва, че венецуелската петролна компания 
PDVSA би могла поради тази причина да свие добива си до 200 000 барела дневно, а това ще подсили понижението на 
предишното й производството от 3,2 милиона барела през 2008 година до едва 840 000 милиона барела през март. 
Последиците за всекидневието на венецуелците биха могли да се проявят незабавно. Горка Лалагуна, анализатор от 
венецуелската компания Ecoanalitica, прогнозира, че ще бъде "все по-трудно" да се запазят сегашните цени на бензина, 
който се продава почти на безценица по бензиностанциите. 
И това без в сметката да се включва рязкото свиване на приходите на държавата, заплашена да не успее да отговори на 
очакванията на населението, което и без това вече силно е пострадало от кризата. Хиперинфлацията се очаква да достигне 
10 000 000% тази година, според Международния валутен фонд (МВФ), а прекъсванията в електрозахранването са станали 
нещо обичайно и страната изпитва остър недостиг на медикаменти. 
 „Спасителни пояси“  
Очаквайки американското ембарго да се очертае на хоризонта още с обявяването му през януари, венецуелското 
правителство започна да взема мерки. То се обърна към китайските и руските си партньори с искане да поемат задачата 
да продават венецуелския петрол, да получават приходите от сделките и да ги заделят за PDVSA  
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Венецуела, твърди анализаторът Луис Оливерос, използва руския петролен гигант Роснефт, в който държавата има 
значително дялово участие, както и "други компании, за да пласира черното си злато" на пазара. Роснефт отхвърля това 
твърдение. 
Президентът на PDVSA Мануел Кеведо посети Индия с цел да издейства двойно увеличение на 300-те хиляди барела 
дневно, които Каракас доставя на индийски компании като Reliance Industries и Nayara Energy (свързана с Роснефт). Само 
че призракът на ембаргото охлади ентусиазма на индийските компании.  
Миналата седмица Reliance посочи пред АФП, че е започнала да свива вноса си на венецуелски петрол и че ще прекрати 
износа си за Каракас на разтворители, които са необходими за рафинирането на суровия петрол.  
В същото време приходите, идващи от износа за Китай и Русия, отиват преди всичко за изплащане на външния дълг на 
Венецуела, който достига 150 милиарда долара. 
Въпреки пречките Русия и Китай се очертават все по-ясно като "спасителни пояси" за Венецуела, изпаднала в най-тежката 
криза в съвременната си история, посочва анализаторът Луис Оливерос. 
Николас Мадуро вини американските санкции за тази криза. Петролното ембарго на Вашингтон е най-голямото от 
санкциите, обявявани някога срещу Венецуела. 
Има опасност правителството да се окаже принудено да намали още повече социалните услуги и тогава недоволството на 
венецуелците би могло да нарасне. Само че "нищо не сочи, че това ще означава край на управлението на Мадуро", 
предупреждава Майкъл Шифтър от анализаторския център Интерамерикански диалог (Inter-American Dialogue), чиято 
централа се намира във Вашингтон.  
Защото в баланса на силите във Венецуела ключовият елемент продължава да бъде армията, чийто генерален щаб все 
така подкрепя Николас Мадуро.  
Контролът, който висшето военно командване упражнява върху PDVSA, му позволява да се възползва от петролните 
приходи. След влизането в сила на ембаргото, венецуелският президент би трябвало "да се погрижи най-вече за него със 
средствата, с които разполага", посочва Дейвид Смайлд от анализаторския център Вашингтонски офис за Латинска 
Америка (Washington Office on Latin America), който защитава човешките права. 
 
БНТ 
 
√ ВАС гледа жалбата срещу избора на фирма за осигуряване на машинното гласуване 
Върховният административен съд ще разгледа жалбата на една от фирмите, която се яви на конкурса за избор на доставчик 
на машините за гласуване, но не беше одобрена. 
Максималната прогнозна стойност на поръчката беше 7.5 млн. лева без ДДС и включваше доставка на 3000 машини. 
В обществената поръчка участваха три фирми. Водещите критерии бяха най-ниска цена на доставката и техническата 
спецификация. Едната фирма е отстранена заради по-висока цена, а другата защото не е отговаряла на условията. 
Одобрена е фирмата, която предостави машините и при предишните избори. 
 
√ Министерският съвет ще решава за отпускането на 7,5 млн. лв. на УНСС 
Държавата да отпусне на Университета на за национално и световно стопанство предвидените по договор 7,5 млн. лева за 
довършването на новия учебен корпус. Това ще решават министрите днес. 
За помощ от държавата се обърна ректорът на УНСС проф. Стати Статев. Той обясни, че ако не му бъдат отпуснати нужните 
средства и не бъде удължен срокът за приключване на проекта поне с година и половина, има опасност над 2000 студенти 
да няма къде да учат. 
Освен това висшето училище щяло да загуби и европейското финансиране, в размер на 4,5 млн. лв. В момента 
строителството е спряно, а сградата е на етап груб строеж. 
 
√ ЕК отказа коментар по случая с българските къщи за гости 
Европейската комисия следи отблизо случаите в България, свързани евентуални злоупотреби с евросредства при строежа 
на къщи за гости. От Еврокомисията поясниха,че контролът по проверката на тези случаи е в ръцете на българското 
правосъдие и Брюксел не може да замести националните органи в тяхната работа. 
Даниел Росарио - говорител на ЕК: Няма да коментираме. Наясно сме с публикациите в медиите, наясно сме и с 
разследванията, които се водят от съответните органи в България. В компетенциите на националните власти е да се 
занимават с тези случаи. 
 
√ ЕС стартира план за нисколихвени кредити за млади фермери 
Европейският съюз стартира план за отпускане на по-евтини кредити за млади фермери, които често се отхвърлят от 
банките. Размерът на пакета е до един милиард евро. 
Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка искат банките да съчетаят кредитите, като общата сума 
достигне два милиарда евро. 
"Достъпът до финансиране е от решаващо значение и често е пречка за младите хора, които искат да се присъединят към 
професията," каза комисарят по земеделието Фил Хоган. 
"С 11% от европейските земеделски производители под 40-годишна възраст подкрепата на младите земеделски 
производители в сектора е приоритет за Европейската комисия." 
Банките са отхвърлили 27% от заявленията за кредит, подадени от млади фермери от ЕС през 2017 г., в сравнение с едва 
9% за по-възрастните кандидати. 
Тези, които са на възраст под 40 години, представляват 11% от 10,3 милиона земеделски производители в ЕС през 2016 г., 
докато над 65-годишните представляват 32%, сочат данни на Евростат. 
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Изключително рядко се срещат млади земеделски стопани в Кипър (3,3%), в Португалия (4,2%) и в Обединеното кралство 
(5,3%). Те са по-добре представени в Австрия (22.2%), в Полша (20.3%) и в Словакия (19%). 
28-те държави-членки на ЕС ще предложат на младите земеделски производители по-ниски лихвени проценти, 
петгодишен мораториум върху изплащанията и след това до 15 години, за да изплатят целия заем. 
Схемата също така позволява гъвкавост при по-трудни времена, като предлага гратисни периоди от няколко месеца. 
 
√ Педро Санчес: Ще сформираме проевропейско правителство, което да укрепи Европа  
Победа за управляващите социалисти в Испания на предсрочните парламентарни избори. С 29% от гласовете, Педро 
Санчес вероятно ще запази премиерския пост. Той обаче не събира достатъчно подкрепа, за да сформира самостоятелно 
управление. Вотът в неделя беше тежък удар срещу доминиралата дълги години Народна партия. Триумфално посрещнаха 
резултатите от новата партия "Вокс", които стават първата парламентарно представена крайнодясна партия в Испания от 
десетилетия насам. 
Празненства в редиците на социалистите след оспорваните предсрочни избори. Досегашните управляващи си осигуриха 
123 места в следващия парламент. 
Те обаче, няма да могат да управляват самостоятелно и ще търсят коалиционни партньори. Премиерът Педро Санчес заяви, 
че ще направи опит да сформира стабилно и проевропейско правителство.  
Педро Санчес, лидер на Социалистическата партия: Ще сформираме проевропейско правителство, което да укрепи, а не 
да отслаби Европа. 
Тези думи идват на фона на пробива на крайнодясната партия "Вокс". С 10% бившият член на Народната партия и настоящ 
лидер на "Вокс" Сантяго Абаскал спечели 24 места в 350-местния парламент.  
Сантяго Абаскал, лидер на партия "Вокс": Това е само началото. Ще имаме глас в парламента и искаме ясно да заявим 
на всички испанци - Вокс е тук, за да остане! 
За първи път от края на режима на Франко, в Испания ще има крайнодясна парламентарно представена партия. Тя обаче 
със сигурност ще остане в опозиция, тъй като социалистите изключват вариант за съвместно управление с тях.  
В опозиция остава и дългогодишно управлявалата Народна партия. Разкъсваната от корупционни скандали, тя загуби 
огромна част от привържениците си и ще има едва 66 депутати, вместо досегашните 137. 
Пабло Касадо, лидер на Народната партия: Това бяха най-важните избори в демократичната история на Испания. Повече 
от всякога е важно да запазим нейното единство. 
Движението Подемос е единият сигурен малък партньор в следващото правителство. Възможни са преговори и с 
гражданското движение Сиудаданос. 
Ключова ще бъде ролята и на каталунските сепаратисти, които също влизат в парламента, включително и петимата лидери, 
които се намират в затвора. Именно оттеглената подкрепа на каталунските партии, обаче, беше в основата на 
предсрочните парламентарни избори. 
 
√ МВФ: Санкциите и променливи политики удариха икономическия растеж в Близкия изток 
Политическата несигурност и нестабилните цени на петрола са тежест за икономическия растеж в Близкия изток тази 
година, сочи нов доклад, публикуван от Международния валутен фонд. Докладът, който разглежда икономиките на 23 
страни, обхващащи Северна Африка, Леванта, Персийския залив, но също така и Джибути, Сомалия, Афганистан и Пакистан, 
прогнозира, че общият растеж в тези страни се очаква да се забави от близо 2% миналата година. до около 1,5% през 2019 
г. Очаква се инфлацията да остане непроменена до близо 10%. 
Внимателният анализ обаче сочи резки различия в отделните страни. 
Очаква се например Иран да бъде сред най-силно засегнатите тази година. МВФ очаква свиване на икономическия растеж 
от 6% 2019 г. - и при отчитането на това не е взето предвид неотдавнашното съобщение на САЩ, че освобождаването от 
санкции на вносителите на ирански петрол ще изтече през следващата седмица, което ще задълбочи икономическата 
рецесия на Иран. Миналата година икономиката на Иран се сви с близо 4%, а инфлацията остава висока. 
Заможните износители на петрол в Персийския залив се сблъскват със собствени предизвикателства, а именно 
диверсифициране на икономиките си от разчитане на износа на петрол за приходите при остри приливи и отливи на цени 
те през последните шест месеца. 
Международният кредитор заяви, че шестте страни - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт, Бахрейн, 
Оман и Катар - ще трябва да създават по 1 милион нови работни места годишно поне през следващите пет години, за да 
запазят нивото на безработицата да не се повиши. 
За тези страни общият икономически растеж се очаква да остане непроменен на нива от около 2% през 2019 г. По-
конкретно, несвързаният с петрола растеж се очаква да нарасне слабо в сравнение с миналата година до близо 3% през 
2019 г., въпреки че фискалният дефицит също ще се увеличи от миналата година. 
По-конкретно се очаква икономическият растеж на Саудитска Арабия да се забави от 2,2% през 2018 г. до 1,8% тази година. 
За страните вносителки на петрол, като Египет, Йордания, Ливан и други в региона, инфлацията като цяло се очаква да 
остане почти непроменена на около 10%, а растежът се очаква да се забави от малко над 4% през миналата година до 3,6% 
през 2019 г. 
Междувременно протестите в Алжир и Судан, конфликтите в Либия, Сирия и Йемен, напрежението между Индия и 
Пакистан и несигурните мирни преговори в Афганистан "могат да увеличат възприемането от страна на инвеститорите на 
риска за целия регион, което води до изтичане на капитали и натиск върху валутния курс", отбеляза МВФ. 
"Това може да доведе до по-нататъшна нестабилност на цените на петрола и регионалната несигурност", се казва в 
доклада. 
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News.bg 
 
√ Цената на кредитите за граждани вибрира в ниския диапазон  
Цената на кредитите за гражданите продължава да се колебае в ниски граници, като при някои агрегати има данни за 
повишение. Това се отнася както за новоотпуснатите заеми - т. нар. нов бизнес, така и за старите кредитни портфейли - т. 
нар. салда. 
За новоотпуснатите заеми според последната лихвена статистика на БНБ  
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/201903_s_irs_press_a1_bg.pdf  през март 2019 г. 
средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава в сравнение с март 2018 г. с 0.26 процентни 
пункта (пр. п.) до 8.07%, а по тези в евро се понижава с 0.05 пр.п. до 4.46%. 
При жилищните кредити в левове той спада с 0.38 пр.п. до 3.19%, а по жилищните кредити в евро - с 0.28 пр.п. до 3.58%. 
Средният лихвен процент по другите кредити в левове се увеличава с 0.65 пр.п. до 2.73%, а по другите кредити в евро се 
понижава с 0.07 пр.п. до 2.85%. 
При сравнението на данните за март с тези за месец февруари 2019-а има само поевтиняване. Средният лихвен процент 
по потребителските заеми в левове спада с 0.07 пр.п., а по тези в евро - с 0.05 пр.п. При жилищните кредити в левове той 
се понижава с 0.07 пр.п., а при жилищните кредити в евро - с 0.12 пр.п. 
При другите кредити в левове средният лихвен процент намалява с 0.49 пр.п., а при другите кредити в евро - с 3.44 пр.п. 
Годишният процент на разходите (ГПР), в който освен лихвата се включват и таксите и комисионните, също запазва обща 
тенденция за намаление въпреки, че при някои видове заеми за населението има и слаб ръст. Например по кредитите за 
потребление в левове през март 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. ГПР се повишава с 0.13 пр.п. до 9.91%, а по 
кредитите за потребление в евро - с 0.15 пр.п. до 4.85%. Но при жилищните кредити през март 2019 г. годишният процент 
на разходите в левове се понижава спрямо март 2018 г., като по тези в левове намалението е с 0.41 пр.п. до 3.54%, а по 
тези в евро - с 0.25 пр.п. до 3.98%. 
През март 2019 г. в сравнение с февруари 2019 г. годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове 
спада с 0.08 пр.п., а по тези в евро нараства с 0.11 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.12 пр.п., а по 
тези в евро - с 0.15 пр.п. 
При старите заеми за населението тенденциите са аналогични като при тези които са нов бизнес. Средният лихвен процент 
по овърдрафта в левове през март 2019 г. в сравнение с март 2018 г. се увеличава с 0.35 пр.п. до 14.02%, а по овърдрафта 
в евро се понижава с 0.02 пр.п. до 10.05%. 
През март 2019 г. спрямо същия месец на 2018 г. средният лихвен процент по кредитите, предоставени чрез кредитни 
карти, извън безлихвения гратисен период, в левове се повишава с 1.17 пр.п. до 19.47%, а по тези в евро спада с 0.27 пр.п. 
до 17.52%. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през март 2019 г. спрямо март 2018 г. намалява 
с 0.03 пр.п. до 7.82%, а по кредитите за потребление в евро - с 0.59 пр.п. до 7.01%. 
При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.52 пр.п. до 3.91%, а при жилищните кредити в евро - с 0.44 пр.п. до 
5.08%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.30 пр.п. до 2.95%, а по другите кредити в евро 
спада с 0.40 пр.п. до 4.41%. 
 
Economy.bg 
 
√ Публични средства в размер на 26.4 млн. лв. отиват към стартиращи и социални предприятия  
Размерът на микрокредитите е до 48 895 лв. и могат да са със срок на погасяване до 10 години  
Фонд на фондовете (ФнФ) избра фонд мениджър за управлението на финансов инструмент (ФИ) „Микрокредитиране със 
споделен риск“. Средствата са осигурени по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), 
съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бюджетът на инструмента е в размер на 26.4 млн. 
лв. и е разделен на девет обособени позиции, с ресурс от 1 млн. лв. до 6 млн. лв., като средствата ще се предоставят под 
формата на микрокредити. 
Въз основа на извършената оценка Първа инвестиционна банка е класирана на първо място по всички обособени позиции. 
Към публичното финансиране, предоставено от Фонд на фондовете, банката е поела ангажимент да осигури допълнителни 
8 492 000 лв., частен ресурс. Средствата от ФнФ се предоставят при нулева лихва, като по този начин крайните получатели 
ще заплащат средно претеглена лихва по заема, която е значително по-благоприятна от пазарната за сходни продукти.  
Целта на инструмента е да подпомогне предприемачеството (в т.ч. и социалното) чрез кредитиране, включително на лица 
от определени уязвими групи, като безработни над 6 месеца, младежи до 29 години и хора с увреждания. 
Чрез финансовия инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ ще се финансират дейности, свързани с 
придобиването на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие/разширяване на дейности 
на предприятието или самонаетото лице; развитието и повишаването на уменията на работниците и служителите, или на 
предприемача в случай на самостоятелна заетост.  
Размерът на микрокредитите е  до 48 895 лв. и могат да са със срок на погасяване до 10 години. Предстои подписване на 
договор с избрания финансов посредник - Първа инвестиционна банка. 
Това е вторият финансов инструмент по ОПРЧР, който Фонд на фондовете пуска на пазара. В резултат на подписаните 
договори по първата процедура, публичните средства в размер на 3.4 млн. лв. са достъпни за стартиращи и социални 
предприятия от декември 2017 г. Към момента вече са финансирани 82 проекта. 
 
 
 
 

http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/201903_s_irs_press_a1_bg.pdf
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√ Индексът на тържищните цени скочи през последните две седмици с 3.67%  
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки, скочи през последните две седмици 
с 3.67 процента до 1.608 пункта, след като повече от месец беше почти без промяна. Това отчита Държавната комисия по 
стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/, съобщава БТА.  
Доматите от внос поевтиняват тази седмица с 4.5 на сто, до 2,36 лева за килограм, а цената на краставиците от внос се 
качва с 10,3 на сто, до 1,82 лева за килограм. Картофите поскъпват с 5,7 на сто и се продават по 1,30 лева за килограм на 
едро. Морковите се търгуват по 1,18 лева за килограм. Зелето поскъпва с 4,7 процента до 1,57 лева за килограм. Зелената 
салата поевтинява на едро с 3,6 на сто до 0,54 лева за брой. 
Ябълките поскъпват с 9,0 на сто до 0,90 лв./кг. Лимоните поскъпват с девет стотинки и се продават по 1,95 лева за килограм. 
Ягодите поскъпват 1,7 на сто до 3,65 лева за килограм. 
Кравето сирене поевтинява с 1,0 на сто и се търгува по 6,04 лв./кг, кашкавалът тип "Витоша" се купува по 10,10 лв./кг. 
Олиото поевтинява с 0,5 на сто и се продава по 1,90 лева за литър. Каймата поевтинява с 0,8 на сто и се търгува по 4,76 
лева за килограм. Пакетче краве масло от 125 грама поскъпва с 2,2 на сто и се продава по 2,31 лева. Пилешкото замразено 
месо се продава по 3,80 лева за килограм на едро в края на седмицата. Захарта се търгува по 1,17 лв./кг, а брашното, тип 
"500", поскъпва с 1,1 на сто и се продава по 0,90 лева за килограм. В дните преди Великден яйцата се купуват на едро 
средно по 0,20 лева за брой. 
 
√ Радев с тържествено слово в Клисура за 143-тата годишнина от началото на Априлското въстание  
С тържествен митинг-заря тази вечер ще бъде отбелязана 143-тата годишнина от началото на Априлското въстание. 
Тържеството е в Клисура.  
Президентът Румен Радев ще приеме почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада и ще произнесе слово. 
Преди това ще се състои литийно шествие от Църквата „Свети Никола“, а в храма „Свето Успение Богородично“ ще бъде 
отслужена заупокойна панихида в памет на загиналите за свободата на България. 
В Копривщица също ще има възпоменателна вечер и заря по повод 143-тата годишнина от Априлското въстание. 
 
√ Бургаските пристанища са затворени заради мъгла 
Видимостта е до 150 метра по пътищата в Бургаски регион заради гъстата мъгла тази сутрин, информират от Областното 
пътно управление.  
Същата е причината и за затворените бургаски пристанища.  
Летището работи нормално, полетите са основно в следобедните часове днес и няма да има отменени. 
 
√ Нови автобуси на природен газ тръгват в София 
Кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства на пускането в експлоатация на нови 22 автобуси на природен газ.  
Автобусите са марка "Ютонг", нископодови, климатизирани, с възможност за ползване на интернет.  
Част от автобусите ще се движат по линия 604. От средата на май ще обслужват и други линии. 
 
√ Поредно отслабване на икономическите нагласите в ЕС през април, но при рязко подобрение в България  
През април общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши рязко до най-ниско ниво от ноември 2013-а 
година, докато аналогичният индекс на Европейската комисия за България отскочи солидно от тригодишното дъно, 
достигнато през март, показват резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през април до 103,7 пункта от 105,2 пункта през март, 
отбелязвайки спад до пет и половина годишно дъно (най-ниско ниво от ноември 2013-а година). 
По-силното влошаване на бизнес нагласите в целия ЕС спрямо това само в рамките на еврозоната се дължи на солиден 
спад на съответния индекс на Обединеното кралство с 1,5 пункта (водещата икономика извън еврозоната) и на Полша с 
3,7 пункта (втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок). 
Последното проучване на ЕК за Европейския съюз за април регистрира съществено отслабване на доверието на 
мениджърите в промишления сектор (понижение на съответния индекс до -3,7 пункта от -1,5 пункта), в строителството 
(понижение до 2,5 от 3,7 пункта) и при търговията на дребно (до 1,2 от 1,6 пункта), при известно подобрение единствено 
в сферата на услугите (до 8,5 от 8,1 пункта). 
През април индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се влоши до -,7 пункта от -7,1 пункта през 
предходния месец, отбелязвайки първо понижение в рамките на настоящата година. 
За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче 
отбеляза добър отскок до 104,2 пункта (най-високо ниво от януари насам), след като през март достигна 4-годишно дъно 
от 102,1 пункта (най-ниско ниво от март 2015-а година). Трябва да се има предвид, че в края на пролетта на 2018-а година 
(през месеците април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта – най-
високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. В същото 
време индексът за нашата страна продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година 
насам. 
Повишаването на общите бизнес нагласи в нашата страна през април е в резултат на подобрение на доверието на 
българските мениджъри в индустриалната и промишлена сфера (отскок на съответния индекс до -1,3 от -3,5 пункта), в 
сферата на услугите (до 15,6 от 12,7 пункта) и при търговията на дребно (повишение до 19,4 от 18,4 пункта), като единствено 
в строителството е отчетено известно влошаване (спад на съответния индекс до -10,0 от -8,4 пункта месец по-рано). 
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Индексът на потребителското доверие в България обаче се понижи през април до -26,2 пункта от -25,4 пункта през март и 
продължава да се задържа недалеч от многогодишно дъно от -27,2 пункта, достигнато през ноември 2018-а година (най-
ниско ниво от юли 2015 година). 
 
√ ЕЦБ отчита забавяне на банковото кредитиране в еврозоната през март 
Банковото кредитиране за бизнеса в еврозоната се забави през март, следвайки рязкото подобрение през февруари, 
показват последни данни на Европейската централна банка, които сигнализират, че търговските банки сякаш ограничават 
кредитирането на фона на забавящата се икономика в региона на единната валута. 
През март растежът на кредитите за нефинансовите компании се забави до 3,5% от 3,8% през февруари и под 
посткризисния пик от 4,3%, достигнат през септември 2018-а година (най-силно повишение от май 2009-а година). По 
принцип икономиката на еврозоната зависи доста силно от способността за финансиране, като този тип данни на ЕЦБ се 
считат за добър индикатор за икономическото здраве и за бъдещите бизнес инвестиции. 
Банковите заеми за домакинствата също отслабнаха леко през март, нараствайки с 3,2% след повишение с 3,3% месец по-
рано, когато достигнаха многогодишния връх от 3,3%, отчетен през ноември 2018-а година (най-солидно повишение от 
началото на 2009-а година). 
Растежът на паричната маса в еврозоната обаче се ускори изненадващо рязко, като това е индикатор, който често 
предвещава бъдещата кредитна активност. 
Според оповестените в понеделник данни на ЕЦБ паричната маса (индексът М3) в еврозоната нарасна през март с цели 
4,5% на годишна база след повишение с 4,3% през февруари и очаквания за растеж от 4,2 на сто, а на тримесечна осреднена 
база (за периода януари - март) паричната маса се повиши с 4,2% след растеж с 4,1% през трите месеца до края на 
февруари. По този начин растежът на паричната маса достигна за пръв път от януари 2018-а година насам важното целево 
ниво на ЕЦБ за повишение с 4,5% , отговарящо на мандата на централната банка за ценова стабилност в рамките на 
еврозоната. 
С оглед на рязкото забавяне на икономическия растеж в еврозоната през последните месеци, ЕЦБ предприе нови мерки, 
целящи да подкрепят банковото кредитиране на бизнеса в региона на единната валута, като обяви, че от септември ще 
стартира трета програма за дългосрочно "по-евтино" финансиране на търговските банки в еврозоната, известно като TLRTO 
III (Операции за целенасочено дългосрочно рефинансиране). Банката също така подчерта, че няма да повишава рекордно 
ниските си лихвени ставки поне до края на настоящата година. 
 
√ Японският император абдикира в полза на сина си 
Японският император Акихито ще абдикира днес в полза на сина си принц Нарухито. Това е първата абдикация на японски 
владетел от около 200 години. Според традицията, императорът заема този пост до края на живота си. 
На 8 август 2016 г. във видеообръщение към народа император Акихито изрази желание да се откаже от престола в полза 
на по-големия си син Нарухито заради напредналата си възраст и проблеми със здравето.  
Парламентът на Япония прие закон само за този случай, който позволява на император Акихито да се откаже от трона и да 
го предаде на принц Нарухито.  
На 1 май Нарухито ще стане 126-ият император в линия, датираща от 5 века. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Западните Балкани между Китай и Европейския съюз - на живо коментар от Берлин и София; 
- В Светлата седмица - за духа и вярата - гост митрополит Антоний; 
- Спомен за "вечната и святата" Елисавета Багряна - разказ на внучката ѝ Елисавета Шапкарева; 
- Здравни въпроси - гост проф. Генчо Начев; 
- Как да се възстановим след празничното преяждане? Съветите на диетолога. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Фасада на стара сграда се срути в центъра на София. Ще бъде ли обезопасена? 
- Тежко дежурство в Пирогов по време на празниците. Директно от спешната болница - колко души потърсиха 

помощ? 
- Защо беше допусната смърт на пациент пред вратата на болница? Длъжни ли са лекарите да помогнат? Коментар 

на проф. Милан Миланов и адвокат Мария Шаркова; 
- Камъни срещу полицейски патрул. На живо: Каква е обстановката в Куклен след агресията? 
- Защо обикновени хора дават хиляди левове на «Ало измамници»? Кои са най-абсурдинте случаи?  
- Как имения за милиони, платени от Европа, се оказват вили за частно ползване? Какво ще покаже прокурорската 

проверка? В студиото бившият земеделски министър Мехмед Дикме;  
- Вълна от недоволство заради новото кръгово на Варна. На живо: Кой е одобрил проекта и опасен ли е за 

движението? 
- Политическа добродетел в минало време. Историкът Веселин Методиев с книга за държавника Константин 

Стоилов; 
- Творчески лагер за хитове. В студиото Саня Армутлиева, Павел и Венци Венц; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 30 април 
София. 
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- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
- В Гранд хотел София, ще се проведе втория ден от конференцията за алтернативни източници на природен газ, с 

акцент върху втечнения природен газ. 
- От 11.00 часа на паркинга на зала „Арена Армеец" кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства на 

пускането в експлоатация на нови 22 автобуси на природен газ. 
- От 11.00 часа в зала „Витоша" на хотел „Маринела" ще се състои пресконференция по повод 42-рото издание на 

най-големия боен шампионат в България „Max fight 42". 
- От 11.00 часа пред зала „Арена Армеец" ще се проведе церемония по официално предаване на 22 автобуси 

YUTONG, задвижвани на природен газ, на Столичен Автотранспорт ЕАД. 
- В 13.00 часа в централата на ВМРО ще се състои среща с най-големия синдикат на служителите в МВР, на която ще 

бъде обсъдена циганската агресия. 
- От 18.00 часа пред Светия Синод ще се проведе протест против жертвоприношенията на животни. 
- От 19.00 часа в Софийската опера и балет ще се играе мюзикълът „Mamma mia!". 

***  
Благоевград 

- От 10.00 часа конферентната зала на Областна администрация ще се проведе тристранка. 
- От 14.00 часа в ДТ „Никола Вапцаров" (голяма сцена) ще се проведе 3-тото Национално издание на кампанията 

„Учи в България, завладей света!". 
***  
Бургас 

- От 9.00 часа ще се проведе редовна сесия на Общински съвет - Бургас. 
- От 11.00 часа във „Флора Бургас" ще се проведе Детски фестивал. 
- От 17.00 часа в Културен център „Морско казино" откривателят на мощите на св. Йоан Предтеча на остров Свети 

Иван и проучвател на княжевския манастир „Света Богородица" край Варна - проф. Казимир Попконстантинов, ще 
се срещне с любители на историята и загадките. 

- От 19.00 часа в Културен дом на нефтохимика - Бургас ще се проведе концертът „Класика & рок" с участието на 
Група „Сигнал" и Русенската филхармония. 

***  
Велико Търново 

- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция за шестото издание на музикалния фестивал 
„Звукът на времето". 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция във връзка с предстоящия Празник на яйцето. 
***  
Добрич 

- От 10.30 часа в град Добрич, ул. „България" № 12, ет. 1 - Бизнес зала, ще се състои встъпителна пресконференция 
за стартиране на проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич. 

- От 13.30 часа в Регионална библиотека „Дора Габе", Стая на приказките, ще се състои моето първо посещение в 
библиотеката. 

- От 18.00 часа в Лапидариум ще се проведе Концерт на Джаз формация „Добрич", посветен на 30 април – Световен 
ден на джаза. 

- От 19.00 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков" ще бъде представен мюзикълът „Кастинг". 
***  
Клисура 

- В 20.10 часа на площад „20-ти Април" президентът и Върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен 
Радев ще приеме почетния строй на 61-ва Стрямска механизирана бригада. От 20.25 часа Румен Радев ще 
произнесе слово, след което ще се проведе тържествена проверка-заря в памет на падналите за свободата на 
България по време на Априлското въстание.  

***  
Куклен 

- От 7.15 часа пред кметството в Куклен директорът на ОДМВР- Пловдив и кметът на Куклен ще дадат изявление за 
медиите. 

***  
Мъглиж 

- От 9.00 часа в Девически манастир - "Св. Николай" старозагорският митрополит Киприан ще отслужи св. 
Божествена Златоустова литургия. 

***  
Перник 

- От 14.00 часа в НЧ „7-ми септември - 1961 г.", кв. „Димова махала", ще се проведе „Пъстър и цветен Великден". 
- От 16.00 часа пред Двореца на културата ще се проведе „Христос Воскресе" - празничен Великденски концерт. 

***  
Плевен 

- От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на КНСБ-Плевен и Областна инспекция по труда 
Плевен. 


