Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Bloomberg TV
√ Пазарът на труда у нас: От безработица до недостиг на кадри
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, В развитие, 01.05.2019
Проблемът с високите нива на безработица в България отдавна приключи. В момента най-сериозно предизвикателство за
пазара на труда у нас е недостигът на човешки кадри. Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на
индустриалния капитал в България, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника Денизова.
Недостигът на кадри на пазара на труда в България е валиден за почти всички сектори, подчерта Велев.
„Предстои този проблем да се задълбочава на фона на демографската ситуация в страната, той не е епизодичен. Към
момента на 100 души, напускащи пазара на труда, влизат само 63-ма, очертава се тенденцията да се запази в следващите
поне 25 години“.
Миграцията също е заплаха за пазара на труда, отбеляза експертът.
„Дори да допуснем обаче, че всички заминаващи извън България се завърнат, все пак ще имаме недостиг на човешки
ресурси заради демографската криза“.
Велев коментира и необходимостта от бързи и адекватни мерки за преодоляване на предизвикателствата.
„Възнагражденията у нас са ниски поради ниската производителност, а административните прегради при вноса на работна
ръка са високи – точно обратното на това, което би трябвало да бъде“.
Според госта решението на проблема преминава през облекчаване на процедурите за издаване на български карти за
постоянно пребиваване, както и сключването на двустранни спогодби за обмен на човешки ресурси.
Очаквайте видео материал с целия разговор.

Важни обществено-икономически и политически теми

В. Монитор
√ Борисов във Варшава: Европа няма да е завършен проект без Западните Балкани
Европа няма да бъде завършен проект, ако страните от Западните Балкани не бъдат приобщени към ЕС. Това обяви
премиерът Бойко Борисов по време на пленарната сесия „Заедно за Европа“ във Варшава по повод 15-годишнината от
началото на голямото разширяване на ЕС, съобщиха от „Дондуков“1.
„Всяка от нашите държави даде своя принос. България вложи цялата си енергия, за да постигне напредък в тази област по
време на ротационното си председателство на Съвета на ЕС. Удовлетворени сме и от факта, че настоящото Румънско
председателство и бъдещото на Хърватия ще продължат осъществяването на този приоритет“, изтъкна премиерът пред
лидерите в Полша. Борисов посочи, че страните са доказали, че могат да бъдат кормилото на ЕС. Той подчерта, че България
ще продължи да работи прозрачно и отговорно за бъдещето на европейските граждани и за осъществяването на общите
политики на ЕС - икономически растеж, социално сближаване и перспектива за младите хора, сигурност и стабилност,
развитие на цифровата икономика. Като ключова дума той посочил „сигурност“.
„Ключовата дума и днес е „сигурност“. Без сигурност и стабилност европейските ценности са трудни защитими“,
категоричен е министър-председателят. Премиерът посочи, че държавата ни се справя отлично със задачата по опазването
на европейската граница и счита за особено важно укрепването на контрола по всички граници на общоевропейско ниво.
Бойко Борисов изтъкна още, че България ще продължава да отстоява категоричната си позиция за солидарно
разпределение на тежестта и допълнил, че никоя държава-членка не трябва да бъде оставена сама да се справя с
предизвикателствата на миграцията.
Темата за Шенген също бе повдигната от Борисов. Той заяви, че зоната е постижение, което трябва да се съхрани.
„Бъдещето на Шенген трябва да е символ на обединена и единна Европа“, каза още пред участниците Борисов. Той
подчерта, че пълноправното членство в Шенгенското пространство си остава ключов приоритет за страната ни. Министърпредседател изтъкна и необходимостта от запазването на кохезионната и общата селскостопанска политика, включително
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осигуряване на адекватното им финансиране от бюджета на ЕС. Борисов посочи нуждата от изграждането на Цифровия
пазар и развитието на иновациите и високите технологии. Според него те ще допринесат за по-високата
конкурентоспособност на ЕС. Пред участниците в сесията премиерът Борисов подчерта стратегическото значение на
Енергийния съюз, включително ускоряването на работата по регионалните енергийни проекти и междусистемните връзки.
„България категорично остава на позиция, че консенсусът е задължителен при вземане на решения в областите от взаимен
интерес на всички държави-членки от Общността“, завършил речта си Борисов.
В срещата на високо равнище „Заедно за Европа“ във Варшава участват лидерите на всички страни-членки, приети след
2004 година в ЕС.
√ От началото на 2019-та: НС приело 43 закона, Аврамова най-питана
43 закона, 60 решения и едно обръщение към българския народ е приело Народното събрание от началото на 2019 г,
съобщиха от парламента.
От 11 януари до 25 април 2019 г. в НС са внесени общо 60 законопроекта, като 31 от тях са на народни представители, както
и 58 проекта за решения. Обръщението към народа пък бе прието на тържествена сесия във Велико Търново повод 140ата годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Сред приетите закони са тези за
социалните услуги, за преброяването, за защита на търговската тайна, както и поправките в НК, КСО, Избирателния кодекс
и други.
От началото на годината парламентът е имал 45 редовни и едно извънредно заседание.
Парламентарният контрол се е провеждал в 15 заседания и за препитването на министрите е отишло 52 часа и 9 минути.
Постъпилите въпроси са били 454, а питанията – 19. Министрите от кабинета обаче са успели да отговорят само на 428
въпроса и 1 6 питания.
Проведени са и 16 изслушвания на министри и две разисквания. Най – питаният министър е регионалият, Петя
Аврамова,която е успяля да отговори на 134 въпроса. Втори след нея се нарежда финансовият министър Владислав
Горанов с 87 Трети пък е здравният министър Кирил Ананиев, който е отговорил на 34 въпроса и питания. В топ 10 попадат
още земеделският министър Румен Порожанов, на екологията Нено Димов, просветният Красимир Вълчев, на културата
Боил Банов, МВР-шефът Младен Маринов, вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева.
Най-много въпроси са задали четирима социалисти. Иначе БСП има 310 въпроса и 11 питания, а ГЕРБ 96 въпроса и 8
питания. От Воля са с 19, патриотите със 17, а ДПС – 9.
Investor.bg
√ МФ очаква рекорден бюджетен излишък за април
Според прогнозите превишението на приходите над разходите ще достигне близо 2,7 млрд. лв.
Министерството на финансите (МФ) очаква рекорден бюджетен излишък в края на април в размер на 2,67 млрд. лв. или
2,3% от прогнозния БВП на България. Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над
разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар. За подобрението на бюджетното салдо през месеца
допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите, става ясно от предварителните данни и оценки за
консолидираната фискална програма (КФП).
Приходите и помощите към април 2019 г. се очаква да бъдат в размер на 15,1 млрд. лв., което е 34,5% от годишния разчет.
Спрямо април 2018 г. приходите по КФП нарастват с 2,1 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните
приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите
и фондовете на ЕС. На база на наличните предварителни оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 1 млрд. лв.,
неданъчните приходи – 672,9 млн. лв., а приходите от помощи и дарения – 378,0 млн. лева. В частта на неданъчните
приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“,
поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01 юли 2018 г., с които бе променен механизмът за събиране
на приходи по бюджета на фонда, уточняват от финансовото министерство. Поради тази причина приходите по бюджета
на фонда за първите четири месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г.
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към април 2019 г. са в
размер на 12,4 млрд. лв., което е 28% от годишния разчет, като обичайно изпълнението на разходите спрямо планираното
с разчетите за годината е по-високо през второто полугодие. За сравнение разходите по КФП към април 2018 г. бяха в
размер на 11,6 млрд. лева. Номиналното нарастване, съпоставено със същия период на предходната година, е основно
поради по-високия размер на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и
осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор
„Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли
2018 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.) и по-висок размер на вноската в
общия бюджет на ЕС през 2019 г., обясняват от МФ.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30 април 2019 г. от централния бюджет, възлиза
на 536,6 млн. лв.
По данни за КФП към края на март бюджетния излишък възлиза на 1,8 млрд. лв. или 1,6% от прогнозния БВП. Той се
формира от излишък по националния бюджет в размер на 1,66 млрд. лв. и излишък по европейските средства в размер на
144,1 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2019 г. са в размер на 10,8 млрд. лв. или 24,8% от
годишните разчети. Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 8,5 млрд.
лв., което представлява 24,7% от планираните за годината данъчни приходи. Приходите от преки данъци са в размер на
1,44 млрд. лв. или 22% от предвидените в разчетите за годината. Приходите от косвени данъци са в размер на 4,2 млрд.
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лв., което е 26,1% от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер близо 3 млрд. лв. или 27,2% от планираните.
Размерът на невъзстановения ДДС към 31.03.2019 г. е 74,4 млн. лева.
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 2,45 млрд. лв., което представлява 23,6% от разчетените за
годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално
с 10,8 на сто. Неданъчните приходи са в размер на 1,77 млрд. лв., което представлява 26,8% от годишните разчети.
Разходите по КФП (вкл. вноската в бюджета на ЕС) към март 2019 г. възлизат на 9 млрд. лв., което е 20,4% от годишните
разчети. За сравнение, разходите за същия период на предходната година са в размер на 8,6 млрд. лева.
Размерът на фискалния резерв към края на март е 10,33 млрд. лв., в т.ч. 9,97 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в
БНБ и банки и 0,36 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
√ Ще поскъпнат ли храните заради новите регламенти на ЕК?
Хората не бива да гледат на това само като тежест върху бюджета, а като подобряване качеството на живот,
твърди ексерт
Европейската комисия (ЕК) прие нов регламент за ограничаване на трансмазнините в храните и това е сериозен повод за
дискусии, тъй като фокусът пада върху евтините храни.
„С регламента няма да се стигне до поскъпване на продуктите с трансмазнини, а ще поскъпнат техните алтернативи. Но
това от друга страна ще повиши качеството на храната. Хората не бива да гледат на това само като тежест върху бюджета,
а като подобряване качеството на живот“, коментира в ефира на Bloomberg TV Bulgaria доц. Божидар Иванов от Центъра
за икономически анализи на селското стопанство.
Големият проблем ще бъде за малките фирми, тъй като те не разполагат с ресурса на международните компании, за да
преустроят производството си, според новите правила, смята още анализаторът.
„Заместителите на тези храни и съставки ще се възползват от освободената ниша. Има все пак срок до 2021 г.
производителите, използващи трансмазнини, да влязат в тези изисквания“, коментира още Иванов.
Друга важна тема е въвеждането на технологиите в земеделието, тъй като урбанизацията на населението се развива с все
по-голяма сила и така в селскостопанските региони работната ръка става дефицит, смята експертът.
По думите му дигитализацията в земеделието може да реши част от недостига на работна ръка в определени сектори. Така
производителите ще станат по-ефективни, но технологиите в момента не са достъпни за всички, „защото са прекалено
скъпи“.
На пазара няма как да се стигне до вакум, когато храните с трансмазнини бъдат ограничени. Според доц. Божидар Иванов,
просто ще се стигне до позитивен ефект върху техните заместители.
Дарик
√ Данъчната кампания за тази година приключи успешно, отчитат от НАП
Успешно приключи данъчна кампания 2019 г. Над половин милион данъчни декларации от граждани са подадени към
края на работния ден на 30 април, сочат данните на НАП, съобщава пресцентърът на агенцията. Електронната система за
деклариране на доходите ще продължи да функционира до полунощ, допълват от приходното ведомство.
Повече от половината данъчни декларации за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален
идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис, като 2019 е първата година, в която електронните формуляри
са повече от хартиените. От началото на годината до момента чрез електронната система за плащане (т.нар. виртуален
POS) и чрез физическите POS терминали в офисите на НАП са платени над 70 млн. лв. без такси.
От приходната агенция съобщават още, че през 2020 г. декларирането на доходите ще бъде значително по-лесно за хората,
които имат ПИК или електронен подпис.
Тогава всички доходи от трудов договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат
предварително попълнени от НАП в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги прегледат,
коригират и допълнят при нужда.
БНТ
√ Премиерът на Бавария е на посещение в България
Министър-председателят на Бавария Маркус Зьодер е на посещение в България по покана на премиера Бойко Борисов.
Двамата ще проведат среща на четири очи в Министерския съвет.
Двамата лидери ще обсъдят сътрудничеството между двете страни в областта на вътрешните работи и сигурността,
икономиката и финансите, както и теми от общоевропейския дневен ред.
След края на срещата двете делегации ще проведат общо заседание. От 11:30 ч. двамата премиери ще участват в
конференция, посветена на миграцията, чийто домакин е Министерството на вътрешните работи.
√ Участниците в евровота до днес трябва да се отчетат в Сметната палата
Днес е последният срок, в който партиите, коалициите и инициативните комитети, които ще участват в изборите за членове
на Европейския парламент на 26 май, трябва да представят в Сметната палата данни за предизборната си кампания.
Съгласно Изборния кодекс те трябва да подадат информация за наименованието на партията, имената на лицата, които ги
представляват и на тези, които отговарят за счетоводната отчетност.
Подава се и информация и за дарителите и стойността на направените дарения. При неспазване на това изискване се
налага глоба от 3000 лв. до 10 000 лв.
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√ Александър Андреев за подготовката на ЦИК за европейските избори
Към настоящия момент няма сигнали за случаи, в които да няма достатъчен брой хора за сформирането на Секционни
избирателни комисии. Това каза в сутрешния блок на БНТ говорителят на Централната избирателна комисия Александър
Андреев.
В момента ЦИК довършва методическите указания за СИК, с оглед вече един път назначени от 30 април, Районните
избирателни комисии да планират обученията на СИК.
Промените в Изборния кодекс позволяват на всяка една парламентарно представена политическа сила да има по един
член в СИК, допълни Андреев
По думите му 3000-те секции, където ще има машинно гласуване, вече са избрани. Те могат да бъдат открити на сайта на
ЦИК.
√ Акция срещу измами с европейски средства
Специализираната прокуратура, съвместно с МВР и ДАНС, разследва измами със средства от европейски фондове в
страната. Акцията е на територията на София, Пловдив, Сливен, Карнобат и Бургас, съобщиха от Специализираната
прокуратура.
√ Позиция на Министерството на външните работи за ситуацията във Венецуела
България подкрепя венецуелския народ в неговия стремеж за активна гражданска позиция срещу диктатурата и насилието.
Категорични сме, че трябва да има мирно решение на кризата и осигуряване на плавен преход към легитимна,
демократично установена власт.
Ситуацията в страната и пропастта, до която е докарана - политическа, социална и икономическа, не търпи абсолютно
никакво отлагане на крайно необходимите да бъдат проведени свободни и прозрачни президентски избори.
Банкеръ Daily
√ Подобрява се бизнес климатът през април
През април тази година общият показател на бизнес климата се повишава с 1.9 пункта в сравнение с март, показват данни
на Националния статистически институт (НСИ).
Подобрение на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността, строителството и сектора на услугите, докато
в търговията на дребно показателят запазва приблизително равнището си от март.
Оценката на бизнес климата в промишлеността се повишава с 2 пункта в резултат на по-оптимистичните очаквания на
предприемачите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно
производствената активност през следващите три месеца също се подобряват, което обаче не е съпроводено с повишени
очаквания за износа през следващите три месеца.
Същевременно през април средното натоварване на мощностите в промишлеността се понижава (с 1.8 пункта) в
сравнение с януари и достига 75.7 на сто.
Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните пречки за развитието на бизнеса,
посочени съответно от 38.3 и 33% от предприятията. По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите
очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
През април показателят "бизнес климат в строителството" се подобрява с 1.3 пункта, което се дължи на подобрените
оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за строителната
активност през следващите три месеца също остават благоприятни, макар и по-резервирани в сравнение с март.
Производственият график е осигурен с договори за 5.1 месеца, като е регистрирано понижение от 0.5 месеца спрямо
оценката през януари. По-неблагоприятни са и очакванията на мениджърите за нови поръчки през следващите шест
месеца.
Факторите "несигурна икономическа среда", "недостиг на работна сила" и "конкуренция в бранша" продължават да са
основните проблеми за развитието на бизнеса. Относно продажните цени в строителството мениджърите предвиждат те
да останат без промяна през следващите три месеца.
√ Лошите кредити намаляват към края на март
Активите на банковата система в края на март възлизат на 108.2 млрд. лв., като нарастват за първото тримесечие на 2019
г. с 2.7 млрд. лв. (2.5%). Основен принос за увеличението имат кредитите и авансите (при запазване на дела им в активите
на 63.3%), както и инвестициите в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, съобщи БНБ.
Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане е слабо променена, а делът ѝ в активите
в края на тримесечието е 18.8%. Портфейлът с дългови инструменти намалява спрямо края на 2018 г. с 378 млн. лв., а делът
му в края на периода възлиза на 11.9%.
Ликвидният буфер и нетните изходящи ликвидни потоци в края на март 2019 г. са съответно 29.0 млрд. лв. и 10.0 млрд. лв.
Отношението на ликвидно покритие (съотношение на двете величини) е 289.1%.
Брутните кредити и аванси нарастват за тримесечието с 2.0 млрд. лв. (2.2%) при растеж на брутния кредитен портфейл и
на експозициите в кредитни институции.
Брутният кредитен портфейл в края на март 2019 г. е в размер на 61.8 млрд. лв., нараствайки с 856 млн. лв. (1.4%) спрямо
края на 2018 г. Увеличение има в кредитирането на нефинансови предприятия с 505 млн. лв. (1.4%), на домакинства с 346
млн. лв. (1.6%) и на сектор държавно управление с 30 млн. лв. (4.1%) при намаление в кредитите за други финансови
предприятия с 25 млн. лв. (0.8%).
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В края на март 2019 г. брутният размер на необслужваните кредити и аванси възлиза на 6711 млн. лв. (при 6795 млн. лв. в
края на декември 2018 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4% (при 7.6% към 31 декември 2018
г.). Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна
категория обезценка) е 3281 млн. лв. (при 3299 млн. лв. в края на декември 2018 г.), като делът ѝ в общата нетна стойност
на кредитите и авансите е 3.8% (при 3.9% към 31 декември 2018 г.).
Депозитите в банковата система нарастват през тримесечието с 1.8 млрд. лв. (2.0%) до 91.5 млрд. лв. Увеличение има при
депозитите от всички сектори: домакинства – с 899 млн. лв. (1.7%), кредитни институции – с 443 млн. лв. (8.6%), други
финансови предприятия – с 361 млн. лв. (11.2%), държавно управление – със 77 млн. лв. (2.8%), и нефинансови предприятия
– с 14 млн. лв. (0.1%).
В края на март собственият капитал в баланса на банковата система3 е 14.2 млрд. лв., с 303 млн. лв. (2.2%) повече,
отколкото в края на декември 2018 г., като прирастът се дължи основно на печалбата.
Печалбата на банковата система за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на 309 млн. лв. (при 267 млн. лв. за същия
период на 2018 г.). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата
или загубата, за тримесечието са 86 млн. лв. (при 106 млн. лв. за същия период на 2018 г.). Към 31 март 2019 г. нивата на
показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) са съответно 1.14% и 8.73%.
iconomist.bg
√ ЕК няма решение за нерегламентирана държавна помощ за двата американски ТЕЦ-а
Миналата седмица Валентин Николов заяви, че договорите с тях ще бъдат прекратени заради непозволени дотации
Европейската комисия все още няма решение дали дългосрочните договори с двете американски централи у нас – ТЕЦ
„AES Гълъбово“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ представляват непозволена държавна помощ и това налага тяхното
прекратяване в кратки срокове.
Питането беше отправено преди няколко години под натиска на работодателски организации и групи политици чрез
Министерството на финансите. През миналата година от ЕК вече отговориха на наш въпрос по темата, че се извършва
проверка, без да изразят отношение по въпроса.
През миналата седмица Валентин Николов, настоящ шеф на енергийната парламентарна комисия заяви, че договорите за
двете централи ще бъдат прекратени, тъй като има решение за това от ЕК. Представители на работодателски организации
дори обявиха, че Министерството на финансите вече разполага с това решение на ЕК и е готово да предприеме действия
за прекратяване на договорите, припомня 3e-news.net.
Финансовият министър се включи с изявление, че инвестицията в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" вече се е изплатила
и това е основание за незабавно прекратяване на договора. Министърът обясни, че случаят с ТЕЦ "Ей И Ес Гълъбово" не е
такъв, но и там ще се търси прекратяване. Горанов не потвърди, но и не отрече твърденията, че ЕК са изпратили решение
до ведомството, според което договорите представляват нерегламентирана държавна подкрепа и трябва да бъдат
прекратени.
В отговор на запитване от 3e-news.net, отговорът на комисията е, че не е взела официално решение за това дали
въпросните мерки представляват държавна помощ по смисъла на правилата на ЕС.
√ Световният дълг е $243 трилиона
Челно място в класацията заемат САЩ с дефицит от $73,6 трилиона
Обемът на световния дълг възлиза на 243 трилиона долара. Това е рекорд, превишаващ три пъти глобалния БВП, т.е. цената
на всички продукти и услуги на планетата. Икономистите предупреждават, че когато тази мулти-трилионна бомба,
заредена под световната икономика, експлодира, ще се разрази криза, по-лоша от тази през 2008 година.
Както следва от доклада на Института за международни финанси, цитиран от РИА и БГНЕС, световният дълг миналата
година се е увеличил с 3,3 трилиона долара – до 243 трилиона. От тях 65 трилиона се дължат на кумулативните дългове на
държавите, което е почти един и половина пъти повече, отколкото при криза от 2009 година.
Изключително висок е делът на дълга спрямо БВП в развитите страни – 390%. Повечето този параметър се е увеличил в
Япония, Франция и Австралия. На развиващите се пазари, напротив, растежът на дълга се забави до най-ниското си
равнище от 2001 г. насам.
Анализатори констатират, че толкова огромен и неконтролируем дълг е резултат от безотговорната политика на западните
централни банки, пристрастени към печатане на пари и даване на заеми.
Правителствата, компаниите и физическите лица взичмат дългове за финансиране на икономическото развитие. Растежът
не се случва – задлъжнявате още повече.. “Класическото поведение на наркозависимите”, каза инвестиционният
анализатор Джон Молдин. “Световните централни банки създават дългове, а не се интересуват от това какво ще се случи
с тях в бъдеще.”
В края на миналата година икономистите от Международния валутен фонд посочиха огромния глобален дълг като основна
заплаха за световната икономика. Ръководителят на МВФ Кристин Лагард припомни в тази връзка неправилните
политически решения, които последваха фалита на Lehman Brothers.
Правителствата на повечето страни са провалили почти всички реформи, необходими за защита на банковата система: на
първо място, от рисковите и необмислени действия на финансистите, които предизвикаха мощна верижна реакция на
колапса през 2008 г., констатират от МВФ. И макар регулаторите да са успели да извлекат някои поуки през последното
десетилетие – това е увеличение на банковите резерви и по-строг надзор на финансовия сектор – взетите мерки очевидно
не са достатъчни.
Истинската машина за производство на дълг са САЩ. Общият дълг на страната (включително на правителството, местните
власти, финансовата система, бизнеса и домакинствата) почти се е утроил от 2000 г. насам и сега надхвърля 73,6 трилиона
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долара. Само миналата година държавата, банките и нефинансовият сектор са взели назаем 2.9 трилиона долара, което е
най-високото ниво от 2007 г. насам. Нефинансови корпоративни дългове в Съединените щати са близки до предкризисните
върхове на 2008 г. Не е изненадващо, че през първото тримесечие на тази година американските компании бяха изправени
пред понижаване на кредитните рейтинги.
Още по-голям страх вдъхва огромен и постоянно нарастващ държавен дълг на САЩ. Счупен е поредният рекорд – 22
трилиона.
Под Доналд Тръмп процесът на затъване в дългове се ускори. И въпреки че през 2016 г. по време на предизборната
кампания той обеща да се справи с този проблем в продължение на осем години, се случи обратното. За две години
държавата задлъжня с още почти два трилиона и в следващите две, според оценки на Блумбърг, ще добави още 4,4
трилиона.
Сега Тръмп се готви да се отърве от прекомерното дългово бреме “до края на втория президентски мандат”. Но
икономистите са сигурни: тенденцията няма да бъде обърната, тъй като бюджетната ситуация само се влошава.
За 2018-та фискална година дефицитът на американския федерален бюджет се увеличи със 17% и достигна 779 млрд.
долара – максимум от 2012 г. насам. Това е резултат от данъчната реформа на Тръмп. В краткосрочен план – едно и също
нещо, поради намаляването на данъчните приходи и увеличените разходи за отбрана. Възможно е спад в
кредитоспособността на страната. Според прогнозата на бюджетното управление на Конгреса, тази година дефицитът ще
добави още 15,1% – до 897 млрд. долара. И през 2022 г. ще надхвърли трилионния белег и повече няма да падне надолу.
Според прогнозите на инвестиционните банки до 2024 г. американският държавен дълг ще достигне 140% от БВП.
Правителството ще трябва да заеме още нови трилиони, за да поддържа финансовия балон и да стимулира икономиката.
В резултат на това структурният дефицит ще създаде “ефект на коловоза” – и икономиката ще се плъзне в бездната.
Според експерти на САЩ им остават не повече от десет години, за да решат проблема. В противен случай страната ще се
сблъска с пълна криза, сравнима с Голямата депресия от 30-те години на миналия век.
Но катастрофата може да се случи по-рано: в някакъв момент световната икономика няма да може да усвоява огромен и
неконтролируем дълг. Според анализаторите на Блумбърг последвалата криза ще създаде огромна бедност, водеща до
силна геополитическа нестабилност, безредици и войни.
Независимо от това колко опустошителен да беше финансовият колапс от 2008 г., следващият ще бъде още по-страшен:
просто защото оттогава още 70 трилиона дългове натежаха на глобалната икономика. Това означава, че както
правителствата, така и централните банки сега имат далеч по-малко сили и възможности за стабилизиране на икономиката
при разгара на поредния срив.
√ Дипломатически багаж
Какви са проблемите на европейската външна политика?
На 3 февруари няколко изтребителя „Мираж 2000“ излетяха от военновъздушна база в столицата на Чад Нджамена и се
насочиха на север над саваната и шубраците на Сахел към пустинята Сахара. Там френските самолети бомбардираха
колона от около 50 камиона, превозващи бунтовници на юг от либийската граница. Действията на Париж не бяха
координирани с останалите членки на ЕС, а с бруталното правителство на Чад и с Халифа Хафтар, либийския военен лидер,
който контролира значителни райони от страната. Днес Франция все още подкрепя генерал Хафтар, докато той обстрелва
„правителството на националното съгласие“ в Триполи, което управлява след Кадафи. На 10 април Париж блокира призив
на ЕС към него да прекрати действията си, с което вбеси европейските си съюзници.
Африка кипи, а Азия се надига. Президентът Доналд Тръмп изразява съмнения в трансатлантическия алианс. Делът на
Европа в световното население и богатство се стопява. Все пак ЕС все още генерира 22% от глобалния БВП. А членките му
се опитват да правят повече опити за единодушни действия. През 1993 г. ЕС създаде механизъм за „Обща международна
политика и политика по сигурността“. През 2011 г. Брюксел създаде Европейската служба за външни действия, форма на
дипломатически корпус, и „висш представител“ за негов шеф (в момента това е италианката Федерика Могерини). В
последвалото десетилетие ЕС посредничи за сделката за ограничаване на иранските ядрени амбиции и атакува пиратите
край Африканския рог. През февруари бе първата обща среща на високо равнище с Арабската лига, а на 9 април Европа
използва твърд език на среща с Китай. Новото „Постоянно структурирано сътрудничество“ предлага рамка за взаимна
отбрана и вдъхновява обсъждането на „Европейска армия“.
Както показват обаче неотдавнашните събития в Северна Африка, това сътрудничество бързо се прекратява, когато се
сблъска с националните импулси. Франция има петролни интереси в района от Либия, контролиран от генерал Хафтар, и
се смята за отговорна за бившите си колонии на юг, като Чад и Мали. Интересите на Рим са фокусирани върху Триполи и
уязвимото за бежанска вълна средиземноморско крайбрежие. Така че Франция подкрепя Хафтар, а Италия – либийското
правителство. Европа е разделена. По същия начин неотдавнашната среща ЕС – Китай подчерта нарастващите двустранни
връзки между страните в Югоизточна Европа и Пекин. А миналия месец възраженията на Италия попречиха на ЕС да
подкрепи народния бунт във Венецуела.
По-близките кризи са дори по-разделящи. ЕС се оказа „неадекватен“ в сирийския конфликт, оплаква се европейски
дипломат. Германия все още подкрепя „Северен поток-2“, газопровода, който ще увеличи руското влияние над страни като
Полша; Испания се противи на усилията за насочване на балканските държави към еврочленство, само че подкрепя
присъединяването на Турция, докато Австрия яростно се противопоставя на това, а други членки се колебаят.
Чуждестранните представителства на ЕС си остават по-нискостоящи от посолствата на важните членки и месечните срещи
на Могерини с външните министри от ЕС са опити за намиране на най-малкия общ знаменател. Бавният напредък към
общи доставки за отбраната, да не говорим за споделяна доктрина, прави смешни неясните приказки за европейска армия.
Общата външна политика и политиката по сигурността все още работят на принципа на единодушието. Могат да се изказват
позиции само когато 28-те членки на ЕС са съгласни. Едно разумно предложение е да се приеме „вот с квалифицирано
мнозинство“ по външната политика, което би позволило на ЕС да действа срещу волята на задръстеното малцинство. Но
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само толкова. По въпроси, където вече се прилага, например единния пазар, членките се стремят да запазят
единодушието. Когато не могат, решенията може да ги разделят. През 2015 г. централноевропейските страни просто
пренебрегнаха вота, който им наложи квоти за бежанците.
Погледнете архитектурата, която олицетворява проблема. Европейската дипломатическа служба се помещава в скучна
модерна офис сграда в Брюксел. Френското външно министерство е в дворец, завършен през 1855 г. насред помпозността
на Втората империя; римският Палацо делла Фарнезина от фашистката епоха бе предаден на италианските дипломати
през 1940 г., когато италианските танкове мачкаха Северна Африка; австрийското външно министерство пък е в сграда от
епохата на Хабсбургите. И как да се намери обща европейска идентичност във виетнамския Хошимин, където френското
консулство се помещава във великолепно колониално имение, докато британците и германците са се настанили в грозни
офис сгради? Постройките казват това, което дипломатите не могат. Външните политики на европейците имат различни
корени, на възраст стотици години. Те не могат лесно да бъдат слети.
Конкретно бездействие
Историята е слонът в стъкларския магазин. Франция и Италия не могат да се разберат за Либия, защото и двете я
разглеждат като своя сфера на влияние. Още от сделката в Ракониджи с Русия през 1909 г. Италия спорадично страни от
външнополитическите позиции на Западна Европа; нежеланието ѝ да се присъедини към хора относно Венецуела
принадлежи на тази традиция. Скептицизмът на Испания към регионални отцепници като Косово се корени във вековната
ѝ битка да задържи Каталуния. Наследството ѝ от маврите я превръща в мост между Европа и ислямския свят, включително
Турция, докато Австрия още пази страховете си от османската инвазия, която стигна портите на Виена. Германските
опасения от военната мощ имат разбираеми корени в XX в. и страната има известна романтична привързаност към Русия
– свидетелство е сближаването със Съветския съюз чрез „Източната политика“ на Вили Брант, срещу която алармират
поляците. И ако централноевропейците са наивни относно китайската намеса, това поне отчасти се дължи на
историческите им връзки с Пекин, който например подкрепи чехите при съветската окупация от 1968 г.
Външнополитическите инстинкти на страните от ЕС бяха създадени от опита им от инвазии, разрушения или заплахата от
тях. Днешните предизвикателства – например възходът на Китай или мигрантската криза – са драматични, но не
достатъчно, за да породят единен глас на ЕС. Така че външната му политика си остава безнадеждно слаба, ограничена до
склоняването на националните столици да постигнат споразумение и до подкрепата на техните инициативи ad hoc. За едно
или две поколения този общ опит може да израсне до обща външнополитическа култура. Само че светът се променя побързо. Европа трудно ще преодолее миналото си, преди да дойде бъдещето.
БНР
√ Дацов за бюджетния излишък през април: Стъпката с касовите апарати извади обороти, които са били скрити
Интервю на Таня Величкова с Любомир Дацов
Не зная дали числата са рекордни, защото в годините преди 2008-а имаше и по-големи излишъци, но всъщност не е
толкова важна пропагандната стойност на съобщението, колкото икономическата. Това каза за БНР финансистът, бивш
заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов по повод отчетения от Министерството на
финансите рекорден бюджетен излишък в края на април - над 2,678 милиарда лева, което е 2,3% от прогнозния БВП.
„Тези резултати показват, че в България все още има достатъчно високо потребление и икономическият растеж, макар и
не чак толкова голям, колкото бихме искали, все пак е в рамките на около 3% - един добър резултат.... Абсолютно нормално
е по това време и при тази икономическа обстановка да има излишък. Това е правилното макроикономическо поведение.
Освен това тези данни показват, че бюджетът е правилно балансиран“.
Невъзможно е да се правят коментари на какво се дължи този излишък, допълни Дацов за „Хоризонт“:
"Вижда се като тенденция от началото на годината – последните обстойни данни са за март – че има доста странни неща.
На първо място трябва да кажем, че приходите се развиват добре, но те не са по-различни от предишните години като
тенденция. Бяха в рамките на нормалното. 90% от всички тези номинални разлики, които се получават спрямо миналата
година, се дължат на прихода от ДДС – странно, защото не може другите данъци да имат някакви изменения в рамките на
един-два процента и едновременно ДДС да има, специално за март месец, от началото на годината спрямо миналата
година изменение с близо 15%
Експертът даде обяснение в предаването „Преди всички“:
„Факт е, че стъпката с касовите апарати дава резултат и извади на повърхността обороти, които са били скрити“.
Според него обаче е възможно едновременно да сме свидетели на намаляване на икономическата активност, тъй като са
намалели приходите от корпоративен данък и данъка върху печалбата. Експертът посочи, че е рано да се коментира и да
се правят заключения. Разходната част обаче определяща за един бюджет, категоричен е той:
„В същото време трябва да отбележим, че има значително увеличаване на текущите разходи, което не е добра политика.
Имаме помпане на текущи разходи под формата на заплати, пенсии и субсидии за сметка на инвестициите, които създават
добавена стойност в икономиката“.
√ Експерт: Множество евроинституции изрично препоръчват реформи в прокуратурата ни
Обещанието на Юнкер тежи повече от казаното от Йоурова
Интервю на Силвия Великова с Иванка Иванова
Резултатите от последния Евробарометър показват, че България не е непременно страната, в която по най-много
показатели е най-зле съдебната система и през последните няколко години ясно се вижда, че такива сериозни проблеми
възникват и в други държави-членки на ЕС.
Това каза за БНР ръководителят на правната програма на „Отворено общество“ Иванка Иванова по повод заявлението на
еврокомисаря по правосъдието Вера Йоурова, че евронаблюдението върху българската съдебна система няма да отпадне
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в мандата на сегашната ЕК. Иванова коментира, че страната ни не стои зле в изследването по отношение на бързината на
приключването на делата, но според изследването се засилва усещането за липса на независимост на съдебната система:
„Усещането за независимост, по начина, по който е зададен въпросът в изследването на Евробарометър, е просто един от
обяснителните механизми, които изследователите тестват, за да преценят защо хората имат лоши възприятия за
независимостта на съдебната им система“, обясни тя в предаването "Преди всички" по "Хоризонт". Тестват се три фактора
и въпросите нямат положителен отговор. Единият е „мисля - лошо … защото политиците влияят върху нея неправомерно“,
другият - „мисля - лошо, защото смятам че върху нея се упражняват интереси от икономически и други актьори“, а третият
- „мисля - лошо, защото статутът на съдиите не е в достатъчна степен уреден и защитен":
„Всъщност това, което ни съобщава комисията, е балансът между тези три аргумента в преценката защо хората имат ниско
мнение за независимостта на собствения си съд. Отговорите в България са много високо в сферата на това, че хората имат
лоши възприятия за независимостта на съда, защото, от една страна, виждат че политиците упражняват недължимо
влияние върху съда и, от друга, защото смятат, че върху съда се упражнява недължимо влияние от икономически и други
фактори. Това са обществени възприятия.“
Силна политическа стъпка е темата за прокуратурата и да се вкара в разговора за състоянието на правосъдието като фактор
за икономическото развитие на държавите, коментира Иванова.
"За пръв път в Евробарометъра имаме толкова обширно представяне на сравнителна информация, свързана с определени
аспекти на прокуратурата в държавите-членки на ЕС. Това е важен знак, че ЕК все повече ще гледа на прокуратурите в
държавите-членки като на един от сериозните фактори, които влияят на икономическия климат в страната. Самото
наблюдение в рамките на Таблото за правосъдие се извършва в рамките на по-голям механизъм, посредством който ЕК в
крайна сметка ще даде препоръки как икономическата ни политика да бъде хармонизирана с тази на останалите държавичленки. За първи път такъв голям дял в доклада е отделен на прокуратурата, а е отделен, защото Комисията отбелязва, че
тя има ключова роля в борбата с измамите с евросредства и изобщо в осигуряването на сигурността на финансовите
интереси на ЕС.... И по тази линия очаквам да получим препоръка от ЕК през есента, когато ще излязат отделните
препоръки за държавите-членки. Това ще надгради над препоръките, които вече имаме по Механизма за сътрудничество
и проверка и Специализирания доклад на европейската служба за подкрепа на структурните реформи, които специално
анализират ситуацията в нашата прокуратура и излъчиха препоръки, да не говоря и за осъдителните решения срещу
България в Европейския съд по правата на човека. Имаме вече много широк фронт на европейски институции, които
изрично препоръчват реформи в нашата прокуратура, отделно от това, което говорим за независимостта на съда“.
Амбицията на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер беше до края на мандата на тази комисия да отпадне наблюдението
на България и Румъния. Дотогава има още няколко месеца, подчерта Иванова.
"Това, което е казала комисарката по въпросите на правосъдието, не трябва да се приема за категорично и крайно решение
на Комисията, защото тематично областта за Механизма за сътрудничество и проверка е в сферата на действие на
Генералния секретариат. Там обещаното от г-н Юнкер тежи малко повече от това, което казва госпожа Йоурова".
Иванова е оптимист, че все още има достатъчно време правителството да се мобилизира и да постигне отмяната на
механизма за мониторинг:
"Има 3 или 4 прости неща, които правителството може да направи, за да осигури премахването на Механизма в рамките
на действие на тази комисия. Първото е да се реши въпроса с отчетността на главния прокурор. Подчертавам само на
главния прокурор, защото имаме препоръка само в тази връзка. Вторият голям кръг въпроси, които имат значение, е
начинът по който правителството и прокуратурата ще се справят с шумящите скандали за злоупотреби с еврофондове в
повече от една област - нямам предвид само къщи за гости. Ключово е начинът, по който прокуратурата разследва
злоупотреби с еврофондове. Виждаме от годишните доклади на прокуратурата, че през последните няколко години делът
на внесените в съда прокурорски актове за този тип престъпления и делът на постигнатите осъдителни присъди намалява!
Третият кръг въпроси, които имат значение, е дали ще бъде постигнато категорично решение за това, след като отпадне
мониторингът, България да даде гаранции, че на национално ниво остава достатъчно силна вътрешна система, която да
гарантира продължаване на съдебните реформи и отстояване на независимостта на съда. В момента не даваме гаранции
в нито една от тези три посоки".
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Битката за Европа. Каква ще бъде политическата карта след изборите?
Колко секции ще бъдат отворени за гласуване в чужбина? Последна информация от ЦИК;
Да бъдеш приятел на Папата - специално за БНТ от Буенос Айрес разказва един от най-близките хора до Светия
отец;
Правата на жените в Саудитска Арабия - между официалната статистика и реалността;
Нови правила във Фейсбук и Инстаграм. Какво се променя?
БТВ, "Тази сутрин"
Ще има ли още оставки в ДФЗ и как са контролирани парите по европейските програми за селските райони ексклузивно в студиото министър Румен Порожанов;
Промяна Европа - първи диспут на кандидати за европарламента;
Участници в „Смени жената";
√ Предстоящи събития в страната на 2 май
София.
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Министър-председателите на България и Свободна държава Бавария - Бойко Борисов и Маркус Зьодер ще
проведат среща на четири очи в сградата на Министерския съвет. След пленарните разговори между двете
делегации премиерите Борисов и Зьодер ще дадат пресконференция за медиите в Гранитна зала на Министерския
съвет.
От 11.30 часа Министерството на вътрешните работи и Фондация „Ханс Зайдел" организират кръгла маса на тема
„Защита на външната граница на ЕС и миграционни политики на Република България" в Гранд Хотел София.
От 12.00 часа министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще участва
в официална церемония за началото на реконструкцията на жп гара Подуяне.
От 11.00 часа в Градската градина пред Народния театър „Иван Вазов" ще бъде открита изложбата „Българските
азбуки" на Института за български език на БАН.
От 14.00 часа Централната избирателна комисия ще даде брифинг в Пресклуба в сградата на Народното събрание,
пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Националната художествена галерия.
От 18.00 часа София хартиен арт фест ще бъде открит едновременно с две експозиции във фоайе „Запад" на НДК.
От 18.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Момчил Неков ще се срещне с граждани в
Кокалянско ханче.
От 19.00 часа в Sofia Ring Mall ще се състои претеглянето на участниците в четирдесет и второто издание на бойния
шампионат MAX FIGHT.
От 19.00 часа в Централния военен клуб ще започне концерт на Симфониета „София", посветен на 6 май Гергьовден и Ден на Българската армия.

***
Благоевград
От 11.00 часа в Аулата на ЮЗУ „Неофит Рилски" ще се проведе тържествена церемония за връчване на дипломите
на абсолвентите от Стопанския факултет, дипломирани през 2018 година.
От 19.00 часа в зала „Яворов" ще започне концерт на на Фолклорен танцов ансамбъл „Пиринче".
***
Борован
От 13.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Петър Витанов ще се срещне с обществеността в
ресторант „Богат-Беден".
***
Бургас
От 11.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще се проведе състезание и демонстрация по сглобяване на
декоративни съдове - с участието на ученици от ПГСАГ „Кольо Фичето".
***
Велико Търново
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция във връзка с предстоящия
благотворителен концерт „Заедно за Никол", с участието на организатори, съученици и учители на 18-годишното
момиче.
От 14.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на народния представител от „БСП за
България" Явор Божанков във връзка с актуални политически теми.
***
Видин./с. Буковец
От 16.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще бъде гост на Пролетен празник във филиала на детска
градина „Арабела" в с. Буковец. След това той ще посети обектите в селото, изградени по програма „Местни
инициативи".
***
Враца
От 09.00 до 16.00 часа във Военно Формирование 54 990-Враца ще се проведе „Ден на отворените врати" с показ
на въоръжение и бойна техника.
От 19.00 часа в залата на Общински съвет - Враца кандидатите за евродепутати Андрей Новаков и Иво Ралчовски
от ГЕРБ ще се срещнат с представители на превозвачите от областта.
***
Горна Оряховица
От 17.00 часа в Художествена галерия „Недялко Каранешев" ще бъде открита експозиция с творби на ученици от
СУ „Вичо Грънчаров".
***
Гоце Делчев
От 18.00 часа в офиса на ГЕРБ ще се проведе среща между представители на бизнеса и част от кандидатите на
партията за евродепутати. На събитието ще присъства и Цветан Цветанов, зам.-председател на ГЕРБ и Председател
на Националния предизборен щаб на партията.
***
Димитровград
От 14.30 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Елена Йончева и Деница Златева ще проведат
среща в Неохим АД. В 16.00 часа те ще дадат пресконференция на пазара в града.
***
Добрич
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От 17.30 часа в зала „Зорница" на Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г." ще бъдат отбелязани 149 години
от откриването на читалището.
От 18.00 часа в Концертна зала „Добрич" ще се проведе концертът „Бисери из оперетната класика".

***
Казанлък
От 18.00 часа в Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства ще бъде открита изложбата на Христо
Свинаров „Природа".
***
Козлодуй
От 18.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Цветелина Пенкова ще се срещне с обществеността
в читалището в гр. Козлодуй.
***
Криводол
От 11.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Петър Витанов ще се срещне с граждани в
читалището.
***
Кърджали
От 18.30 часа водачът на листата на „БСП за България" Елена Йончева ще се срещне с жители на общината в
конферентната зала на х-л „Арпезос".
***
Мездра
От 17.30 часа в Кино „Роял" кандидатите за евродепутати Андрей Новаков и Иво Ралчовски от ГЕРБ ще се срещнат
с членове и симпатизанти на партията.
***
Мизия./ с. Крушовица
От 15.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Цветелина Пенкова ще се срещне с граждани в
общинския клуб.
***
Оряхово./с. Селановци
От 10.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Цветелина Пенкова ще се срещне с жители на селото
в читалището на с. Селановци.
***
Оряхово
От 12.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Цветелина Пенкова ще се срещне с граждани в
Галерията в град Оряхово.
***
Панагюрище
От 11.00 часа в местността „Оборище" ще започне традиционното отбелязване на 143 години от Априлското
въстание. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще поздрави присъстващите, ще произнесе
слово по повод годишнината и ще поднесе цветя пред паметника „Оборище". Поклонението-събор ще продължи
пред хижа „Оборище" с народно веселие от 12.30 часа.
***
Петрич
От 19.00 часа ще бъде открит Международният детски конкурс „Южни слънца".
***
Поморие
От 17.30 часа ще бъде открита Гергьовденска детска изложба „Празничен букет за моя град" в зала на ЦПЛР - ОДК
Поморие на ул. „Цар Асен" № 2.
***
Сливен
От 18.30 часа в Драматичен театър „Стефан Киров" с балета „Нестинарка" по музика на Марин Големинов ще бъдат
открити Майските дни на културата „Сливенски огньове".
От 20.15 часа на площад „Хаджи Димитър" жителите на Сливен и гости на града ще наблюдават нестинарски танц,
част от програмата по откриването на Майските дни на културата „Сливенски огньове".
От 20.30 часа ще започне церемонията по запалване на символния огън, която включва дефиле на факлоносци ученици от ППМГ „Добри Чинтулов", ПГПЗЕ „Захарий Стоянов" ПГХТ „акад. Неделчо Неделчев". Събитието е част
от програмата по откриването на Майските дни на културата „Сливенски огньове". От 20.45 часа ще има огнено
шоу „Дивинитас", а след него - празнични фойерверки.
***
Стара Загора
От 14.00 часа в залата на Младежки дом Стара Загора ще се проведе работна среща на тема „Младежка временна
заетост".
От 17.30 часа в Народно читалище „Кольо Ганчев 1940" ще се проведе празнично веселие под надслов „Весел
Гергьовден".
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От 18.00 часа в зала „Байер" ще бъде открита изложбата „Художниците на старозагорския театър" по повод 100
години Драматичен театър „Гео Милев" - Стара Загора.

***
Хасково
От 14.00 часа на площад „Свобода" заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов и заместник-началникът
на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев ще участват в тържествената церемония по изпращане на 38-ия
контингент от въоръжените сили за участие в мисията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа".
***
Хайредин./с. Рогозен
От 16.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Петър Витанов ще се срещне с обществеността в в
кметството на с. Рогозен.
***
Хайредин
От 17.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Петър Витанов ще се срещне с граждани в
читалището в гр. Хайредин.
***
Шумен
От 13.00 часа ще започнат финалите в турнира за Купата на Българската федерация по баскетбол при юношите.
Economic.bg
√ Фед запази лихвите без промяна въпреки натиска на Тръмп
Американският президент искаше понижение поне с 1 пр. пункт, за да се изстреля американската икономика „като
ракета“
Федералният резерв на САЩ запази лихвените проценти без промяна въпреки натиска на президента Доналд Тръмп да
бъдат намалени. Централната банка заяви, че разходите по заемите ще останат между 2.25-2.5%.
Фед взе решението, въпреки че само ден по-рано Тръмп написа в Twitter, че основните лихви трябва да се понижат с 1 пр.
пункт, за да се помогне на американската икономика „да се изстреля като ракета“.
В последната си атака срещу Фед Тръмп разкритикува централната банка за „непрекъснатото“ повишаване на лихвите. Той
каза, че макар растежът да е силен - 3.2% през първото тримесечие, ако ФЕД намали лихвените проценти „с нашата
невероятно ниска инфлация бихме могли да отчетем големи рекорди“.
„Ние сме неполитическа институция и това означава, че не мислим за краткосрочни политически съображения, не ги
обсъждаме и не ги взимаме предвид, когато взимаме нашите решения по един или друг начин“, коментира председателят
на Федералния резерв Джером Пауъл, цитиран от BBC.
В изявление, обясняващо решението за запазването на лихвите, Федералният комитет по отворения пазар (FOMC) казва,
че икономическата активност се е повишила със „солиден темп“, но също така заяви, че „растежът на разходите на
домакинствата и на инвестициите в основен бизнес са се забавили през първото тримесечие“. Също така бе отбелязано,
че инфлацията е под целта на Фед от 2%.
Според Пауъл FOMC има „добри причини“ да мисли, че по-ниският растеж на инфлацията може да се окаже преходен.
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