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√ Износът на електроенергия нараства с 40% от началото на годината 
Топлоелектрическите централи ще компенсират временното спиране на единия блок на АЕЦ „Козлодуй“ до средата 
на юни. 
Износът на електроенергия от България се е увеличил с над 42% за първите четири месеца на годината, сочат данните на 
Електроенергийния системен оператор (ЕСО), цитирани от БНТ.  
Според справка на държавната компания до края на април производството на електроенергия е нараснало с над 6%. 
Потреблението в страната обаче се е увеличило символично - с близо 2 на сто. 
Най-много електричество в страната продължават да произвеждат базовите централи - АЕЦ "Козлодуй" и въглищните 
централи. 
За първите четири месеца на годината те са увеличили производството си с близо 13%. 
По-сериозен е и ръстът на производство на ток от малки възобновяеми енергийни източници - фотоволтаици, вятърни 
централи и централи на биомаса. Те са увеличили предлаганите количества с 15 на сто. 
Изненадващо водноелектрическите централи сериозно намаляват производството си с близо 40 на сто спрямо година по-
рано. 
От сряда в планов годишен ремонт е пети енергоблок на АЕЦ "Козлодуй". Освен че ще бъде подменено горивото му, ще 
бъде извършена и модернизация, която ще позволи на блока да работи с капацитет 104%. 
Очаква се ремонтът да приключи в средата на юни. Дотогава най-големият производител на електроенергия в страната ще 
бъдат топлоелектрическите централи. 
Очаква се до края на годината да продължи както нарастването на производството на ток у нас, така и износът. 
От юни ще отпадне таксата за износ на българска електроенергия, което ще увеличи експорта. 
 
√ НАП: Декларираният в данъчните декларации данък е за около 1,6 млрд. лв. 
Задава ли се краят на данъчните декларации? 
Общо 550 хил. българи са подали в срок своите данъчни декларации. Остава още една седмица, в която ще бъдат 
обобщени и окончателните данни, тъй като от приходната агенция очакват да пристигнат и декларациите, подадени по 
пощата. Предполага се, че общият им брой ще достигне 600 000. Това става ясно от изказване на говорителя на 
Националната агенция за приходите (НАП) Росен Бъчваров пред БНТ. 
По думите му общият данък, деклариран в данъчните декларации, е за около 1,6 млрд. лв., но по-голямата част от тази 
сума отдавна е удържана авансово през 2018 г. по трудови и граждански правоотношения. „Сумата за довнасяне, която 
имаше в данъчните декларации, е от порядъка на 150 млн. лв., също е почти изцяло внесена. Всеки, който е допуснал 
някаква грешка във вече подадената си данъчна декларация, има напълно законната възможност до края на септември 
2019 г. да я коригира веднъж, еднократно“,обясни още Росен Бъчваров. 
Той припомни, че глобата за неподадена данъчна декларация е до 500 лв, а за подадена с грешно съдържание може да 
достигне до 1000 лв.  
Бъчваров обърна внимание, че тази година повече от половината данъчни декларации са подадени по електронен път. 
Той подчерта още, че от догодина подаването на данъчните декларации за физически лица ще бъде значително по-лесно 
за хората, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис. Тогава всички доходи от трудов 
договор, както и хонорарите и възнагражденията по граждански договори, ще бъдат предварително попълнени от 
Националната агенция по приходите (НАП) в данъчните декларации на гражданите и те ще имат възможност да ги 
прегледат, коригират и допълнят при нужда. 
Идеята е когато работодателите подадат информацията, системата на НАП да я зарежда автоматично и всеки, който има 
електронен подпис или персонален код на НАП, да види данъчната си декларация почти изцяло предварително 
попълнена. Ако няма други източници на доход или не иска да ползва някакъв вид данъчно облекчение, трябва да 
потвърди попълнената вече данъчна декларация, обясни Бъчваров. 
Ако например обаче имате апартамент, даден под наем на физическо лице, то ще трябва сами да си попълните 
декларацията. 
По принцип промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от края на миналата година 
позволяваха опростената процедура за декларациите да се приложи още за тази данъчна кампания, но това щеше да 
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затрудни платците на доходите да ги декларират по-рано и затова мярката се отложи за догодина, когато е и крайният 
срок, посочен в закона. 
Освен това от догодина годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално 
осигуряване ще се подава само по електронен път. 
 
В. Монитор 
 
√ Бавария ни подкрепя за Шенген 
Борисов: На първо място сме в Европа по арестувани каналджии 
На първо място сме в Европа по арестувани, дадени на съд и вече с присъди каналджии. Това каза премиерът Бойко 
Борисов след срещата си с министър-председателя на Свободна държава Бавария Маркус Зьодер. 
“Българският народ с много усилия постига това, което днес отчитаме. Когато премиерът на Бавария, която в двигателят 
на Германия дава такава оценка, че сме пример за Европа това в много важно. На първо място сме в Европа по арестувани, 
дадени на съд и вече с присъди каналджии”, заяви премиерът. По думите на Борисов парите, които ЕС отпусна за 
границата, са свършили много добра работа и страната ни оценява тази финансова помощ. 
“Благодаря за топлия прием и прекрасните разговори. За нас днешния ден е важен сигнал на уважение и за това, което 
България направи като партньор в Европа. България показва колко силна и стабилна е в една слаба Европа. България е 
изключително важен фактор в региона. Това посещение е сигнал за бъдещото обединение на Европа”, посочи Зьодер. 
След срещата двамата премиери подписаха и съвместна декларация за сътрудничество в областта на сигурността и 
противодействието на престъпността. Премиерът на Бавария обясни, декларацията подчертава доброто сътрудничество 
между двете страни в областта на сигурността. “Имаме с Турция споразумение и то се спазва, но с Гърция която е в Шенген 
положението е друго”, посочи Борисов. Той обясни, че ангажиментът за опазване на външните граници е на всяка държава. 
“Искаме да засилим ролята на Фронтекс в Европа, през следващата половин година ще се води дискусия как може да се 
засили ролята на Фронтекс”, коментира Зьодер и допълни, че се води дебат и как да се засили контролът вътре в 
шенгенското пространство и трябва ЕС да вземе мерки. Зьодер бе категоричен, че Бавария подкрепя страната ни за 
влизането в Шенген. 
 
√ 7% ръст на инвестициите в злато през първото тримесечие 
Търсенето на злато в световен мащаб е нараснало до 1 053,3 тона през първото тримесечие на 2019 г., което е със 7% 
повече в сравнение със същия период на миналата година, според последния доклад на Световния съвет по златото (WGC). 
Нарастването спрямо предходната година се дължи главно на продължаващия растеж на закупуването на централни 
банки, както и на ръста в златните борсово търгувани фондове (ETF). Тези банки са закупили 145,5 тона злато през първото 
тримесечие, което е 68% повече спрямо същия период на 2018 г. и представлява най-силното начало на годината от 2013 
г. насам. На четиримесечна база, покупката на злато достигна рекордно високо ниво за нашата серия от 715.7 т. 
Търговията с бижута за първото тримесечие на 2019-та нарасна с 1% в сравнение със същия период на миналата година, 
при 530.3 тона, основно заради по-големите покупки в Индия. По-ниската цена на златото в рупии в края на февруари и 
началото на март съвпадна с традиционния сезон за сватби, вдигайки търсенето на бижута в най-многолюдната 
демокрация до 125,4 тона, с 5% увеличение спрямо същия период на миналата година и най-високо от първото тримесечие 
на от 2015 г. 
Централните банки и фондовете добавиха 40,3 тона за периода януари-март, което е с 49% повече от миналата година. 
Инвестициите в кюлчета и монети обаче леко намаляха с 1% до 257,8 тона, заради по-малко продажби в Китай и Япония 
през февруари. Това се дължи изцяло на спад в търсенето на златни кюлчета, като официалното изкупуване на златни 
монети обаче нарасна с 12% до 56,1 т. 
Златото, използвано в електронната индустрия падна с 3% до 79.3 тона. Рециклирането е нараснало с 5% при 287,6 тона в 
сравнение с 274,6 тона през първото тримесечие на 2018-та. 
Данните на WGC сочат още, че Руската централна банка (ЦБР) е купила най-много злато през периода - 55,3 т и общите й 
запаси от ценния метал са достигнали 2168 т (19% от общата сума на златно-валутните резерви). В 2018 г. ЦБР е купила 
274,3 т. 
 
БНТ 
 
√ България ще плати 9,4 млн. лева за новия офис на Световната банка у нас 
Средствата са заделени от държавния бюджет. Очаква се офисът да осигури до 300 нови работни места.  
България ще вложи общо 9,4 млн. лева през тази и следващите четири години, за да подпомогне създаването на изнесен 
офис на Световната банка у нас. Разчетите са направени от Министерството на финансите. Според тях през тази година от 
държавния бюджет ще бъдат заделени 1,4 млн. лева. 
Това е вторият подобен изнесен център на Световната банка извън Америка като първия се намира в Индия. Очаква се 
основно у нас да работят специалисти по информационните технологии, които да представят услуги на Вашингтон. Новите 
работни места, които се очаква да бъдат открити ще са 300. Все още обаче не е определено място, където ще бъде изграден 
центъра. 
Началото на проекта ще бъде поставено през юли тази година като за пет години ще бъде изцяло изграден офисът и ще 
заработи на пълен капацитет. Точното съдържание на споразумението за създаване на изнесения офис на Световната 
банка няма да бъде оповестено заради клаузи за конфиденциалност. 
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√ Прокуратурата ще изнесе данни за акцията срещу измами с европари  
Очаква се днес специализираната прокуратура да даде повече информация по проведените вчера акции в общо 5 града, 
разследващи измами с европари. 
По предварителни данни всички те са свързани с бизнесмена Миню Стайков, арестуван през есента на миналата година. 
Към момента Стайков е с повдигнати обвинения за данъчни престъпления и нелегално производство на цигари. 
Собственикът на винпром "Карнобат" трябваше да бъде освободен от ареста след броени дни. Според прокуратурата 
обаче, чрез подставени лица, той е замесен и в източването на над 7 млн. лева европейско финансиране. 
Защитата отрича, а самият Стайков поиска отвод на прокурора по делото заради конфликт на интереси. 
 
√ Теодора Петкова пое ръководството на "УниКредит Булбанк"  
Теодора Петкова е новият председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк", 
съобщиха от банката. Тя наследява Левон Хампарцумян, който реши да се оттегли в края на април след успешното 
приключване на мандата си. 
Назначението на Теодора Петкова подлежи на вписване в Търговския регистър, съобщиха от банката. 
„Радваме се, че новият главен изпълнителен директор е вътрешен за организацията, което показва непрестанния ни 
ангажимент към развитието на хората и потвърждава вниманието, което отделяме на многообразието и баланса на 
половете. Теодора има необходимите лидерски умения да продължи успеха на "УниКредит Булбанк" и се радваме да я 
приветстваме най-топло в новата ѝ роля. От името на цялата група бихме искали да благодарим и на Левон за успешното 
управление на банката повече от 18 години.“, коментираха Николо Убертали и Джанфранко Бизани, директори на 
"УниКредит" за Централна и Източна Европа. 
„За мен беше чест да помогна за изграждането на най-успешната българска банка през последните години. Ще подкрепям 
Теодора в новата ѝ роля и пожелавам на целия екип всичко най-добро занапред“, каза Левон Хампарцумян. Петкова и 
Хампарцумян ще осигурят плавен преход през следващите седмици. 
Теодора Петкова е председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк". Преди 
това тя е член на УС и главен риск директор на "УниКредит Булбанк", както и председател на Кредитния съвет на банката, 
на Комитета по провизиране и реструктуриране и член на Кредитния комитет. 
Теодора Петкова започва кариерата си в банката като кредитен анализатор през 2002 г. и става старши мениджър на екипа 
за корпоративно кредитиране през 2007 г. От 2009 до 2015 г. Теодора е директор на управление „Кредитен риск“, а от 
септември 2015 г. е директор на Международния център в „Корпоративно, инвестиционно и частно банкиране“. 
Теодора Петкова е член на Надзорния съвет на "УниКредит Кънсюмър Файненсинг" и има многогодишен опит като член 
на Борда на директорите на "УниКредит Факторинг". 
Теодора Петкова е магистър по финанси от УНСС и има Global Executive MBA от Carlson Business School на University of 
Minnesota и от Vienna University of Economics and Business. 
 
√ Майк Помпео и Сергей Лавров ще обсъдят ситуацията във Венецуела 
Държавният секретар на САЩ, Майк Помпео ще обсъди несъгласието си относно венецуелската криза с руския си колега 
Сергей Лавров, когато се срещнат следващата седмица във Финландия, завиха американски представители, предаде 
Франс прес. 
Те казаха, че двамата висши дипломати ще разговарят за голям брой напрежения между двете съперничещи си сили, 
когато се видят в кулоарите на Арктическия съвет, който започва в понеделник във финландския град Рованиеми. 
„Очаквам секретарят и Лавров да имат възможността да си говоря”, заяви анонимен американски дипломат. „Когато те 
получат шанса да се съберат, те може да обсъдят голям кръг проблеми, които ни притесняват относно руското поведение, 
като кризата в Украйна или тази във Венецуела”, каза той. 
 
√ Анкара подкрепя включването на Босна и Херцеговина към „Турски поток“ 
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган подкрепи включването на Босна и Херцеговина към проекта „Турски поток“, 
предаде РИА Новости. 
По думите на турският държавен глава, Анкара е готова да окаже всестранна подкрепа, за да може газопровода да 
премине през територията на балканската държава. Ердоган отбеляза, че икономическото развитие на Босна и 
Херцеговина ще допринесе за стабилността и единството на проекта. 
През януари тази година на среща с руски представители, босненските власти изразиха своята готовност да участват в 
„Турски поток“, допълва агенцията. 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Лидери на европейски националистически формации пристигат на визита в София  
Лидери на европейски националистически партии пристигат у нас за среща със свои симпатизанти. Делегацията води 
Марин льо Пен, председателка на френския крайнодесен Национален сбор, който е гръбнакът на Движение за Европа на 
нациите и свободите, в което партия „Воля“ получи покана да членува преди половин година. 
В делегацията, водена от Льо Пен, влизат още белгийският евродепутат от партията „Влаам беланг“ Геролф Анеманс, 
Людовит Гога, председател на словашката партия „Родина“, както и Радим Фиала, съпредседател на чешката партия 
„Свобода и пряка демокрация“. 
Те ще бъдат посрещнати от партията домакин в лицето на „Воля“. 
Марин льо Пен идва за втори път у нас за последните шест месеца. 
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√ Срив на зимния туристически сезон в Банско 
Сериозен спад на туристите през зимния сезон в Банско отчетоха представителите на  туристическия бранш в града. По 
официални данни става въпрос за срив на туристическия сезон от  порядъка на 17 – 20 на сто, но хората от бранша смятат, 
че той е много по-голям.  По преценка на  Съюза на туристическия бизнес  най- голям е отливът  на гостите на курорта от 
Турция, от Великобритания и от Русия и най-вече от България. 
Въпреки че по време на Световната купа по ски базата е била заета почти на сто процента, това не е  компенсирало  
намаляването на посетителите по време на сезона. 
Основната причина тук търсят в това, че пред кабинковия лифт опашките са огромни, скиорите са изнервени и често след 
една такава ваканция се отказват да почиват у нас. Този проблем продължава да виси от години, а както стана ясно през 
последните месеци, едва ли скоро ще бъде решен. 
Браншовиците са на мнение, че "принос" са дали също  рекламата на курорта като най-евтина зимна дестинация и ценовия 
дъмпинг, който изкривява конкурентната среда и  през последните години в Банско идват все по-неплатежоспособни 
туристи. На пазара се предлагат "ол инклузив" пакети по 25-30 евро. Тревожен според тях е и фактът , че групата 
висококатегорийни хотели на концесионера на ски зоната също оферират услугите си на убийствено ниски цени. 
Още в началото на зимния сезон, работещите напомниха, че в Гърция и Турция има държавни изисквания и високи 
стандарти към услугата "ол инклузив", която е разрешена само на висококатегорийните хотели и затворени туристически 
комплекси, докато у нас всички се възползват от нея, независимо от категорията на хотела или  от мястото за настаняване. 
Индикациите за задълбочаване на проблемите са от няколко години, но през последния  зимен сезон  резултатите са 
повече от тревожни. Нещо, което експертите прогнозираха още в началото на зимния туристически сезон. Това е  
причината много от хотелите свалят цените на нощувките през летните месеци. 
Въпреки усилията на общината да продължи сезона с много културни мероприятия, с фестивали и с разнообразни  форуми, 
очевидно това не се оказва  достатъчно, за да задържи вниманието на туристите през цялата година. 
 
Kaпитал 
 
 √ ЦИК показа образеца на бюлетината за евровота 
Номерата за партиите и коалициите ще са от 1 до 27, а за преференциалния вот за кандидатите от 101 до 117  
Централната избирателна комисия (ЦИК) показа в четвъртък интегралната бюлетина, с която ще се гласува на изборите за 
Европейски парламент на 26 май. В нея ще бъдат изписани имената на 27 партии, коалиции и независими кандидати, които 
се регистрираха за участие във вота. 
Вотът за политическата сила или независимия кандидат ще се отбелязва в квадратчето, в което е изписан номерът на 
участниците в изборите. В дясната част на бюлетината - в кръгче, ще се отбелязва преференциалният вот за кандидатите в 
листата на партиите или коалициите. Новост е, че номерацията им ще започва от 101 до 117, колкото са евродепутатите, 
които България излъчва в Европейския парламент. 
Промяната беше приета при гласуването на поправките в Изборния кодекс в средата на февруари, а целта е да се избегне 
объркването на избирателите да гласуват с един и същ номер и за партия и за кандидата в съответната листа, или т.нар. 
феномен 15/15. 
Партийната листа може да се пренарежда, ако даден кандидат на по-задни позиции получи 5% преференции от 
подадените за съответната партия гласове. От ЦИК припомниха, че при гласуването в квадратчето за партия или коалиция 
и в кръгчето за съответния кандидат от листата трябва да се използват знаците X или V, като според Изборния кодекс 
бюлетината се попълва задължително със синя химикалка. В бюлетината ще има и квадратче "не подкрепям никого". 
 
Economy News 
 
√ Салдо по КФП = 1 806,7 млн. лв. 
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец 
март 2019 г. е положително в размер на 1 806,7 млн. лв. (1,6 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния 
бюджет в размер на 1 662,6 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 144,1 млн. лева, съобщи 
Министерството на финансите.  
Постъпилите приходи и помощи по КФП към март 2019 г. са в размер на 10 857,8 млн. лв. или 24,8 % от годишните разчети. 
Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 1 212,6 млн. лв. 
(13,4 %), а постъпленията от помощи (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 425,2 млн. лева. 
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 8 520,3 млн. лв., което 
представлява 24,7 % от планираните за годината данъчни приходи. 
Приходите от преки данъци са в размер на 1 445,5 млн. лв. или 22,0 % от предвидените в разчетите за годината. 
Приходите от косвени данъци са в размер на 4 286,9 млн. лв., което е 26,1 % от разчетите за годината. Постъпленията от 
ДДС са в размер на 2 940,6 млн. лв. или 27,2 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 31.03.2019 г. е 74,4 
млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 276,5 млн. лв. (23,9 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 
59,0 млн. лв. или 24,9 % от годишните разчети. 
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 333,4 млн. лв. или 28,5 % 
изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 2 454,5 млн. 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.   
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Неданъчните приходи са в размер на 1 775,7 млн. лв., което представлява 26,8 % от годишните разчети. Следва да се 
отбележи, че при 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 01.07.2018 г., с които бе 
променен механизмът за събиране на приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на 
фонда за първите три месеца на 2019 г. са по-високи от постъпленията за същия период на 2018 г. 
Приходите от помощи са в размер на 561,8 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2019 г. възлизат на 9 051,1 млн. лв., 
което е 20,4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите за същия период на предходната година са в размер на 8 
628,2 млн. лева. Номиналното нарастване, съпоставено с март 2018 г., е основно поради по-високия размер на вноската в 
общия бюджет на ЕС, на разходите за персонал, на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 
2018 г.) и други.   
Нелихвените разходи са в размер на 8 208,9 млн. лв., което представлява 19,4 % от годишните разчети. Текущите нелихвени 
разходи към март 2019 г. са в размер на 7 678,4 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) 
възлизат на 523,9 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 6,6 млн. лева. 
Лихвените плащания са в размер на 376,1 млн. лв. или 56,2 % от планираните за 2019 година. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 
466,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на 
ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент 
(ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените 
ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за 
предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за 
удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 
2016 година. 
Размерът на фискалния резерв[1] към 31.03.2019 г. 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. 
Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 март 2019 г. са публикувани на интернет 
страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и 
Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална 
програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво 
и по съставни бюджети. 
 
[1] Обхватът на показателя фискален резерв е в съответствие с §1, т. 41 от Допълнителните разпоредби на Закона 
за публичните финанси. 
 
Economic.bg 
 
√ До края на 2020 г. ще бъдат изградени две нови жп гари 
С национални средства ще бъдат ремонтирани 25 жп гари през тази и следващата година 
До края на 2020 г. ще бъдат изградени две чисто нови жп гари – гара „Обеля“ в София, която ще има топла връзка с метрото 
и нова гара „Костенец“, която ще се намира срещу вече съществуващата. Това обясни изпълнителният директор на 
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски при стартирането на ремонта на гара 
„Подуяне“ в София, предаде репортер на Economic.bg 
По думите на Папукчийски гара „Обеля“ ще прави връзка с влаковете от и за гара Волуяк. В момента трасето София – Волуяк 
също се ремонтира, а инвестицията е за близо 190 млн. лв. Новата жп гара ще бъде в непосредствена близост до метрото 
на „Обеля“ (над нея) и ще бъде част от изграждането на интермодален транспорт в столицата.  
„Предвиждаме също така модернизация на 14 гарови комплекса и шест спирки, а с национално финансиране на 25 гари 
през тази година“, добави още Папукчийски.  
Инвестицията в двете нови гари е с помощта на европейско финансиране и националния бюджет. 
 
В. „Земя“ 
 
√ Дъждовете и хладната пролет ще забавят розобера в Казанлъшката долина 
Розоберът ще се забави най-малко с две седмици, розовият цвят в Казанлъшката долина още не е разцъфнал, съобщиха 
за БТА розопроизводители от местното сдружение. Причината според тях е в студената и дъждовна пролет, а очакванията 
са за по-слаба реколта.  
През миналата година първите розоберачи започнаха беритба в градините по Гергьовден. Традиционно кампанията по 
прибирането на розовия цвят започва в периода 11-14 май в Казанлъшката долина. 
И тази година, в навечерието на поредната кампания, големият проблем пред собствениците на гюлови градини, е липсата 
на достатъчно розоберачи. В началото на май освен безплатен транспорт се предлагат още закуска, кафе, минерална вода.  
На този етап не са договорени минимални изкупни цени за килограм розов цвят. 
Тазгодишният розобер започва с надежда за стопаните на гюловите градини и преработвателите на маслодайна роза, 
които очакват Закона за маслодайната роза, приет преди десетина дни на първо четене в парламента. Приемането на 
закона се налага поради настъпилите през последните години процеси на масово създаване на насаждения от маслодайна 
роза с неясен и разнороден сортов състав, различни стопански качества и свръхпроизводство на розовия цвят. 
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Според текстове от този закон, изкупуването на розов цвят ще става само след писмен договор между розопроизводител 
и розопреработвател. Предвидени са глоби за производство и преработка без вписване в регистъра и за подаване на 
неверни данни. 
Дестилериите ще декларират капацитета за производство, включително на защитеното географско указание “Българско 
розово масло“, предвижда новият закон. 
 
 √ Месец май решаващ за житната реколта у нас 
Очаква се натиск надолу при цената на пшеницата в Черноморския регион 
Прогнозата за добра реколта и очакваните добиви в Русия може да понижат цената на пшеницата от новата реколта в 
Черноморския регион, според Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA). В България падналите 
навременни дъждове през април ще запазят реколтата от пшеница на средни нива за последните 5 години от 4,59 т/ха. 
Очаква се производство на 5,5 млн.т.  
Реколтата ще зависи най-вече от валежите през май. Според анализа у нас ечемикът от новата реколта ще е с добив от 4,22 
т/ха. Площите могат да достигнат 140 хил. ха при средногодишно производство от 589 хил.т. При рапицата се запазва 
оценката от февруари за средни добиви около 2,27 т/ха. Прогнозата е за добив от 433 хил.т.  
При пролетните култури се очаква да бъдат засети около 440 хил. ха царевица или с 0,5% над нивото от 2018 г. При 
слънчогледа се очаква да бъдат засети 720-730 хил. ха, почти колкото предходната година.  
Засега анализаторите не очакват много добра реколта при пролетниците. През април, 2019 г. FOB цените на зърно от 
Украйна продължават да падат заради по-слабото търсене и равномерно предлагане, с конкуренция на Черноморския 
пазар от Европа и САЩ. Хлебната пшеница е на цена от 223 долара/т, ечемикът - 195 долара/т, фуражна пшеница – 212 
долара/т. Цената на царевицата се задържа на 175 долара/т.  
Според Международния съвет по зърно реколтата от пшеница през 2019/20 се очаква да достигне 762 млн. т, почти 
идентично с рекорда от 2017/18 г. По прогнози на ИКАР, Русия може да прибере 80,1 млн. т през новата година. Това 
вероятно ще смъкне средните FOB цени за новата реколта.  
Новата реколта в Европейския съюз ще бъде една от най-добрите за последните 5 години при пшеница и ечемик, докато 
при рапицата се очаква по-нисък добив в сравнение с 5-годишен период, но по-високи резултати на годишна база, 
прогнозира JRC-Mars към ЕК. Природните условия обаче вещаят корекция на тези прогнози по-скоро надолу, казват 
експертите от CAPA. 
 
√ Пчелари на бунт заради отравянията с пестициди 
Потърпевшите стопани от различни области на страната подготвят протест заради масовите отравянията с пестициди и 
настояват да получат обезщетение от държавата, съобщава “Нова телевизия“.  
Първата акция е планирана за 4 май в Плевен. Сигнали за отравяния на пчели и тежки загуби на пчеларите постъпват в 
държавните институции от областите Враца, Плевен, Добрич, Варна.  
Нормативната база забранява земеделските култури да бъдат обработвани с препарати за растителна защита в периода 
на цъфтеж, обясняват стопаните. Първите сигнали за отровени пчели бяха подадени още в средата на април.  
“Не съм получавал никаква информация от арендаторите, че ще бъде пръскано. Предупреждение трябва да се извърши 
72 часа преди това“, заявява Юмер Халил, пчелар от бургаското село Малина, пред телевизията. Негови колеги настояват 
видеоклипове от пръскането, които Юмер е заснел, да се приемат като абсолютно доказателство за нарушение – при 
констатиране на такова да бъдат спрени субсидиите, да бъдат наложени санкции и да се конфискуват машините, с които е 
пръскано. 
Семейството на Мария и Ивайло Дочеви от врачанското село Струпец е загубило 173 пчелни семейства, съобщава Би Ти 
Ви. Стопанството е платило 800 лв. за изследване на мъртвите пчели и така е доказано, че причината е отравяне с глифозат. 
Фермерите са подали сигнал в Областната дирекция по безопасност на храните и настояват за обезщетение от държавата. 
Стопанството работи от пет години и е получило одобрение по мярка “Млад фермер“, като е очаквало 70-80 хил. лв. 
субсидия, но сега няма да може да получат финансовата подкрепа. 
 
БНР 
 
√ Спад в оптимистичните очаквания за световен икономически растеж  
Спад в оптимистичните очаквания за световния икономически растеж показва годишното проучване на водеща 
консултантска компания, проведено и сред представители на бизнеса у нас.  
Навсякъде по света бизнес лидерите споделят по-трезви нагласи за бъдещето. 42% от участниците в проучването очакват 
световната икономика да расте, но с 10% по-малко в сравнение с миналата година.  
За първи път, откакто се провежда проучването в България, посочилите, че икономическият растеж през годината ще се 
увеличи, са по-малко в процентно отношение от тези в глобален мащаб и от тези в Централна и Източна Европа. Едва 36% 
са оптимистите у нас при 70% през миналата година.  
В същото време българските бизнес лидери са значително по-уверени във възможностите, организациите им да 
реализират ръст в приходите си в сравнение със своите колеги в чужбина. 60% у нас при средно 35% в света и в Европа.  
Фокус за българските бизнес лидери е също използването на технологиите в организациите като източник на растеж. Все 
повече от тях възприемат изкуствения интелект като ключов за бизнеса. 
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√ Част от проектите за модернизация на армията могат да получат финансиране от Европейския отбранителен фонд 
Голяма част от европейците смятат, че общата европейска отбрана ще бъде полезна за Стария континент и ще допринесе 
за справянето със съвременните рискове и заплахи, сочат данни от наскоро проведено социологическо проучване, 
изнесени по време на  международна конференция на тема „Европейската отбрана – възможности и перспективи“. 
В европейския дневен ред обаче доминират теми и проблеми, които най-често са далеч от тези за отбраната и сигурността. 
Причините европейските граждани да не разбират важността на темата, а дебатът по нея да е сложен, са различни. Според 
председателя на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов една от тях е свързана с различната оценка, която имат 
европейските държави по отношение на рисковете и заплахите, пред които е изправен ЕС. Друга е свързана с различната 
отбранителна култура и работа в критични ситуации, което позволява на някои от страните да вземат решения по-бързо от 
останалите. Факт е, и че отбранителните способности и бази в различните държави не са на едно и също ниво. Налице е и 
различно виждане за ролята на НАТО и САЩ в сигурността и отбраната. Липсва и общо решение каква да бъде структурата 
и участието на държавите-членки на ЕС в общата отбрана. За Германия е важно участието на всички европейски държави, 
а Франция иска да си сътрудничи само с някои от тях. 
Председателят на комисията по отбрана в Народното събрание генерал Константин Попов напомни, че сигурността и 
стабилността в ЕС и на Балканите бе един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС преди година, 
който страната съумя да изпълни. Той похвали и започналия стратегически преглед на отбраната, който е важен от гледна 
точка на готовността и способността на България за изпълнение както на бойни, така и на мирни операции в помощ на 
населението. Що се отнася до превъоръжаването на българската армия, в интервю за Радио България бившият министър 
на отбраната Ангел Найденов посочи: 
Надявам се, че ще бъде изпълнен ангажиментът на министъра на отбраната, че до месец юли може да имаме проект на 
договор за доставка на новия тип боен самолет. Същевременно бяха отворени и подадените оферти за участие в 
придобиването на новия тип патрулен боен кораб. Очакваме, че в първата половина на месец юни ще имаме произнасяне 
на междуведомствената комисия със съответното класиране и посочен участник за изпълнител на проекта. Що се отнася 
до третия от големите модернизационни проекти – бронираните бойни машини за сухопътните войски, там за съжаление 
все още сме на етап обсъждане на критериите, на които трябва да отговаря този проект и способностите, които трябва да 
притежават бойните машини. Той за съжаление изостава в сравнение с другите два проекта, но се надявам, че може да 
бъде наваксано пропуснатото време. 
Найденов допълни, че проектите за модернизация са предмет на двустранни договори и част от тях биха могли да се 
включат в многонационалните проекти, които да получат известно финансиране от Европейския отбранителен фонд. 
България има опит с участието в подобни проекти, тъй като към настоящия момент е част от три от тях – за повишаване на 
военната мобилност, създаване на логистични хъбове в подкрепа на определен тип операции и за надграждане на 
системата за морско наблюдение. 
 
√ Промени в движението в София заради визитата на папа Франциск и парада на 6 май 
В София са в сила промени в движението заради посещението на папа Франциск и военния парад на 6 май. 
От днес е забранено движението по булевард „Цар Освободител“ в отсечката между улиците „Раковски“ и площад 
„Независимост“. Забранено е придвижването и по улица „Оборище“ между улиците „Г. С. Раковски“ и „11-ти август“. 
Забранява се паркирането на автомобили на площад „Княз Александър I“, както и около северозападната дъга на храм-
паметника „Св. Александър Невски“. До 6 май се променя и маршрутът на нощния градски транспорт в центъра на София. 
И днес продължават репетициите за военния парад за Гергьовден. Хеликоптери и самолети от състава на 
Военновъздушните сили ще изпълняват полети с прелитане на малка височина над площад „Княз Александър I“ от 10.00 
ч. до 11.00 ч. 
 
√ Европейски алианс инвестира 6 млрд. евро в батерии за електромобили 
Европейски правителства и компании ще създадат алианс за разработка на ново поколение батерии за електромобили, в 
които ще бъдат инвестирани между 5 и 6 млрд. евро, предаде АФП. 
Новината бе съобщена днес на среща на икономическите министри на Франция и Германия Брюно льо Мер и Петер 
Алтмайер в Париж. 
„Други страни членки на ЕС вече са изразили готовност да се включват проекта“, каза Льо Мер. Сред тях са Австрия, Белгия, 
Италия, Полша и Финландия. 
Той допълни, че поне 4 млрд. евро ще дойдат от частни компании. Сред тях са френският автомобилен производител ПСА 
и производителят на батерии „Сафт“, част от петролния гигант „Тотал“. 
„Днес има по-голям интерес от всякога“ към проекта“, каза Алтмайер, който допълни, че 35 компании вече са обещали да 
се включат, включително най-големите европейски производители на коли. 
Политически лидери в ЕС отдавна зоват за координирани усилия за местно производство на батерии, за да се намали 
зависимостта от китайската продукция. 
 
√ Салвини и Орбан посетиха оградата на границата между Унгария и Сърбия 
Италианският вицепремиер и лидер на крайнодясната „Лига“ Матео Салвини посети днес заедно с унгарския премиер 
Виктор Орбан оградата на границата между Унгария и Сърбия, предаде АНСА. 
„Искаме различна Европа, която да защитава сигурността семействата и християнската идентичност“, каза Салвини, чиято 
антимигрантска „Лига“ според прогнозите ще вземе най-много гласове на предстоящите евроизбори. 
„Можете да влезете в Италия, Унгария и Европа, само ако имате разрешение за това“, заяви още Салвини. 
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Ден по-рано пред италианската преса Орбан похвали антимигрантските позиции на италианския вицепремиер и го нарече 
„най-важния човек в Европа“. 
Според унгарския лидер Европейската народна партия трябва да се съюзи с крайната десница в ЕС в новия Европарламент.  
 
√ ЕС планира рязко увеличаване на вноса на втечнен природен газ от САЩ 
ЕС ще се стреми да удвои вноса на втечнен природен газ (LNG) от САЩ до 2023-а година, като част от усилията на съюза да 
облекчи трансатлантическото търговско напрежение и да намали зависимостта си от руски природен газ, съобщава 
Ройтерс. 
Европейската комисия, която координира търговската политика на съюза, заяви в четвъртък, че планира да увеличи вноса 
на LNG до 8 млрд. кубически метра (bcm) годишно, което е повече от два пъти спрямо нивото от 2018 година. 
Ройтерс напомня, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се договори с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер през миналия 
юли да не налага митнически тарифи за вноса на европейски автомобили, тъй като двете страни се стремят да подобрят 
икономическите връзки, включително и посредством увеличаване на вноса на американски втечнен газ. 
Европейската комисия също така посочи, че от тогава насам вносът на LNG от САЩ е нараснал с цели 272% в сравнение със 
същия период година по-рано, като само в рамките на март се е повишил с над 1,4 млрд. кубически метра. 
"Европейският съюз е готов да улесни по-големия внос на втечнен природен газ от САЩ, ако пазарните условия са правилни 
и цените са конкурентни", заяви ЕК. 
ЕС работи отдавна, за да диверсифицира огромната си зависимост от руски природен газ, която се равнява на почти 40% 
от газовите нужди на съюза, чрез развитие на инфраструктурата за LNG за достъп и до други доставчици. Трябва да се има 
предвид, че Катар и Австралия са други от големи световни доставчици на втечнен природен газ. 
Официалните представители на ЕС обаче подчертаха, че степента, до която вносът на втечнен природен газ може да 
спечели от общия пазарен дял, ще зависи от пазарните сили. 
Вносът от Съединените щати се увеличи през европейската зима заради мекото време в Азия, което намали цените до 
около 5 щатски долара за един милион британски термични единици (MMBtu) в съответствие с цените на газа, минаващ 
по газопроводите. Само година по-рано азиатската цена на втечнен природен газ беше около 12 долара за MMBtu. 
Междувременно еврокомисарят по енергетиката и климата Мигел Ариас Канете и американският секретар по 
енергетиката Рик Пери дадоха в четвъртък старт на енергийна конференция ЕС- САЩ в Брюксел. 
Канете отбеляза, че европейският капацитет за внос на втечнен природен газ се увеличава, като ЕС е готов да инвестира в 
газопроводи, които да позволят на втечнения природен газ да достигне до повече части на стария континент. 
От своя страна Рик Пери посочи, че намаляването на доставките на Москва за Украйна през зимите на 2006 и на 2009 
година показа, че не трябва да бъде взимана  предвид единствено цената. "Получаваш това, за което плащаш", отбеляза 
Пери и допълни: "Същото важи и за руския газ. Ако попитате приятелите ни от Украйна, те вероятно ще ви кажат, че на 
доставките не може да се разчита денонощно и по всяко време“. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Омбудсманът и Топлофикация: епизод пореден - гост Мая Манолова; 
- Часове преди посещението на папа Франциск в България - какво ще види и чуе светът от София и Раковски? 
- Близо до папата - специално за БНТ от Буенос Айрес разказва един от най-близките хора до папа Франциск; 
- Напрежение в Каракас - какъв е следващият сценарий пред Венецуела? 
- Парад на военните оркестри в София - къде ще свирят музикантите? 
- Нова грипна вълна - как да се предпазим и лекуваме? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Каква част от старите коли, които се продават у нас, са с пренавит километраж? Как да разкрием измамата? 
- След като китайски туристи задължаха джебчийка - Как се извършва граждански арест у нас? Коментар на адвокат 

Марин Марковски; 
- „Чети етикета" - има ли реален туризъм в къщите за гости, построени с европари? 
- Как Гигинският манастир попадна в търг с тайно наддаване? 
- Кой е виновен за масовото отравяне на пчели на много места в България? 
- На живо от София - кога затварят центъра на града и какви ще са мерките за сигурност при посещението папата? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- „Ще се разплете ли мистерията в Кипър? Има ли българки - жертви на серийния убиец?"; 
- Схемата „Къща за лични гости". Има ли шуробаджанащина при раздаването на европейски пари? Гост по темата е 

министър Румен Порожанов; 
- Ще има ли нови тестове за възрастните шофьори? И колко ще останат без право да шофират? Говори 

председателят на новата агенция за безопасност на пътя Малина Крумова; 
- Право в целта. Българката, която отива на седма Олимпиада. Мария Гроздева специално за NOVA; 
- Блокирани? На живо - как ремонт остави сграда без достъп? 
- Пациенти в мизерия. Кой остави здравна служба на произвола? 
- Търсят близо 400 хил. от Гигинския манастир. Кой остави дълга на Светата обител? 
- Съветникът на папа Франциск и говорител на Ватикана Федерико Ломбарди - ексклузивно пред NOVA; 
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√ Предстоящи събития в страната на 3 май 
София. 

- Oт 9.15 часа пред Министерството на отбраната заместник министър-председателят и министър на отбраната на 
Република Хърватия Дамир Кръстичевич ще бъде посрещнат с военни почести. 

- От 10.00 часа в МВР ще се проведе брифинг за предприетите мерки във връзка с посещението на Негово 
Светейшество папа Франциск в периода 5 - 7 май. - Дени. 

- От 10.00 часа до 11.00 часа над площад „Княз Александър I" вертолети и самолети от състава на ВВС ще изпълняват 
полети с прелитане на малка височина по повод подготовката и провеждането на военния парад на 6 май. 

- От 19.00 часа на сцената на Софийската опера ще се играе прочутият балет „Зорба гъркът". 
- От 20.00 часа пред Билетния център на Националния дворец на културата в столицата ще започне музикалният 

парад на военните духови оркестри, в който ще участват Гвардейският представителен духов оркестър, 
Фестивалният оркестър и представителните военни духови оркестри на Сухопътните войски, Военновъздушните и 
Военноморските сили, както и изпълнители от Представителния ансамбъл на въоръжените сили. 

***  
Божурище 

- От 10.30 часа кандидатите за евродепутати Ева Майдел и Лиляна Павлова ще посетят община Божурище, където 
ще се срещнат с персонала на завод за производство на кафе. По-късно двете ще направят обиколка на централния 
градски парк и площад, ремонтирани основно със средства от общинския бюджет. 

***  
Бургас 

- От 11.00 часа в експозиционен център „Флора" ботаникът Росен Василев ще представи презентацията „Цветните 
растение на България" и изложбата „Поляна от кръпки". 

- От 16.00 часа в клуба на БСП в гр. Бургас Иво Христов ще даде пресконференция за представителите на медиите. 
В 17.30 в Кукления театър в града той ще се срещне с обществеността. 

- От 17.00 часа в къщата музей „Петя Дубарова" ще се проведе „Магията на Космоса" - конкурс за най-добра рисунка 
и изложба на наградените творби. 

- От 17.00 часа в Културен център „Морско казино", зала „Ал.Г. Коджакафалията" ще бъде представена изложба на 
Търновската и Сребърната конституция. 

- От 17.00 часа в изложбена зала „Александър Георгиев - Коджакафалията" по повод 140 години от Учредителното 
събрание и приемането на Търновската конституция председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще 
открие изложбата „Всичко се състои в нашите сдружени сили". 

***  
Благоевград 

- От 11.00 часа, на площад „Македония" ще се проведе ритуал по отбелязване на 116-ата годишнина от смъртта на 
Гоце Делчев. 

***  
Бяла Слатина 

- От 14.30 часа в залата на Общинския съвет ГЕРБ и СДС ще се срещнат с избиратели. 
***  
Варна 

- В 11.00 часа във Военноморския музей ще бъде открита изложба "Орденът "За храброст" в държавните и воински 
традиции". 

- От 18.00 часа на Входа на Морската градина ще се състои откриване на предизборната кампания на Коалиция за 
България. 

- От 18.00 часа във Военноморския клуб (ДНФ) Ансамбълът за народни песни и танци „Гоце Делчев" ще изнесе 
концерт по повод 116 години от гибелта на Гоце Делчев . Събитието е организирано от Македонското културно-
просветно дружество в града. 

***  
Велико Търново 

- В 9.30 часа в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" ще бъде официално открит XIV Фестивал на 
детско-юношеското театрално творчество „Малкият принц". 

***  
Велинград 

- От 11.00 часа пред паметника на Вела Пеева в квартал „Лъджене" ще бъдат отбелязани 75 години от смъртта й. 
***  
Видин 

- От 11.00 часа в митрополитския храм „Св. Николай Чудотворец" кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Емил Радев ще 
присъства на откриването на предизборната кампания на ГЕРБ във Видин. От 12.00 часа Емил Радев ще се включи 
в „зелена" акция на ГЕРБ - Видин. От 15.30 часа в Конферентната зала на Областната администрация Емил Радев 
ще представи акцентите в секторните политики в платформата на ГЕРБ за европейските избори. 

***  
Видин/Кула 

- От 17.30 часа в салона на НЧ „Просвета", ул. „Възраждане" 21, в град Кула, кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Емил 
Радев ще се със срещне с членове и симпатизанти на ГЕРБ. 
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***  
Враца 

- От 10.00 и 14.00 часа в заседателната зала на Община Враца ще се състои отваряне на оферти по две процедури. 
- От 18.00 часа в куклена зала на ДКТ ще се играе „Мечо Пух" от Алън Милн. 
- От 18.00 часа в Градската концертна зала ГЕРБ и СДС ще открият предизборната си кампания. 

***  
Горна Оряховица 

- От 10.00 часа в НЧ „Напредък-1869" ще се състои Празник на СУ „Вичо Грънчаров". 
- От 12.00 часа в Спортна зала „Никола Петров" ще се проведе Зонален финал по хандбал за юноши старша възраст 

под домакинството на ХК „Раховец 2008". 
- От 18.30 часа в НЧ „Напредък-1869" Държавна опера Русе представя „Кабаре"- мюзикъл по либрето на Джо 

Мастероф, по пиесата на Джоно Ван Друтен и разкази от Кристофър Айшърууд. 
***  
Добрич 

- От 16.30 часа в Концертната зала на Младежкия център ще се състои Национална конференция по гражданско 
образование. 

***  
Долна Митрополия 

- От 12.00 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще проведе работна среща с ръководството на 
факултет „Авиационен" в гр. Долна Митрополия. 

***  
Долна Оряховица 

- От 20.00 часа в НЧ „Христо Козлев-1883" Театрален състав при НЧ „Христо Козлев -1883" Долна Оряховица ще 
представи спектакъла „Рибарски свади" по Карло Голдони. 

***  
Драгоман 

- От 14.30 часа кандидатите за евродепутати Ева Майдел и Лиляна Павлова ще направят посещение на Туристически 
информационен център, изграден с евростредства в община Драгоман. Там те ще се срещнат с избиратели и 
земеделски производители. 

***  
Карлово 

- От 11.00 часа в малката зала на Община Карлово на 3-ти етаж ще се проведе пресконференция във връзка с 
възобновените археологически проучвания на тракийския селищен център от V в. пр. Хр. и некропол от 
елинистичната епоха, намиращи се в землището на карловското село Васил Левски. 

***  
Костинброд/с. Петърч 

- От 16.15 часа на централния площад в село Петърч кандидатите за евродепутати Ева Майдел и Лиляна Павлова 
направят среща с избиратели на открито. 

***  
Костинброд 

- От 18.00 часа кандидатите за евродепутати Ева Майдел и Лиляна Павлова ще присъстват на откриването на 
обновения централен градски площад в гр. Костинброд. 

***  
Кърджали 

- От 09.00 часа в кафе "Елта" Елена Йончева ще се срещне с ръководството на "Тракийско сърце". 
***  
Ловеч 

- От 17.00 часа в заседателната зала на общината ще се проведе 63-то заседание на Общинския съвет. 
***  
Монтана 

- От 10.00 часа в общинския младежки дом ще бъде открит Национален фолклорен конкурс "Напеви от 
Северозапада"- Монтана 2019. 

***  
Монтана/Вършец 

- От 12.00 часа в х-л "Сънигардън" в гр. Вършец, Петър Витанов и Цветелина Пенкова ще се срещнат с граждани. В 
17.00 часа в ресторант-хотел "Огоста" в гр. Монтана, те ще се срещнат с обществеността. 

***  
Никопол 

- От 17.00 часа на площада пред общината в гр. Никопол се отрива предизборната кампания на ДПС. 
***  
Оряхово 

- От 10.00 часа в Галерия „Проф. Марин Върбанов" ГЕРБ и СДС ще проведат срещи с избиратели. 
***  
Петрич 

- От 10.00 часа на сцената на градския площад започва конкурсната програма за празника на Петрич. 



11 

 

***  
Пещера 

- От 18.00 часа в Градска художествена галерия „Проф. Веселин Стайков" ще бъде открита ретроспективна 
изложбаживопис на Стоимен Стоименов-Тимчо. 

***  
Поморие 

- От 11.00 часа Общинският духов оркестър ще открие честването на 141 години от създаването на Българската 
армия. Ще бъде отслужен благодарствен молебен от Негово преосвещенство Агатополски епископ Иеротей. 
Тържествено слово ще произнесе подполковник Данчо Мешлинков, началник на Военно окръжие - Бургас. 

***  
Пловдив 

- От 9.30 часа в зала „Проф. Иван Спасов" в централната сграда на АМТИИ се открива традиционната научна 
конференция „Пролетни научни четения". В събитието участват учени и преподаватели от висши учебни заведения 
и арт институции от цялата страна. 

- От 11.00 часа на Младежкия хълм ще се проведе урок-работилница за изграждане на глинена пещ за хляб на 
открито. 

- От 17.00 часа в гр. Пловдив Сергей Станишев и Тодор Стоилов ще се срещнат с граждани на главната улица в града. 
В 18.00 часа те ще открият фронт офис на главната улица. 

***  
Сливница 

- От 12.30 часа в община Сливница кандидатите за евродепутати Ева Майдел и Лиляна Павлова ще се срещнат с 
персонала на транспортна фирма и с представители на местния бизнес. 

***  
Смолян/Златоград 

- От 10.00 часа Елена Йончева ще посети центъра на града. В 11.30 часа на Кооперативния пазар в гр. Златоград 
Йончева ще се срещне с граждани. В 12.15 часа в конферентната зала на х-л "Кристал" в града Елена Йончева ще 
се срещне с обществеността. В 15.00 часа в читалище "Светлина-1938" в гр. Неделино, тя ще се срещне с граждани. 
В 17.30 часа в "Планетариума" в гр. Смолян Елена Йончева и лидерът на БСП Корнелия Нинова ще се срещнат с 
обществеността. 

***  
Стара Загора 

- От 11.30 часа в района на военно формирование 24150 (ул. „Августа Траяна" № 23) ще се състои тържествено 
строяване и награждаване на военнослужещи. 

- От 17.30 часа в Оперен театър ще се проведе концерт спектакъл „Вкусът на времето" със специалното участие на 
деца от ДГ „Светлина". 

- От 18.00 часа в РБ „З. Княжески" ще се проведе музикално - литературна вечер „Мъдростта и Музиката на 
Мексико". 

***  
Сунгурларе/с. Славянци 

- От 17.30 часа в с. Славянци, общ. Сунгурларе, Димитър Данчев ще се срещне с обществеността. 
***  
Търговище 

- От 11.00 часа в зала 28 на Община Търговище ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представена 
програмата на 242 Традиционен пролетен панаир Търговище. 

***  
Хасково 

- От 12.00 часа в читалище "Пробуда" в гр. Ивайловград Деница Златева ще се срещне с граждани. В 14.00 часа в 
центъра на гр. Любимец тя ще се срещне с граждани в центъра на града. В 15.00 часа в гр. Харманли Деница 
Златева ще се срещне с ръководството на СИГИ Груп. В 16.00 часа в гр. Харманли в "Елпром Харманли" тя ще се 
срещне с ръководството на предприятието и работниците. В 17.00 часа Деница Златева ще се срещне с 
ръководството на "Даниел Фешън" в гр. Харманли. В 18.00 часа в гр. Харманли тя ще се срещне с граждани. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг. 
- От 11.00 часа в Административния съд ще се проведе заключителна празнична част от съвместната инициатива 

„Достъпност и прозрачност в правораздаването". 
- От 11.00 часа в актовата зала на ПЕГ „Никола Вапцаров" на официална церемония 19 зрелостници ще получат 

своите немски езикови дипломи DSD - второ ниво. Дипломите ще връчи Константин Пригниц - координатор на 
обучението за DSD за Североизточна България. 

- От 16.00 часа в НЧ „Напредък" ще бъде открита изложба живопис „Цветя" на Тодор Казаков. 
- От 17.30 часа в градинката пред НЧ "Тодор Петков 1963" ще се проведе традиционното общоградско веселие 
- "Гергьовденска люлка" по повод предстоящия празник Гергьовден. 
- От 18.30 часа пред НЧ „Ст. Чилингиров - 1963" ще се състои концерт „Майски цветя" на градския духов оркестър. 
- От 19.00 часа в парка пред НЧ „Стилиян Чилингиров - 1963" на пл. „Гривица" Градският духов оркестър „Михаил 

Биков" ще изнесе концертна програма от хора и танци под наслов „Майски цветя". 
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News.bg 
 
√ Намаляват данъците в Гърция с 1 милиард евро 
Гръцкото правителство обмисля да намали данъчната тежест в страната с около 1 милиард евро за 2019 година, пише 
вестник "Катимерини", цитирано от money.bg. 
Очаква се съобщението да бъде направено преди националните или дори преди европейските избори, твърди изданието. 
Намаленията ще бъдат финансирани с големия бюджетен излишък, който правителството очаква в тазгодишния бюджет. 
Най-голямата част от облекченията ще бъдат насочени към пенсионерите - около €500 милиона.  
С останалите ще бъде намален ДДС на някои продукти от 24 до 13%, като все още не е ясно кои ще бъдат те. 


