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√ Р. Радев: Време е Българската армия да заеме своето достойно място 
Това ще стане не само по силата на външните предизвикателства и съюзните ни задължения, а защото тя е призвана 
да бъде стожер на стабилността, каза президентът  
След десетилетия на пренебрежение Българската армия трябва да заеме своето достойно място в нашето общество и в 
системата на българската държавност. Това каза президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен 
Радев в словото си по време на военния парад в София по повод на Деня на храбростта и празник на Българската армия, 
цитиран от БТА. 
И това ще стане не само по силата на външните предизвикателства и съюзните ни задължения, а защото армията ни е 
призвана да бъде стожер на стабилност, държавност и конституционен ред, като институция с високо обществено доверие, 
която трябва да бъде опазена от всякакви политически вмешателства, посочи Радев. 
Президентът припомни, че 6-ти май е и Ден на храбростта. Да отдадем дължимото на всички българи, които воюват за 
истината, въстават срещу произвола и застоя и отстояват демокрацията, апелира държавният глава и допълни, че в тях е 
надеждата за една по-справедлива, по-човечна и просперираща България.  
Малко са държавите, съхранили своето име, вяра и език през многовековни превратности и изпитания и, ако днес България 
е една от тях, то е, защото нашият народ е изпитал и осъзнал необходимостта от единството на меч, дух и слово, посочи 
Румен Радев.  
През последните десетилетия войската ни преживя всякакви експерименти, недоимък, съкращения, политическо 
високомерие, но тя винаги оцеляваше, защото хората с пагони осъзнават своята мисия, отбеляза Радев. Днес, когато 
окончателно се простихме с илюзиите, че членството в отбранителни съюзи, без развитие на собствени способности, е 
достатъчно условие за гарантиране на сигурност, когато въоръжените ни сили са поставени най-сетне във фокуса на 
финансовата политика на държавата, сме изправени пред ново изпитание - да трансформираме парите за армията в 
съвременни отбранителни способности, ефективно и ефикасно, коментира президентът. 
Тази цел изисква ясна визия, прозрачност и зачитане на военната експертиза, отбеляза той и посочи, че сложността на 
съвременното военно дело и технологии изисква не само интензивен диалог между държавното и висшето военно 
ръководство, но и активна и принципна позиция на българския генералитет. Защото безмълвието днес може да струва 
скъпо на подчинените и на данъкоплатците утре, допълни той.  
В парадa участваха над 1000 военнослужещи, 48 верижни и колесни бойни машини на Сухопътните войски и зенитно-
ракетните формирования на ВВС, както и 10 вертолета и самолета от състава на военната ни авиация.  
Тази година се отбелязват 141 години от създаването на Българската армия, както и 15 години от присъединяването на 
България към НАТО. 
Беше изпълнен националният химн, по време на който прозвучаха 20 артилерийски салюта. 
Тази година парадът бе ръководен от заместник-командващия на Съвместното командване на силите генерал-майор Иван 
Лалов. 
Под звуците на Гвардейския представителен духов оркестър преминаха знаменният взвод на Националната гвардейска 
част със знамената светини и 10 представителни блока с бойните знамена - на Военната академия "Георги Стойков 
Раковски", Националната гвардейска част, Националния военен университет "Васил Левски", 61-ва Стрямска механизирана 
бригада и 101-ви Алпийски полк - Смолян, от състава на Сухопътните войски, на ВВС, Военноморските сили, 68-ма бригада 
"Специални сили, Мобилната комуникационно-информационна система от състава на Съвместното командване на силите 
и Службата "Военна полиция". 
След представителните блокове на парада прелетяха в различни формации самолети и вертолети, които са на въоръжение 
във вертолетната, транспортната, учебната, щурмовата и изтребителната военна авиация. 
Над площада минаха вертолети Ми-24 и "Кугър" - във формация "клин", военнотранспортен самолет "Спартан", учебни 
"Пилатус" и изтребители МиГ-29, също във формация "клин".  
Тази година на площада премина и ретро техника от времето на Втората световна война, предоставена от колекционери 
от страната. Клубът за военноисторически реконструкции "Братя по оръжие" представи четириместна командирска кола 
"Кюбелваген Феномен Гранит-30" (от 1936 г.), 12-местен триосен камион "Щайер 640" (от 1940 г.) и 4-местен джип 
"Кюбелваген Фолксваген тип 82-КДФ" (от 1943 г.), както и мотоциклети "Цундап КС 750" (от 1942 г.), BMW R75 (от 1943 г.), 
BMW R12 (от 1940 г.) и BMW R35 (от 1940 г.). 
За първи път в празничния ден жителите и гостите на столицата могат да разгледат образци военна техника на Сухопътните 
войски на статичен показ на ул. "Княз Александър I", посочва още БТА. 
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Сред присъствалите на парада бяха премиерът Бойко Борисов, председателят на парламента Цвета Караянчева, 
вицепрезидентът Илияна Йотова, вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, началникът на 
отбраната генерал Андрей Боцев, представители на политически партии, депутати, министри, висши военни, дипломати, 
ветерани.  
 
√ Н. Ангелкова: Разработваме продуктова стратегия за балнео- и СПА туризма у нас 
Акцент се поставя и върху здравния туризъм, уточни министърът  
Разработва се продуктова стратегия за развитието на балнео и СПА туризма в България, коментира министърът на туризма 
Николина Ангелкова при откриването на дискусионна кръгла маса "Туристически район "Родопи" - балнеология и 
екотуризъм" в с. Баните, съобщават от пресцентъра на ресорното министерство. 
По думите ѝ акцент се поставя и върху здравния туризъм, тъй като България има голям потенциал в тази област. Ключова 
част от работата на ведомството е популяризирането на създадените 7 балнео- и СПА дестинации. 
Вече има дигитална карта на дестинациите, предстои да бъдат направени брошури, които да допринесат за 
популяризирането им и за привличането на инвестиции. 
Същевременно Министерството на туризма стартира изпълнение по проект ЕДЕН, с който ще бъдат избрани нови пет 
малко познати дестинации в областта на здравния и балнеотуризма в България, коментира Ангелкова. До 30 юни 2019 г. в 
министерството се приемат документи за кандидатстване. 
Министърът припомни, че през февруари е стартирала инициативата “Естествено в България”, а 2019 г. е обявена за 
годината на вътрешния туризъм. Целта е да се привлече вниманието до не толкова познати, но пък атрактивни локации. 
Според Ангелкова родопският регион предлага изключителни възможности за разнообразни видове туризъм - СПА, 
планински, еко, кулинарен и др. 
Тази зима най-висок ръст на броя на туристите е записало Пампорово. 60% от посетителите в курорта са българи. 
“В момента подготвяме нова инициатива, която предвижда в един ден през летния сезон музеите да бъдат с вход 
свободен”, посочва министърът. 
Според нея важно за развитието на здравния туризъм в България е предстоящото посещение на представители на 
германските здравни каси и възможностите за подписване на споразумения с тях.  Родопският регион ще бъде включен 
сред възможните места за лечение у нас. Има интерес към инвестиции в комплекс в Баните от Якутския регион. 
Между 2015 и 2018 г. ръстът на приходите от международен туризъм у нас е 34%, а увеличението на посещенията на 
чужденци е с 31 на сто. Рекорден брой 
“Имаме рекорд в броя на реализираните нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла, като през миналата година 
са близо 27 млн.”, твърди още Ангелкова. Тя допълва, че в Закона за туризма е предвидено създаването на специален 
статут за националните курорти, който се отнася не само за основните морски и зимни, а и за онези, които са обявени от 
Министерството на здравеопазването. 
В Регистъра на туристическите фестивали и събития в момента са включени над 1800 фестивали и събития от цялата страна. 
По думите на Ангелкова сред целите на министерството е привличането на повече инвестиции, ето защо е разработена 
инвестиционна карта. Предстои второ нейно издание, а кметовете са призовани да дадат предложения на проекти за 
инвестиции. 
Друг вариант за инвестиции в регионалните проекти са двустранните форуми. Ангелкова информира, че съвместно с 
посолството на 14 май се организира среща с американски компании и инвеститори, планира се подобен форум с 
Германия, а вече е имало такъв с Русия. В края на този месец в Слънчев бряг ще има Международна конференция за 
устойчиви инвестиции в туризма. 
 
В. Монитор 
 
√ С е-подпис следим ревизията на фирмата 
От догодина декларирането на доходите - значително по-лесно  
Всеки при извършване на проверка от данъчните ще може да я следи „на живо“ онлайн. До средата на годината 
приходната агенция ще въведе новата услуга в улеснение на гражданите и бизнеса. 
Така гражданите и предприемачите с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от 
Националната агенция по приходите, при извършване на контролно производство на него или фирмата му по УНП на 
производството да може да следи всички действия на органа по приходите, които се регистрират в ИС „Контрол“. 
Проверяваните ще знаят какъв е обхватът на инспекцията на финансите им и какви действия са предприети. С новата услуга 
на НАП веднага може да се провери възложено ли е производство и имената на органа по приходите, на които е възложено 
извършването на проверка или ревизия. 
Клиентите на НАП могат да получат своя персонален идентификационен код след подаване на заявление. Заявлението 
може да се подаде, а издадения ПИК да се получи във всеки офис на НАП Персоналният идентификационен код се 
получава лично, чрез изрично упълномощено лице или от изрично посочено в заявлението лице. 
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, припомнят от приходното ведомство. 
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. "В началото на 2020 г., когато работодателите подадат информацията, ние ще я заредим 
онлайн и всеки, който има електронен подпис или персонален код на НАП, ще види данъчната си декларация почти изцяло 
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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 говорителят на НАП Росен Бъчваров. 
Чрез ПИК кода клиентите на администрацията правят различни справки в информационните масиви на приходната 
агенция. Клиентите могат да проверяват какъв е осигурителният им доход, информация за членство в пенсионен фонд, 
декларираните трудови договори непогасените си задължения. 
 
√ БАН представя доклад за развитието на икономиката у нас 
Институтът за икономически изследвания на БАН ще представи Годишния си доклад за развитието на икономиката и 
икономическите политики. Акцентът тази година са структурните дисбаланси и произтичащите от това рискове.  
Традиционно докладът съдържа анализ на икономическото развитие у нас през изминалата година, като проследява 
микро- и макроикономическите показатели, външен, фискален и банков сектор и пазар на труда. В него се дават оценки и 
препоръки за необходимите и подходящи политики в средносрочен план в периода до 2021 г. Сред авторите са директорът 
на Института за икономически изследвания проф. Александър Тасев и ръководителят на проекта доц. Виктор Йоцов. 
Тази година представянето на доклада е включено в календара от събития, посветени на 150-ата годишнина от създаването 
на Българската академия на науките и 70-ата годишнина на Института за икономически изследвания. 
 
News.bg 
 
√ Изпращаме българската делегация да преговаря за изтребители в САЩ 
Днес българска делегация заминава за САЩ да преговаря за закупуването на нови изтребители за Военновъздушните ни 
сили. 
Делегацията се състои от представители на няколко министерства. 
Българският екип ще бъде воден от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов, а с него оттатък океана заминават 
още командирът на Военновъздушните сили ген.-майор Цанко Стойков, специалисти от ВВС, както и представители на 
министерствата на финансите и на икономиката. 
Делегацията ще преговаря за цената и изплащането на машините. Българите трябва да се придържат към цената, която 
беше фиксирана от парламента, но без това да намалява техническите параметри на самолетите. Ще се договаря и 
евентуалното изплащане на вноски, като членовете на екипа ще предложат разсрочено плащане на няколко равни вноски, 
както посочи военният министър Красимир Каракачанов преди дни. 
Очаква се да бъде обсъдено и намерението на "Локхийд Мартин" за допълнително сътрудничество с България - страната 
ни ще предложи в Долна Митрополия, където предстои да бъде възстановено военновъздушното училище, да бъде 
създаден и център за обучение на пилоти. 
 
БНТ 
 
√ Пенсионерите вече избират сами как да им бъде изчислена пенсията 
От днес бъдещите пенсионери ще могат сами да избират методиката, по която да бъде изчислявана тяхната пенсия. 
Електронен калкулатор на интернет сайта на НОИ и експерти на място ще им помагат да изчислят кой от двата варианта е 
по-изгоден за тях. 
Старият им дава право да изберат трите най-добри години осигурителен доход до 1997 г. А новият - взема предвид този 
след 2000 г. 
Изчисленията показват, че новата методика е по-благоприятна за пенсиониращите се полицаи и учители, а за хората от т. 
нар. категориен труд старата методика осигурява по-висока пенсия. 
Пенсионираните от началото на годината досега, ще могат да поискат преизчисляване в 6-месечен срок. А възможността 
за избор ще важи до 2023 година. 
 
√ Стево Пендаровски спечели президентските избори в Северна Македония  
Стево Пендаровски печели президентските избори в Северна Македония. Кандидатът на управляващата коалиция получи 
51,66% от гласовете. Пендаровски се изправи на балотаж срещу издигнатата от опозиционната ВМРО-ДПМНЕ Гордана 
Силяновска-Давкова. Тя беше подкрепена от малко над 44%. За първите избори след промяната на името на Северна 
Македония - репортаж на специалния ни пратеник Коста Филипов. 
Република Северна Македония вече има своя пети президент и той е кандидатът на управляващата коалиция Стево 
Пендаровски. Неговият избор, а и целият изборен процес налагат някои сериозни извода, които са важни както за властта, 
така и за опозицията в страната. Първо, с избора на Пендаровски Северна Македония има своя легитимен държавен глава, 
като хипотетичната възможност за остра институционална криза бе провалена. 
От друга страна, въпреки дефицита на демокрация, държавата показа, че има капацитет за провеждането на честен и 
прозрачен вот при спазване на демократичните процедури. И трето, спази се традицията от предишни президентски 
избори, на втори кръг да побеждава онзи кандидат, който получи гласовете на избирателите албанци. Пендаровски заяви, 
че иска да бъде президент-обединител и държавен глава на всички граждани. 
Иначе република Северна Македония вече е в очакване на апостолическата визита - първа и единствена, на главата на 
Римокатолическата църква папа Франциск. 
 
√ ЕС разкритикува насрочването на нови избори в Истанбул 
Европейският съюз разкритикува решението на Висшата избирателна комисия на Турция да отмени резултатите от 
изборите за кмет в Истанбул. Снощи висшата избирателна комисия обяви касирането на вота, спечелен от опозицията. 
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Гласуването на 31 март беше спечелено с малка преднина от кандидата на опозиционната Народнорепубликанска партия 
- Екрем Имамоглу. Разликата между него и претендента на управляващата Партия на справедливостта и развитието - 
Бинали Йълдъръм, е била около 13 000 гласа. 
За отмяна на резултатите се заговори още след вота, в няколко секции дори се стигна до повторно преброяваване на 
бюлетините. Възражението срещу крайния резултат е подадено преди седмица от управляващата Партия на 
справедливостта и развитието с мотива "нередности и корупция" при гласуването, за чиято отмяна се обяви и президентът 
Реджеп Ердоган. 
Жителите на Истнабул ще избират кмет отново на 23 юни. 
Бинали Йълдъръм, кандидат за кмет на Истнабул, ПСР: Висшата избирателна комисия взе решение. Решението е да се 
повторят изборите от 31 март. Защо се обърнахме към комисията? Заради нередности, нарушения и измами, които 
засякохме при гласуването. 
Екрем Имамоглу, кандидат за кмет на Истнабул, Народнорепубликанска партия: Те се опитват да ни откраднат 
изборите, които спечелихме на 31 март! Опитват се да откраднат нашите огромни усилия и работа. 
 
√ Орбан оттегли подкрепата си за кандидата за председател на ЕК Манфред Вебер 
Премиерът на Унгария Виктор Орбан оттегли подкрепата си за кандидата за председател на Еврокомисията от 
Европейската народна партия Манфред Вебер, съобщи Франс прес, цитирана от БНР. 
Орбан определи като "обидно" изявлението на Вебер, че няма да приеме поста, ако ще зависи от гласовете на унгарската 
партия ФИДЕС. 
ЕНП замрази членството на ФИДЕС през март след поредица от публични нападки на унгарските управляващи срещу 
настоящия председател на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер заради политиката му по имиграционния въпрос. 
"Дали ФИДЕС ще напусне ЕНП, ще зависи от посоката, по която консерваторите ще поемат след изборите за Европейски 
парламент", каза днес Виктор Орбан. 
Застанал редом до австрийския вицеканцлер Хайнц-Кристиан Щрахе, той заяви, че десноцентристките партии в Европа 
трябва да си сътрудничат с "патриотичната десница", какъвто е случаят в Австрия. 
 
√ Могерини скептична за намиране на бързо решение във Венецуела 
„Неотдавнашните събития във Венецуела показват липсата на политически хоризонт, който би могъл да сложи край на 
продължаващата криза в латиноамериканската страна“, заяви Върховният представител на ЕС по въпросите на външните 
работи и сигурността Федерика Могерини. 
"Последните събития са резултат от отчаянието и липсата на политически хоризонт, който може да сложи край на 
настоящата криза, и потвърждава спешната необходимост от политически и мирен процес, който да доведе и венецуелско 
решение", каза Могерини при откриването на двудневната среща на Международната контактна група (МКГ) за Венецуела 
в столицата на Коста Рика Сан Хосе. 
Могерини подчерта, че основният приоритет на МКГ е да се избегне ескалация, да се предотвратят репресии и по-голямо 
насилие, както и да се запази пространството за установяване на политически процес. 
Федерика Могерини, върховен представител за външната политика и сигурност на ЕС: Решението трябва да бъде на 
венецуелците, но международната общност има задължението и отговорността да улесни това решение без никаква 
намеса и без каквато и да е форма на военна намеса. 
Могерини също така подчерта, че за МКГ е от съществено значение да засили съществуващите връзки с ключови 
международни участници като ООН, Ватикана, групата „Лима“ и Карибската общност, за да се разшири общото разбиране 
и да разчисти пътя за политическо, мирно и демократично решение. 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Никозия, София, Рига и Братислава са кандидати за централата на Европейския орган по въпросите на трудовия пазар 
Читири града са издигнали кандидатурата си да приемат централата на Европейския орган по въпросите на трудовия пазар. 
Това са Никозия, София, Рига и Братислава, съобщиха от Съвета на Европейския съюз. 
Припомняме, че министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха издигането на кандидатурата на България за седалище на 
Европейския орган по труда на 18 април. Обсъждането на предложението за създаване на новата структура започна през 
март 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. 
Очаква се новата структура да спомогне за гарантиране на правата на работниците и гражданите на равно третиране и 
равен достъп до различни форми на заетост и социална закрила в трансгранични ситуации. 
Новата структура трябва да започне своята дейност до края на 2019 година. 
Името на града домакин ще бъде обявено на 13 юни след гласуване от всички държави членки, което ще стане в 
Люксембург.  
Близо 17 милиона европейци живеят или работят в друга държава членка на общността. А за последните десет години 
броят им е нараснал два пъти.  
От март 2018-а е предложението на Европейската комисия да се създаде такъв орган, с който да се улесни мобилността на 
гражданите в Европейския съюз. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Експерт: В основата на бюджетния излишък са спестени инвестиции 
Любомир Дацов, финансист и бивш заместник-министър на финансите, В развитие, 03.05.2019  
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Голяма част от излишъка се дължи основно на спестени инвестиции. Това е голям недостатък за бюджета, защото повдига 
редица въпроси от гледна точка на капацитета на администрацията да планира прозрачност и капацитета на крайните 
бенефициенти да усвояват средства. Това каза Любомир Дацов, финансист и бивш заместник-министър на финансите, в 
предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова. 
"Планирани са около 6.6 млрд. лева капиталови инвестиции, докато капиталовите разходи през първото тримесечие са 
530 млн. лева, което е под 10% от цялата сума. Забелязваме изпреварващо нарастване на текущите разходи".  
Да има излишък, когато има икономически растеж, е нормалното разбиране за управление на публичните финанси на 
бюджета. Това е концепция от последните 30 години и се прилага от всички модерни икономики, заяви Дацов. 
"Нормално е да има превишение. Сумата, която се равнява на 2.3% от прогнозния брутен вътрешен продукт, не е чак 
толкова голяма. През 2007 г. и 2008 г. имаше натрупване на излишъци от около 6% от БВП". 
Данните показват, че има стабилно нарастване на приходната част. Има някои противоречия в приходите, обясни гостът. 
"Нарастването на приходите от ДДС е два пъти по-голямо от темповете на изменения на всички останали данъци. Ако има 
увеличено потребление, това трябва да се отрази и върху останалите данъци". 
Акцизите трябва да се увеличават приблизително със същите темпове, но това не се случва, коментира той. 
 
Дарик  
 
 √ Папа Франциск замина за Северна Македония  
Папа Франциск бе изпратен тържествено на правителствения терминал от министър-председателя Бойко Борисов. Част от 
церемонията по изпращането бяха и представители на Националната гвардейска част. 
Главата на Римокатолическата църква се качи в самолета на фирмата „Ал Италия“ на летище София. Заедно с него е и 
делегацията от Ватикана. Папата се отправя към столицата на Република Северна Македония – Скопие, където се 
предвижда да се срещне с политически и религиозни лидери и да посети мемориалния комплекс на Майка Тереза. 
„Останах много доволен, защото сте един здрав народ. Благодаря ви, че се стремите да поддържате добри отношения със 
съседните страни, да изграждате мир, мостове“, каза по-рано Негово Светейшество на министър-председателя Бойко 
Борисов. 
Премиерът благодари на Светия отец за посещението му в страната ни и подчерта, че България ще продължава да работи 
за мир в региона. „Правя го по убеждение. „Добрият съсед е повече от роднина“ - казваме в България. Народът се радваше, 
видях го“, посочи министър-председателят. 
Срещата между Негово Светейшество папа Франциск и министър-председателя Бойко Борисов завърши с думите на Светия 
отец: „Продължавайте да изграждате мир, сейте добро“. 
„В лицето на папа Франциск имаме един голям приятел на България“, заяви премиерът пред медии, след като папата се 
качи в самолета си за Скопие. Борисов определи тридневното посещение на Светия Отец в страната ни като добра реклама 
за България. „Всички отразиха посланията му, призивите му за мир. Когато три дни папа обикаля в страната, среща се с 
представители на всички вероизповедания, това се е отразило добре“, каза още българският министър-председател. 
Борисов коментира, че България ясно различава хората, които бягаха от войните и тези, които нелегално искат да влязат в 
чужда държава. „Нашата история е такава, че и ние сме били мигранти и сме бягали от тези, които ни атакуват. Ние сме 
против тези, които нощно време, нарушавайки закона, се опитват нелегално да минават през границата, затова ние много 
стриктно пазим своята граница“, каза още премиерът. 
„Аз в Божиите работи не се бъркам. Господ Бог е назначил и Папата, и Патриарха“, заяви българският министър-
председател и сподели, че с радост е видял как Светият Отец целува кръста на Патриарх Неофит. 
„Когато го канех миналия 24 май, вие бяхте там. Тогава не знаехме кога е датата за евроизборите“, обясни Борисов в 
отговор на въпрос дали посещението на папата има връзка с провеждането на изборите за ЕП. 
Апостолическото посещение на Светия отец у нас започна на 5 май. За времето, през което бе в България, той посети София 
и Раковски. 
 
БНР 
 
√ Фермерите с месодайни животни се обединяват в обща браншова организация  
Пазарът на продукцията е основният ни проблем, неизбежно е да се кооперираме, казва Йордан Еринин от Банско 
Репортаж на Кети Тренчева за предаването “12+4“ по програма “Хоризонт“ 
Освен че се наложи като зимен курорт и фестивален център с международна разпознаваемост, през последните години в 
Банско успешно се развиват фермерството и биопроизводството. Стадата от крави, овце и кози няма да видите по улиците, 
както беше преди години и това си имаше своя чар. Модерните ферми са извън курорта, а планинските пасища все още са 
достатъчни за увеличаващия се интерес към животновъдството. 
Колкото и парадоксално да звучи, пътят на качествените месни и млечни продукти до вътрешния пазар, хотелите и 
ресторантите е проблемен, а износът - блокиран от неконкурентна държавна политика и ветеринарни забрани. Но 
фермерите не се отказват и най-важното – осъзнават, че трябва да се обединят в нов тип кооперации. 
Той е един от най-успешните фермери у нас. Може и да не се занимава с това, тъй като фамилията има и увеселителни 
заведения, спечелили призове за най-качествени клубове в Европа и САЩ. Но Йордан Еринин от Банско знае от баба си и 
дядо си, че кравата и конят са спасявали семейството от глад и по време на война. И затова не се отказва. Работата не го 
плаши. Липсата на правила и ясна политика в животновъдството обаче му тежи. 
Днес в голямата и модерна ферма на Йордан има двеста елитни животни. В началото е бил само меракът. 
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„2010 година купих 20 крави с 20 теленца. Започнах постепенно да ги увеличавам. Бях с една порода, която не се 
реализираше на пазара. Смених породата, в последствие взех и млечни животни. Започнахме да произвеждаме и мляко, 
и месо. Повече от мерак го правим“, сподели той. 
Никак не е лесно, но той знае какво иска и е убеден, че си струва. 
„Искам да продължавам да създавам и да се развиваме. Искам като отида в Германия, Италия, Франция – там е много 
развито животновъдството, искам и ние да станем така“. 
Пазарът е най-тежкият проблем на фермерите. Както вътрешният, така и външните. Тук се усеща и най-сериозният дефицит 
на държавност, споделя Йордан Еринин. 
„Имаме за съседка Турция, която е огромен пазар, ние не можем да захраним един квартал на Истанбул… Ако ни се отвори 
пазарът, ще бъдем много добре“, казва той и посочва, че пазарът е затворен заради болести на територията на България . 
Според него българските производители трябва да се наложат месото си на пазара у нас. 
„За момента се внася много – испанско, бразилско, мексиканско… Не мисля, че ще е по-добре, защото там се използва 
ГМО за храна, а нашите продукти са чисти 
Без истинско обединение на животновъдите, които да отстояват интереса си и без коопериране, българското месо, мляко 
и млечни продукти нямат шанс да пробият на висококонкурентните пазари. 
„Месодайните асоциации – те са две в България, сега се опитваме да направим браншова организация, която да ни 
защитава интересите пред правителството“. 
Според Йордан Еринин ще е добре, ако има коопериране между производителите. 
„Например, бях в Австрия, мандрата, която е там, е на всички фермери – около 1500 човека, занимаващи се с производство 
на мляко. Сложили са ръководен екип, който им търси и намира пазари. И това е модел от 130 години, който е работещ. 
Трябва към такива неща да се стремим.“ 
„Малко ще е трудно, но занапред може и да стане това нещо. Тук някак си още си нямаме доверие един на друг. Но това 
трябва да се случва – кооперативи, заедно да търсим пазари, заедно да пробиваме“, каза Йордан Еринин. 
 
√ Увеличение на продажбите на дребно в ЕС и България през март при тяхна стагнация в еврозоната 
През март продажбите на дребно в ЕС се повишиха за трети пореден месец, като в същото време отбелязаха стагнация в 
рамките на еврозоната, но след солиден растеж от началото на годината, което е нов сигнал, че вътрешното потребление 
остана важен генератор за икономически растеж в Европа през първото тримесечие на 2019-а година. 
Продажбите на дребно в България също нараснаха през март, отбелязвайки първо повишение от ноември 2018-а година 
насам, показват най-новите данни на Евростат. 
През март търговията на дребно в еврозоната остана на нивото от февруари, когато обаче нарасна с 0,5% (възходяща 
ревизия от повишение с 0,4%) и след ръст с 0,9% през януари, докато осреднените очаквания на финансовите пазари бяха 
за слабо понижение с 0,1 на сто. Добро повишение с 0,6% беше отчетено при продажбите на храни, напитки и тютюневи 
изделия, докато продажбите на автомобилно гориво се свиха с 0,6%, а на нехранителни продукти - с 0,4 на сто. 
На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се забави през март до 1,9% от 3,0% през февруари, 
отбелязвайки най-слабо повишение от последния месец на 2018-а година, но при осреднени прогнози на  финансовите 
пазари за още по-сериозно забавяне на техния растеж до 1,8 на сто. Основен генератор на този растеж беше повишението 
с 3,0% при продажбите на нехранителни стоки, докато продажбите на автомобилни горива се повишиха с 1,4%, а на храни, 
напитки и тютюневи изделия - с едва 0,7 на сто. 
Сравнително добрите данни за продажбите на дребно идва в момент, когато потребителските нагласи сякаш започнаха да 
се възстановяват след тяхното влошаване през голяма част от предходната година, намирайки подкрепа от спадащите нива 
на безработица и увеличаващите се заплати. Тяхното добро представяне от началото на годината изглежда в подкрепа на 
по-добрия от очакваното растеж на БВП през първото тримесечие с 0,4% спрямо последното тримесечие на 2018-а година, 
когато икономиката на еврозоната се разшири с едва 0,2 на сто. 
В рамките на целия ЕС продажбите на дребно през март пък се увеличиха за трети пореден месец от началото на годината, 
нараствайки с 0,3% спрямо февруари, когато те се повишиха с 0,5% и след растеж с 0,9% през януари. На годишна база 
техният растеж се забави през март до 2,9% от 3,4% месец по-рано. 
Подобно на осреднените данни за ЕС, Евростат отчете повишаване и на продажбите на дребно в България с 0,3% спрямо 
февруари, когато те се свиха с 0,6% на сто. Това представлява първо увеличаване на търговията на дребно в нашата страна 
от ноември 2018-а година насам. 
В същото продажбите на дребно в България се повишиха през март на годишна база с 0,5% след нулев растеж през 
февруари, когато беше отчетна тяхната първа стагнация в нашата страна от 29 месеца насам. 
 
√ Слабо забавяне на общата бизнес активност в еврозоната през април  
Общата бизнес активност в еврозоната се забави слабо през април с оглед на известна стабилизация на активността в 
сферата на услугите, но при поредно влошаване в промишлеността, показват леко ревизирани във възходяща посока 
окончателни данни от редовно проучване на агенция IHS Markit сред европейските мениджъри. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се понижи през април до 51,5 пункта от 
51,6 пункта месец по-рано, но при по-нисък предварителен индекс на ниво от 51,3 пункта. 
Индексът PMI, измерващ активността само в доминиращата в еврозоната сфера на услугите, се понижи до 52,8 пункта от 
53,3 пункта през март и при по-слаб предварителен индекс на ниво от 52,5 пункта. 
"Слабото търсене остава ключът към липсата на инфлационен натиск. Въпреки че новите поръчки за стоки и услуги 
продължиха да нарастват спрямо ниските нива, достигнати през януари, увеличението беше сред най-слабите, 
наблюдавани от края на 2014-а година насам", отбеляза Крис Уилямсън, главен бизнес икономист в агенция IHS Markit и 
допълни: "Тревожно е, че растежът на производството продължава да изостава от този на новите поръчки, което означава 
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дори текущото скромно повишение на бизнес активността се поддържа само от фирмите, които се захраниха с поръчки 
през предишните месеци. Търсенето очевидно трябва да се подобри допълнително, за да генерира по-бърз икономически 
растеж". 
Подобрение на общата бизнес активност беше отчетно в двете най-големи икономики на еврозоната (в Германия и 
Франция) благодарение на повишение на активността в сферата на услугите, но при влошаване на съответните PMI индекси 
в Италия и Испания. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, се повиши през април до 52,2 пункта от 51,4 пункта през 
март, когато достигна най-ниско ниво от юни 2013-а година, докато индексът в сферата на услугите - до 55,7 пункта от 55,4 
пункта месец по-рано, отбелязвайки най-високо ниво от септември 2018-а година. 
Окончателният общ PMI индекс на Франция за април пък нарасна до 50,1 пункта от 48,9 пункта през март, докато индексът, 
измерващ активността в сектора на услугите, се подобри до 50,5 пункта от 49,1 пункта месец по-рано. 
Силно влошаване обаче отчете PMI индексът в сферата на услугите на Италия, понижавайки се през април до 50,4 пункта 
от 53,1 пункта през март, което допринесе за спад на общия италиански PMI индекс обратно под важното ниво от 50,0 
пункта до 49,5 пункта от 51,5 пункта през март. 
Проучването на Markit отчете рязко отслабване и на общата бизнес експанзия в Испания (спад на съответния индекс до 
52,9 от 55,4 пункта), както и на активността в сферата на услугите (до 53,1 от 56,8 пункта). 
 
√ Рязко подобрение на инвеститорските нагласи в еврозоната през май 
Нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната се подобриха през май за трети 
пореден месец до най-високо ниво от ноември 2018-а година благодарение на сигналите за известен подем на глобалната 
икономика и с оглед на избягването на опасността от Брекзит без сделка поне до октомври, показват резултати от последно 
проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. В същото време и оценката за текущата икономическа ситуация 
в еврозоната се подобри за пръв път от девет месеца насам. 
Индексът на инвеститорското доверие на Sentix, определен от проучване сред близо 1000 инвеститори в еврозоната, 
проведено в началото на месеца, се повиши през май изненадващо рязко до 5,3 пункта от -0,3 пункта през април и 
очаквания за по-скромно подобрение до 1,1 пункта. Това представлява подобрение на инвеститорското доверие за трети 
пореден месец до най-високо ниво от миналия ноември, след като през февруари тази година съответният индекс се срина 
до дъно от -3,7 пункта (най-ниско ниво от ноември 2014 година). 
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, нарасна силно до 11,0 пункта от 3,8 пункта през 
април, когато достигна най-ниско ниво от февруари 2015-а година насам, като това представлява първо негово подобрение 
след осем поредни месеца на спад. 
Индексът на бъдещите инвеститорски нагласи пък се подобри до -0,3 пункта от -4,3 пункта, отбелязвайки най-високо ниво 
от май 2018-а година и нараствайки за четвърти пореден месец. 
"През май икономическата ситуация продължи да се подобрява в световен мащаб, но също така и в Европа. Страховете от 
рецесия отстъпват на заден план", заяви управляващият директор на Sentix Манфред Хюбнер. 
В същото време и общият Sentix индекс на Германия се повиши силно през май до 7,9 пункта, достигайки най-високо ниво 
от ноември 2018-а година, след като през април се влоши до 2,1 пункта (най-слабо ниво от август 2012-а година). Индексът, 
измерващ бъдещите нагласи, се подобри за четвърти пореден месец, като и индексът на текущото икономическо 
представяне нарасна рязко до 18,3 пункта от 10,5 пункта през април, когато достигна най-ниско ниво от април 2010-а 
година. 
"Изглежда, че искрата от китайската икономика, която се възстанови значително от началото на годината, все повече 
прескача и към експортно-зависимата икономиката на Германия", отбеляза Хюбнер. 
 
√ Франция ще работи за нови мерки за защита на биоразнообразието 
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че неговото правителство ще работи за нови мерки в защита на 
биоразнообразието. Макрон се срещна с група учени, които предупреждават за щетите, които човешката дейност нанася 
на природата. 
„Това, което се предлага - призивът, който ни отправят експертите, е, че променяме дълбоко организацията на нашия свят 
и нашия начин на производство. Глобалното затопляне и биологичното разнообразие изискват от нас драстично да 
променим моделите, на които сме свикнали - драстични промени, независимо дали сме граждани, компании или 
правителства“. 
Френското правителство ще опита да увеличи размера на защитените територии, а също така ще предприеме и финансови 
мерки за насърчаване на биоразнообразието. 
Макрон добави, че ще настоява Европейският съюз да насърчава финансирането на устойчиви култури. 
 
√ Тръмп: САЩ ще спрат да губят по 500 млрд. долара годишно от търговията с Китай 
Американският президент Доналд Тръмп продължи да атакува китайските управляващи и в понеделник, заявявайки, че 
САЩ повече няма да губят стотици милиарди долари всяка година от търговията с Китай. Това стана факт, след като в 
неделя той изненадващо обяви плановете си да наложи нови високи митнически тарифи върху китайския внос. 
"От много години Съединените щати губят ежегодно между 600 до 800 милиарда долара от международната търговия. От 
Китай ние губим 500 милиарда долара. Съжалявам, но ние повече няма да търпим това!", написа Тръмп в Туитър. 
Това представлява усилване на вербалните атаки, след като в неделя Доналд Тръмп заплаши да повиши тарифите върху 
вноса на китайски стоки на стойност 200 милиарда долара от 10% на 25%. 
Междувременно Пекин настоя, че е готов да продължи търговските преговори с Вашингтон, въпреки коментарите на 
американския президент и посочи, че Тръмп вече е отправял подобни заплахи и в миналото. 



8 

 

 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- За думите и посланията на папа Франциск в България - на живо отпътуването му от София и посрещането му в 
Скопие; 

- Република Северна Македония избра президента си - Стево Пендаровски в специално интервю за БНТ; 
- На живо от Варна: с тръстикова лодка през три морета - каква е идеята? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Градушка - леден ад в Плевенско и Ловешко - на живо за последиците от бедствието 
- Уникална операция - как бургаски лекари спасиха дете със забитав главата градинска ножица 
- Каква е причината за тежката авиотакастрофа в Москва - в студието версията на експретите 
- Ще се променят ли Балканите след визитата на папа Франциск у нас и в Северна Македония? 
- За новите правила за изчисляване на пенсии - коментар на специалиски от НОИ 
- Разговор с участник в „Гласът на България" 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- След историческата визита на папа Франциск - за световния отзвук от посещението на папата у нас и посланията, 

които ни завеща - разговор с бъдещия ни посланик във Ватикана Богдан Паташев. 
- Как къща с двор и асансьор се озова на покрива на столична кооперация? Кой е собственик и законна ли е? 

Вероника Димитрова проверява. 
- Деца се обринаха след игра на футбол край земеделски ниви, стотици кошери измряха. Пръскането с пестициди 

ли е причината? 
- Унищожителна градушка. Ледени късове съсипаха поминъка на стотици. На живо, има ли кой да ги обезщети? 
- Срив в продажбите на коли втора ръка. Защо автокъщите в страната са претъпкани с употребявани автомобили и 

ще доведе ли това до по-ниски цени на старите коли? Проверка в „На твоя страна" с Георги Георгиев. 
- Колчетата падат. Декоративни или обезопасителни са преградите край спирките? 
- 1200 километра маратон. Красимир Георгиев с ново предизвикателство от Черно до Адриатическо море. 
- И още - хамали с амбиция за книгата на Гинес. На живо - какъв ще е рекордът, към който се стремят? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 7 май 
София. 

- В 6.30 часа премиерът Бойко Борисов ще изпрати папа Франциск от летище „София" 
- От 10.00 часа в Аулата на Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведе церемонията по 

откриването на най-голямото студентско събитие в Европа - среща на борда на Европейския студентски съюз. 
Официални гости ще бъдат премиерът Бойко Борисов, министърът на образованието Красимир Вълчев Георг 
Георгиев, заместник-министър на външните работи, Николай Павлов - заместник-министър на младежта и спорта 
и др. 

- От 15.15 часа в зала „Запад" на Народното събрание ще се проведе среща на заместник-председателя на 
Народното събрание Явор Нотев с председателя на Комисията по бюджетни въпроси на Националния съвет на 
Общокитайското събрание на народните представители Шъ Яобин. 

- От 16.00 часа часа в зала „Запад" на Народното събрание ще се проведе среща на председател на Комисията по 
бюджет и финанси Менда Стоянова с председателя на Комисията по бюджетни въпроси на Националния съвет на 
Общокитайското събрание на народните представители Шъ Яобин. 

- От 09.30 часа в Представителството на ЕК ще се проведе конференция за европейското бъдеще на България. 
Лектори на събитието ще бъдат Херман Ван Ромпой - бивш министър-председател на Белгия и бивш председател 
на ЕС; Н. Пр. Ерик Рубин - посланик на Съединените щати в София; Росен Плевнелиев - президент на България в 
периода 2012-2017 г.; Филип Димитров - бивш министърпредседател на България в периода 1991-1992г. и настоящ 
конституционен съдия и икономистът Красен Станчев. От 12.30 часа ще се проведе пресконференция на лекторите. 

- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема: „Сърдечна недостатъчност 
- какво още можем да направим за нашите пациенти?". 

- В 10.00 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ и СДС Андрей Ковачев ще посети центъра за хора със зрителни 
увреждания и фабрика за производство на филтри за климатични системи, където работят хора със зрителни 
проблеми в кв. „Люлин". По-късно Андрей Ковачев ще проведе среща в 8 ДКЦ и ще присъства на открита приемна 
за граждани в Северен парк. Събитието е с начален час 12.00 часа. 

- От 11.00 часа в Северното фоайе на Народното събрание ще бъде открита фотоизложбата „Хора за хората: 
България и Швейцария". 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представен Годишният доклад за икономическото развитие 
и политики в България на икономистите на БАН. 

- От 11.00 часа в Резиденцията на посланика на Италия на ул. „Цар Освободител" № 11 ще се проведе 
пресконференция по повод италианският фестивал, който ще се проведе в София и други градове на страната през 
май и юни. 

- От 12.00 часа в Софийска градска художествена галерия ще се състои пресконференция за изложбата „Йозеф 
Куделка: Изгнания". 
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- От 17.30 часа в зала „София" на Столична библиотека на площад „Славейков" ще бъде открита тематична изложба 
„Европа" със стари пощенски картички и албуми от цяла Европа от колекциите на проф. Михаил Неделчев. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа, на ул. „Петко Каравелов" ще бъде открита паметна плоча на полк. Георги Д. Генчев. От 16.30 часа 
във Военен клуб - Бургас ще бъде открита изложба на документи и книги, свързани с историята на полка, 
представена от директора на дирекция „Регионален държавен архив" - Бургас. В 18.00 часа ще започне церемония 
по поднасяне на венци и цветя пред Войнишкия паметник. 

- От 18.00 часа започва церемонията по поднасяне на венци и цветя пред Войнишкия паметник. Събитието е част от 
програмата за отбелязване на 130 години от създаването на 24-ти пехотен Черноморски полк. 

*** 
Велико Търново. 

- От 9.30 часа в ТД на НОИ ще се състои пресконференция във връзка с промените в пенсионното законодателство. 
*** 
Варна. 

- От 18.00 часа 60 творби на млади фотографи от Варна и Санкт Петербург ще бъдат представени в съвместна 
изложба, която ще бъде официално открита в галерията на Морско казино. 

*** 
Пазарджик. 

- От 16.45 часа ще бъдат поднесени цветя пред паметника на Константин Величков. След това от 17.00 часа в къща 
музей „Константин Величков" традиционните Величкови дни ще бъдат открити със спектакъла „Мила родна 
картинка" на театрални формации от ЕГ „Бертолт Брехт" - Пазарджик. 

*** 
Пловдив. 

- В 13.00 часа в Комплекса за социални услуги "Свети Георги" ще бъде открита зона за хипотерапия за деца и 
пълнолетни с увреждания. 

*** 
Борово. 

- В 13.00 часа в клуба на БСП кандидатът за евродепутат от БСП Петър Витанов ще разговаря с жителите на града. 
*** 
Брезово 

- В 18.00 часа в читалището на града кандидатът за евродепутат от БСП Валери Жаблянов ще се срещне с 
обществеността. 

*** 
Бяла. 

- В 12.00 часа водачът на листата на БСП Елена Йончева и кандидатът за евродепутат Петър Витанов ще се срещнат 
с работещите в шивашка фирма в града. 

*** 
Велико Търново. 

- От 18.00 часа, в парк „Никола Габровски" кандидатите за евродепутати от листата на „БСП за България". Деница 
Златева и Цветелина Пенкова ще участват в откриването на кампанията на „БСП за България". 

*** 
Видин./с. Ружинци. 

- От 10.00 часа в големия салон на читалище „Христо Ботев - 1898" кандидатът за евродепутат от ГЕРБ и СДС Андрей 
Новаков ще проведе среща с жители. 

*** 
Видин./с. Бойница. 

- От 12.00 часа в салона на НЧ „Надежда - 1903" кандидатът за евродепутат от ГЕРБ и СДС Андрей Новаков ще 
разговаря с жители. 

*** 
Видин. 

- От 13.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще проведе консултации за определяне съставите на 
подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) за произвеждане на изборите за членове на Европейския 
парламент от Република България на 26 май 2019 г. 

- От 18.00 часа водачът на листата на ВМРО Ангел Джамбазки ще се срещне с жители на града в заведение на 
заведение „Бисер" на бул. „Панония". 

- От 18.00 часа в Конферентния център на Областната администрация кандидатът за евродепутат от ГЕРБ и СДС 
Андрей Новаков ще се срещне с жители на Видин. 

*** 
Габрово. 

- В 10.30 часа в ресторант "Фюжън" кандидатът за евродепутат от БСП Деница Златева ще се срещне с 
обществеността. В 12.00 часа тя ще разговаря с жители на града в предизборната шатра на БСП на централната 
улица в Габрово. 

*** 
Горна Оряховица. 
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- От 15.00 часа във фирма „Бултраф" ЕООД кандидатът за евродепутат от листата на „БСП за България" Цветелина 
Пенкова ще се срещне с ръководството и работниците. 

*** 
Горна Оряховица./с. Поликраище 

- От 16.00 часа в село Поликраище кандидатът за евродепутат от БСП Цветелина Пенкова ще се срещне с жителите 
на населеното място. 

*** 
Каварна. 

- От 10.00 часа в конферентната зала на хотел "Отдих" кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Ивелина Василева ще 
участва в среща на тема „Екология и туризъм". 

*** 
Казанлък. 

- От 10.00 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Ева Майдел, Лиляна Павлова и Йоана Йончева - Фильова ще 
посетят фирма за производство и бутилиране на зеолитна вода в Казанлък. 

- От 11.30 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Ева Майдел, Лиляна Павлова и Йоана Йончева - Фильова ще 
бъдат гости на Пенсионерски клуб „Тракийка", където ще разговарят с членове на клуба, както и с кметове на 
населени места от общината. 

*** 
Кубрат. 

- В 14.30 часа в клуба на БСП кандидатът за евродепутат от БСП Момчил Неков ще се срещне с обществеността. 
*** 
Лясковец. 

- От 16.00 часа, в залата на община Лясковец, кандидатът за евродепутат от листата на „БСП за България" Деница 
Златева ще се срещне с граждани. 

*** 
Обзор. 

- От 18.00 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Ивелина Василева и Жечо Станков ще се срещнат с жителите 
на града в залата на НЧ „Изгрев 1927" . На срещата ще присъстват кметът на град Бургас и зам.-председател на 
ГЕРБ Димитър Николов, кметът на Обзор Христо Янев, общински съветници от партията. 

*** 
Оряхово. 

- От 14.00 часа водачът на листата на ВМРО Ангел Джамбазки ще се срещне с жители на града в залата на Общината. 
 
*** 
Пазарджик. 

- В 18.00 часа в Младежки дом кандидатът за евродепутат от БСП Велизар Енчев ще се срещне с обществеността. 
 
*** 
Перник. 

- В 10.00 часа на централния градски площад кандидатът за евродепутат от БСПДимитър Данчев ще се срещне с 
жители на града. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за предстоящите избори за членове на Европейския парламент 
Мария Габриел ще проведе среща-разговор с администрацията на фирма „Белла България", ул. „Нестор 
Абаджиев" 37. 

- От 12.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за предстоящите избори за членове на Европейския парламент 
Мария Габриел ще се срещне с граждани на предизборната шатра на ГЕРБ в район „Тракия",пред Търговски център 
„Форум". 

- От 12.30 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за предстоящите избори за членове на Европейския парламент 
Мария Габриел ще посети Народна библиотека „Иван Вазов". 

- От 13.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за предстоящите избори за членове на Европейския парламент 
Мария Габриел ще посети централната предизборна шатра на ГЕРБ в Пловдив, Главната, до площад „Стефан 
Стамболов". От 14.00 часа тя ще се разходи по пешеходната Главна улица на Пловдив и среща с граждани. 

- От 15.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за предстоящите избори за членове на Европейския парламент 
Мария Габриел ще се срещне с граждани на предизборната шатра на ГЕРБ в район „Северен", от северната страна 
на Пешеходния мост. 

- В 15.30 часа в "Инфо 18 Център" кандидатът за евродепутат от БСП Валери Жаблянов ще разговаря с жителите на 
града. 

- В 18.00 часа в зала на НБ "Иван Вазов" кандидатите за евродепутат от БСП проф. Румен Гечев и Тодор Стоилов 
проведат среща с патриотични организации под мотото "Националната идея в ЕС". 

*** 
Първомай. 

- В 10.30 часа на пазара в града кандидатът за евродепутат от БСП Валери Жаблянов ще се срещне с граждани. По-
късно, в 12.00 ч., той ще се срещне с работещи във фабрика "Искра". 
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*** 
Разград. 

- В 10.30 часа в клуба на БСП - Разград кандидатът за евродепутат от БСП Момчил Неков ще се срещне с жители на 
града. 

*** 
Русе. 

- В 14.30 часа водачът на листата на БСП Елена Йончева и кандидатът за евродепутат Петър Витанов ще посетят ГКПП 
„Дунав мост". В 15.30 ч., в парка на младежта в гр. Русе, Йончева и Витанов ще се срещнат с екоактивисти. В 17.30 
часа в предизборната шатра на БСП на пл. Свобода Елена Йончева и Петър Витанов ще разговарят с жители на 
града. В 19.00 часа в залата на хотел "Рига", ще започне срещата на кандидатите за евродепутати с жителите на 
Русе. 

*** 
Сливен. 

- В 18.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за европейските избори Мария Габриел и кандидатът за евродепутат 
Камен Костов ще се срещнат с пчелари от Сливен и региона. 

*** 
Стара Загора. 

- От 13.30 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Ева Майдел, Лиляна Павлова и Николай Диков, заедно с 
народните представители от ГЕРБ Емил Христов и Радостин Танев ще се срещнат с ръководствата и работещите в 
две от водещите фирми в града. 

- От 18.00 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Ева Майдел и Лиляна Павлова ще бъдат гости на областно 
предизборно събрание на ГЕРБ в хотел „Мериан Палас", гр. Стара Загора, където ще присъстват кметове от 
областта, общински съветници, общински ръководства на структури и над 300 членове и симпатизанти на 
партията. 

 
Economic.bg 
 
√ МВФ: Въглеродният данък е най-добрият начин за справяне с вредните емисии 
Това смятат Кристин Лагард и Витор Гаспар от Международния валутен фонд  
Климатичните промени са голямото екзистенциално предизвикателство на нашето време. То обхваща всички региони, а 
за страните с ниски доходи последиците са особено тежки. Всичко това води до необходимостта от ефективно 
ценообразуване на въглерода, пишат в съвместно изявление директорът на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин 
Лагард и директорът на фискалната политика на МВФ Витор Гаспар в блога на организацията.  
Те предлагат да се въведе глобален данък върху въглеродния диоксид според съдържанието му в изкопаемите горива или 
отделяните вредни емисии. „Това е единственият най-ефективен инструмент за намаляване на емисиите”, пише в 
публикацията.  
Обръщайки внимание на повишаващите се температури, те подчертават необратимите рискове от топенето на 
ледниковите шапки, наводняването на ниско разположените островни държави, зачестяването на екстремните 
метеорологичните явления. Глобалното затопляне крие и риск от изчезването на видове, разпространение на болести, 
намаляване на ресурси и подземни води.  
Добрата новина е, че 190 страни по света все пак са поели ангажимент чрез Парижкото споразумение от 2015 г. да се борят 
срещу заплахата. „Сега е моментът да се мисли реалистично за това как да се постигнат тези ангажименти”, пишат Лагард 
и Гаспар. 
Двамата са на мнение, че данъчното облагане е най-ефективният инструмент за намаляване на емисиите. Според тях така 
ще се намали потреблението на вредни енергийни източници и ще се стимулира използването на по-чисти горива. Ще се 
мобилизира и частното финансиране в сферата. Инструментът също така ще осигури и приходи, които след това да бъдат 
разпределени за преориентиране на публичните финанси в подкрепа на устойчив и приобщаващ растеж.  
В различните страни, нещата следва да се случват по различен начин, смятат още Лгард и Гаспар. „В някои случаи това 
означава инвестиране в хора и инфраструктура, за постигане на целите за устойчиво развитие. В други това може да 
означава намаляване на данъците, които увреждат стимулите за работа и растеж”, пишат те. 
Нов документ на МВФ обсъжда как цените на въглеродните емисии могат да се използват за изпълнение на Парижкото 
споразумение за намаляване на емисиите CO2 с една-трета до 2030 г. Ангажиментите на различните страни обаче са 
различни. Така за някои ще е достатъчно да се наложи данък от около 35 долара за тон въглероден диоксид, но за други с 
по-амбициозни обещания дори цената от 70 долара за тон би била недостатъчна. 
 
 


