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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ АИКБ участва в неформалните консултации в навечерието на срещата на върха за бъдещето на Европа в Сибиу  
„Европейският социален модел може да бъде устойчив само ако е подкрепен от конкурентоспособна индустрия”, това 
подчерта в изказването си главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова по време на неформалната среща с 
председателя на Съвета на ЕС Доналд Туск, с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, с комисаря по заетост Мариан Тисен и 
европейските социални партньори в навечерието на предстоящата среща на върха в Сибиу на 9 май. Тя взе участие в 
срещата в качеството си на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги 
и заместник-председател на Европейския икономически и социален комитет (https://www.ceep.eu). 
 

 
 
По думите ѝ, неотдавнашното забавяне на икономическия растеж на ЕС е показало, че европейските икономики са твърде 
зависими от глобалната икономическа среда. „Това е причина да се работи още по-активно за насърчаване на 
сближаването и икономическия и социален напредък”, добави още д-р Ангелова по време на неформалната среща. Тя 
подчерта колко важна е конкурентоспособната индустрия, както и значението на инвестициите в Европа и особено на тези 
в образованието, квалификацията и преквалификацията. Засегна също и проблема с недостига на човешки ресурси, като 
посочи, че той не може да бъде решен, без своевременни реформи в образователните системи на страните – членки. 
Планирането и изпълнението на подобни реформи е удачно да бъде подкрепено и насърчавано при подготовката на 
бъдещата Многогодишна финансова рамка, посредством съвместни действия на социалните партньори и държавните 
институции. 
Целта на събитието бе социалните партньори в Европа да споделят очакванията си за развитието на Европейския съюз и 
да предложат своя принос към текста на Стратегическия дневен ред на Европа 2019-2024 г., който лидерите на ЕС и 
държавите – членки ще обсъдят и приемат по време на неформалната среща на върха в Сибиу на 9 май. Социалните 
партньори връчиха и своята съвместна декларация за значимостта на върховенството на закона.  
Сред основните теми, които председателите на най-важните европейски институции и на европейските работодателски и 
синдикални организации обсъдиха, бяха цифровизацията и необходимостта от човешки ресурси с търсени  на пазара на 
труда умения и знания, създаването на политики и инструменти за укрепване на ЕС, инвестициите и сближаването на 
регионите.  
Работодателските организации подкрепиха заявената от г-жа Ангелова необходимост от спешни политики за 
преодоляване недостига на персонал и насърчаване на повишаването на квалификацията и преквалификацията, 
отговарящи на нуждите на пазара на труда, тъй като недостига на квалифицирана работна ръка в ЕС се превръща в основен 
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фактор, задържащ икономическия растеж. На срещата бяха отправени и призиви за подобряване и увеличаване на 
инвестициите в образователните системи и засиления достъп до учене през целия живот. 
Според участниците, устойчивите инвестиции, инструменти и политики в ключови физически и социални инфраструктури, 
са от съществено значение за стимулирането и насърчаването на процеса на укрепване, сближаване и повишаване на 
конкурентоспособността на Съюза. Те поискаха в окончателната декларация в Сибиу необходимостта от инвестиции да 
бъде по-ясно подчертана.  
Участие в срещата взеха председателите и главните секретари на Конфедерация на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), 
Европейски център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ 
интерес (CEEP) Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Европейска асоциация на занаятите и малките и 
средните предприятия (SMEUnited). 

 
Inews.bg 
 
√ АИКБ участва в неформалните консултации в навечерието на срещата на върха за бъдещето на Европа в Сибиу 
„Европейският социален модел може да бъде устойчив само ако е подкрепен от конкурентоспособна индустрия”, 
подчерта Милена Ангелова 
"Европейският социален модел може да бъде устойчив само ако е подкрепен от конкурентоспособна индустрия”, това 
подчерта в изказването си главният секретар на АИКБ д-р Милена Ангелова по време на неформалната среща с 
председателя на Съвета на ЕС Доналд Туск, с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, с комисаря по заетост Мариан Тисен и 
европейските социални партньори в навечерието на предстоящата среща на върха в Сибиу на 9 май. Тя взе участие в 
срещата в качеството си на действащ председател на Европейския център на предприятията, предлагащи публични услуги 
и заместник- председател на Европейския икономически и социален комитет (https://www.ceep.eu/). 
По думите ѝ, неотдавнашното забавяне на икономическия растеж на ЕС е показал, че европейските икономики са твърде 
зависими от глобалната икономическа среда. "Това е причина да се работи още по-активно за насърчаване на 
сближаването и икономическия и социален напредък”, добави още д-р Ангелова по време на неформалната среща. Тя 
подчерта колко важна е конкурентоспособната индустрия, както и значението на инвестициите в Европа и особено на тези 
в образованието, квалификацията и преквалификацията. Засегна също и проблемът с недостига на човешки ресурси, като 
посочи, че той не може да бъде решен, без своевременни реформи в образователните системи на страните – членки. 
Планирането и изпълнението на подобни реформи е удачно да бъде подкрепено и насърчавано при подготовката на 
бъдещата Многогодишна финансова рамка, посредством съвместни действия на социалните партньори и държавните 
институции. Целта на събитието бе социалните партньори в Европа да споделят очакванията си за развитието на 
Европейския съюз и да предложат своя принос към текста на Стратегическия дневен ред на Европа 2019-2024 г., който 
лидерите на ЕС и държавите – членки ще обсъдят и приемат по време на неформалната среща на върха в Сибиу на 9 май. 
Социалните партньори връчиха и своята съвместна декларация за значимостта на върховенството на закона. Сред 
основните теми, които председателите на най-важните европейски институции и на европейските работодателски и 
синдикални организации обсъдиха, бяха цифровизацията и необходимостта от човешки ресурси с търсени на пазара на 
труда умения и знания, създаването на политики и инструменти за укрепване на ЕС, инвестициите и сближаването на 
регионите. Работодателските организации подкрепиха заявената от г-жа Ангелова необходимост от спешни политики за 
преодоляване недостига на персонал и насърчаване на повишаването на квалификацията и преквалификацията, 
отговарящи на нуждите на пазара на труда, тъй като недостига на квалифицирана работна ръка в ЕС се превръща в основен 
фактор, задържащ икономическия растеж. 
На срещата бяха отправени и призиви за подобряване и увеличаване на инвестициите в образователните системи и 
засиления достъп до учене през целия живот. Според участниците, устойчивите инвестиции, инструменти и политики в 
ключови физически и социални инфраструктури, са от съществено значение за стимулирането и насърчаването на процеса 
на укрепване, сближаване и повишаване на конкурентоспособността на Съюза. Те поискаха в окончателната декларация в 
Сибиу необходимостта от инвестиции да бъде по-ясно подчертана. Участие в срещата взеха председателите и главните 
секретари на Конфедерация на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейски център на работодателите и 
предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес (CEEP) Европейска 
конфедерация на профсъюзите (ETUC) и Европейска асоциация на занаятите и малките и средните предприятия 
(SMEUnited). 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК свива леко прогнозата за ръста на БВП на България за 2019 г. до 3,3 на сто 
За следващата година ЕК очаква икономиката на страната да се разшири с 3,4 на сто спрямо досегашната прогноза 
за ръст от 3,6 на сто 
Европейската комисия намалява леко прогнозата си за развитието на икономиката на България за тази година. Сега ЕК 
очаква БВП да отчете ръст от 3,3 на сто, докато според зимната икономическа прогноза увеличението през 2019 г. щеше 
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да е от 3,6% и да остане такова и през идната 2020 г. Сега за следващата година комисията очаква разширение на 
българската икономика с 3,4 на сто. 
Вътрешно търсене ще продължи да се разширява, но с по-бавни темпове поради по-умереното частно потребление. 
Потребителското доверие остана слабо в първите няколко месеца на 2019 г., което предполага по-предпазливо поведение 
по отношение на разходите през годината. 
Въпреки това благоприятните тенденции на пазара на труда се очаква да подкрепят разходите на домакинствата чрез по-
високи реални заплати. Предвижда се инвестициите да останат високи. 
Износът се възстановява, като еднократните ефекти на 2018 г. намаляват. Този тренд се очаква да се запази, дори ако 
потиснато търсене от основните търговски партньори продължи да тежи върху износа. 

 
Рисковете за прогнозата за растежа са като цяло балансирани. В посока нагоре може да повлияе частното потребление, 
ако нарасне по-бързо от очакваното, при условие че трудовият пазар се затяга още повече и доверието на потребителите 
се подобрява. Основният риск от понижение е възможността за рязко свиване на големи експортни пазари. 
За 2018 г. ръстът на българския БВП е ревизиран до 3,1% (спрямо досегашната оценка от 3,2 на сто), което представлява 
понижение спрямо 3,8% през 2017 г. Основен двигател на забавянето е по-слабият износ, който се дължи на намаленото 
търсене от големите търговски партньори на страната в ЕС и Турция.  

 
На вътрешноикономическия фронт от ЕК представят една по-положителна картина. Ръстът на заплатите продължава да 
дава тласък на потреблението, като налице е и стимулиране на инвестиционния растеж. Данните на ЕК сочат за увеличение 
на поръчките и производството, което на свой ред предполага и възстановяване на ръста на БВП през идните тримесечия.  
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Местното търсене остава основен двигател на растежа през изминалата година и се очаква тенденцията да се запази и 
през тази и следващата. Пазарът на труда се свива и допълнителното увеличение на заплатите в публичния сектор трябва 
да осигури подкрепа за частното потребление и през 2019 г. 
Частните и публичните инвестиции също се очаква да се задържат високи благодарение на ниските лихвени проценти и 
европейското финансиране. 
Що се отнася до инфлацията, прогнозата е тя да отслабне до 2% през 2019 г. и още през 2020 г. до 1,8%. За сравнение през 
2018 г. тя достигна 2,6%, като основна причина е поскъпването на енергията и на някои храни. Инфлационният натиск се 
дължи на високите цени на енергията и еднократни статистически ефекти в сферата услугите през по-голямата част от 2018 
г.. Общата инфлация се свива до 2,3% през декември. Повишените цени на храните поради лошата реколта през 2018 г. и 
относително високите международни цени се очаква да повишат ценовите нива през първата половина на 2019 г. 
Повишените цени на енергията през 2018 г. оказаха натиск върху цените в началото на годината, но се очаква постепенно 
този ефект да се разсее.   
"Европейската икономика показва своята устойчивост в условията на по-малко благоприятна външна среда, включително 
напрежения в търговията. Очаква се растежът да продължи във всички държави — членки на ЕС, и да се ускори през 
следващата година, подкрепен от силното вътрешно търсене, постоянно нарастващата заетост и ниските разходи за 
финансиране. Въпреки това има ясно изразени рискове за перспективите. От външна гледна точка, сред тях са по-
нататъшната ескалация на търговските конфликти и слабостите на бързо развиващите се пазари, по-конкретно на Китай. В 
Европа трябва да сме нащрек за възможен Брексит без споразумение, политическа несигурност и евентуално 
възобновяване на зависимостта между държавите и банките", коментира Валдис Домбровскис, заместник-председател на 
Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на 
капиталовите пазари. 
"Европейската икономика ще продължи да расте през 2019 г. и 2020 г. Растежът продължава да следва положителна 
тенденция във всички държави членки, като са налице добри новини в областта на работните места, включително 
повишаване на заплатите. Това означава, че европейската икономика се справя добре в контекста на по-малко 
благоприятните условия в световен план и продължаващата несигурност. Въпреки това трябва да сме готови да окажем 
по-голяма подкрепа за икономиката, ако е необходимо, наред с допълнителни реформи за стимулиране на растежа. Преди 
всичко трябва да избегнем изкушението на протекционизма, който само ще изостри съществуващите социални и 
икономически напрежения в нашите общества", коментира от своя страна комисарят по икономическите и финансовите 
въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси. 
Прогнозата за ЕС  
Предвижда се през 2019 г. европейската икономика да продължи своя растеж за седма поредна година, като се очаква 
реалният БВП да нарасне във всички държави членки на ЕС. Тъй като отрицателното въздействие на глобалната 
несигурност продължава, европейската икономика ще разчита на вътрешната динамика. Очаква се растежът да ускори 
отново своите темпове през следващата година.  
Неотдавнашното забавяне на глобалния растеж и на световната търговия, заедно с голямата несигурност по отношение на 
търговските политики, влияе отрицателно на перспективите за растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) през 2019 г. и 
2020 г. Продължаващата слабост на производствения сектор също играе роля, особено в страните, които имат специфични 
проблеми в автомобилната промишленост. 
Забавянето на растежа на БВП ще спре през 2019 г. 
Тъй като през тази и следващата година световната търговия и растеж се очаква да нарастват по-бавно в сравнение с 
бързите темпове от 2017 г., икономическият растеж в Европа ще зависи изцяло от вътрешната дейност. Днес имат работа 
повече европейци от всякога, а увеличаването на заетостта се очаква да продължи, макар и с по-бавни темпове. Това, 
заедно с увеличаващите се заплати, ниската инфлация, благоприятното финансиране и стимулиращите фискални мерки в 
някои държави членки, се очаква да поддържа вътрешното търсене. Като цяло според прогнозите БВП ще нарасне с 1,4 % 
през тази година в ЕС и с 1,2 % в еврозоната. 
През 2020 г. се очаква неблагоприятните вътрешни фактори да отслабнат и икономическата дейност извън ЕС да се 
възстанови, подкрепена от облекчаването на финансовите условия в световен мащаб и стимулите на политиката в някои 
бързо развиващи се икономики. Предвижда се догодина растежът на БВП да се увеличи леко до 1,6 % в ЕС и до 1,5 % в 
еврозоната. Наличието на повече работни дни през 2020 г. ще се отрази благоприятно на данните за тази година. 
Безработицата продължава да намалява 
Условията на пазара на труда продължиха да се подобряват въпреки забавянето на растежа към края на 2018 г. Макар че 
в някои държави членки продължава да е висока, безработицата в ЕС, отчетена на 6,4 % през март 2019 г., е спаднала до 
най-ниската си регистрирана стойност от стартирането на месечните серии от данни през януари 2000 г. В момента 
равнището на безработицата в еврозоната е най-ниско от 2008 г. насам. 
Очаква се през следващите две години темпът на растеж на заетостта да се забави в резултат на по-умерения растеж и на 
отпадането на временните фискални мерки в някои държави членки. Очакванията са равнището на безработицата в ЕС да 
продължи да спада през 2019 г. и да достигне 6,2 % през 2020 г. Предвижда се равнището на безработицата в еврозоната 
да спадне до 7,7 % през 2019 г. и до 7,3 % през 2020 г., т.е. под стойностите отпреди началото на кризата през 2007 г. 
Инфлацията ще остане ниска 
Очаква се инфлацията в ЕС да се понижи до 1,6 % през тази година и да се повиши до 1,7 % през 2020 г. Общата инфлация 
в еврозоната спадна от 1,9 % през последното тримесечие на 2018 г. на 1,4 % през първото тримесечие на тази година 
поради по-слабото увеличение на цените на енергията. Тъй като се очаква инфлацията на цените на енергията да намалее 
още през следващите тримесечия и няма признаци по-големият растеж на заплатите да предизвика ценови натиск, 
прогнозите са инфлацията в еврозоната (хармонизиран индекс на потребителските цени) да достигне 1,4 % през 2019 г. и  
2020 г. 
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Държавният дълг ще продължи да намалява въпреки по-слабия растеж 
Съотношението на дълга към БВП се очаква да намалее в повечето държави членки през 2019 г. и 2020 г. в резултат на 
малкия дефицит, а ръстът на номиналния БВП би трябвало да продължи да бъде по-висок от средния лихвен процент по 
непогасения дълг. При допускане за непроменена политика съотношението на дълга към БВП в ЕС се очаква да спадне от 
81,5 % през 2018 г. на 80,2 % през 2019 г. и 78,8 % през 2020 г. Според прогнозите съвкупното съотношение на дълга към 
БВП в еврозоната ще намалее от 87,1 % през 2018 г. на 85,8 % през 2019 г. и 84,3 % през 2020 г. 
Съвкупният бюджетен дефицит на ЕС се очаква да нарасне от 0,6 % от БВП през 2018 г. до 1 % през 2019 г. и 2020 г. Очаква 
се той да нарасне и в еврозоната — от 0,5 % от БВП през 2018 г. до 0,9 % през 2019 г. и да остане на същото равнище през 
2020 г., ако няма промяна в политиката. Увеличението през тази година се дължи главно на по-бавния растеж на БВП и на 
експанзионистичните фискални политики в някои държави членки. 
Рисковете за перспективите продължават да са значими 
Рисковете за перспективите продължават да са значими. Рискът от протекционистки мерки в световен мащаб и текущото 
забавяне на растежа на световния БВП и търговията биха могли да се окажат по-дълготрайни от очакваното, особено ако 
растежът в Китай е разочароващ. В Европа рисковете включват Брексит без споразумение и възможността временните 
смущения, които понастоящем засягат производството, да се окажат по-дълготрайни. Съществува и риск от оттегляне на 
частните инвестиции при повишаване на политическата несигурност и намаляване на стимулите на политиката за растежа. 
От друга страна, частното потребление и инвестициите в ЕС биха могли да се окажат по-устойчиви от очакваното, особено 
ако доверието на предприятията и потребителите не се повлиява в толкова голяма степен от несигурността и вътрешните 
затруднения и ако бъдат подкрепени с по-ефективни от очакваното мерки на фискалната политика в държавите с фискално 
пространство и стимулиращи растежа реформи. 
 
√ БАН: Ръстът от 3,1% за 2018 г. е сред най-ниските при новите страни членки на ЕС 
Сближаването със средния доход на глава от населението в ЕС остава далеч в бъдещето, твърдят учените в 
годишния си доклад за икономиката на страната 
Икономическият растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) на България е 3,1% за 2018 г. Въпреки че остава над средния 
за страните от Европейския съюз (ЕС), той е сред най-ниските измежду новите страни членки. Това става ясно от Годишния 
доклад 2019 "Икономическо развитие и политика в България: оценки и очаквания, представен на пресконференция днес, 
предаде БТА. 
Независимо от общо взето положителните икономически перспективи, запазването на настоящите темпове на 
икономически растеж означава, че сближаването със средния доход на глава от населението в ЕС остава далеч в бъдещето. 
Увеличенията на заплатите и подобрените очаквания на домакинствата оказват положително въздействие върху частното 
потребление - потреблението на домакинствата се увеличава с 6,3 на сто, подкрепено от продължаващо нарастване на 
доходите, увеличение на заетостта и повишение на доверието на потребителите. Ръстът на потреблението в публичния 
сектор също е по-силен, отколкото през предходните години, отразявайки главно нарастването на разходите за персонал 
и издръжка, се отбелязва в доклада. 
Инвестициите плавно се възстановяват - след спада от 6,6 на сто през 2016 г., през 2017 г. брутообразуването в основен 
капитал нараства с 3,2 на сто, а през 2018 г. се ускорява до 6,5 на сто. Нетният износ, който допреди няколко години е 
основен двигател на растежа, вече е с отрицателен принос към общия растеж. Това се дължи както на забавянето на 
растежа на износа, така и на по-силното вътрешно търсене, отразяващо се върху обемите на вноса, в т.ч. и на потребителски 
стоки. 
Затвърждава се тенденцията от последните години на заличаване на разрива между фактическия и потенциалния БВП. 
Неблагоприятна констатация е, че постигнатият растеж все още не може да се определи като приобщаващ и няма осезаемо 
въздействие върху намаляването на бедността и икономическите и социални неравенства. Равнищата на бедност и 
неравенство на доходите са най-високите в ЕС. Данъчната система, основана на пропорционалното облагане на доходите, 
не само че не съдейства за намаляване на неравенството в пазарните доходи, а дори спомага за неговото задълбочаване. 
Това се дължи както на липсата на преразпределителен ефект от пропорционалния подоходен данък, така и на 
сравнително ниското равнище на разходите за социална закрила и липсата на механизъм за по-добро насочване и 
актуализиране на социалните трансфери към нуждаещите се, считат от Института за икономически изследвания при БАН. 
В доклада пише още, че структурата на данъчните приходи остава общо взето непроменена - има само незначителни 
изменения в относителните дялове по отделните групи. Икономическата теория постулира, че облагането на печалбата и 
индивидуалните доходи има по-силно изразен негативен ефект върху икономическия растеж, в сравнение с данъците 
върху потреблението (косвените данъци). Това може да се тълкува като аргумент в полза на косвените данъци. В същото 
време трябва да се припомни, че големият недостатък на косвените данъци е тяхната потенциална регресивност, което не 
позволява постигането на по-голяма справедливост при разпределението на данъчното бреме. От тази гледна точка все 
по-наложително е да се дискутират евентуални реформи в посока на увеличаване на дела на преките данъци за сметка на 
косвените и преосмисляне на пропорционалното облагане. Сравнението със структурата на данъчните приходи в страните 
от ЕС е силен аргумент в тази посока - ясно се вижда, че структурата между преките и косвени разходи в България сериозно 
се разминава с тази в страните от ЕС. Докато средно за ЕС данъчната тежест е равномерно разпределена между преки и 
косвени данъци, в България косвените данъци имат сериозен превес. Доколкото осигурителните вноски са регресивни 
(предвид наличието на максимален осигурителен доход), а подоходното облагане е пропорционално, превесът на 
косвените данъци допълнително засилва регресивността на цялата данъчна система.  
В годишния доклад от Института за икономически изследвания при БАН изтъкват, че ефективната данъчна ставка в 
България е най-ниската в ЕС и една от най-ниските в целия свят. Тази политика беше предприета преди десетина години с 
надеждата, че данъчните предимства ще привлекат чуждестранни инвеститори, което ще ускори икономическия растеж, 
ще създаде нови работни места и ще разшири данъчната основа, а това ще компенсира (поне отчасти) ниските ставки. За 
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съжаление, нищо, или много малко, от намеренията беше осъществено. Икономическият растеж може и да изглежда 
добре на фона на стагнираща Европа, но е далеч от необходимия за т.нар. догонващо развитие, което да ни приближи в 
обозримо бъдеще към средните стойности на БВП на глава от население в ЕС. Преките чуждестранни инвестиции не само 
не се увеличават, но дори намаляват през последните години. Подоходното неравенство в обществото (измерено с 
коефициента на Джини 10) расте, а възможностите на държавата да влияе върху преразпределителните процеси стават 
все по-малки. Тази икономическа реалност се сблъсква с нарастващия в обществото популизъм и очакванията на хората 
държавата да поема по-голяма отговорност във важни сектори на икономиката като здравеопазване, образование, наука 
и др. Към това трябва да се добави задълбочаването на демографската криза, което създава сериозно напрежение върху 
социалното осигуряване и нарастваща нужда от бюджетно финансиране.  
За трета поредна година бюджетът приключи годината с излишък, като и през трите години беше планиран дефицит. За 
разлика от 2016 г. обаче, когато разходната част на бюджета не беше изпълнена (което доведе до излишък в размер на 1,6 
на сто от БВП), през изминалата година с решаващо значение за излишъка беше приходната част (изпълнение 103,8%), 
докато разходната част беше почти колкото планираната (изпълнение 100,5%), допълват от Института за икономически 
изследвания при БАН. 
След първоначалния срив на чуждестранните инвестиции във финансовия сектор в резултат от кризата, те остават на 
устойчиво ниско равнище. Слабият чуждестранен интерес към финансовия сектор в страната е свързан както с общите 
тенденции в ЕС, така и с регулаторния натиск и съмненията за повишен риск в сектора. В условията на значителни рискове 
пред европейската банкова система, с която българската е тясно свързана, както и растящата необходимост от засилване 
на капиталовата структура на банките, свиването на външните инвестиции в сектора ще забави консолидацията и по-
нататъшното капитализиране на системата с всички произтичащи от това рискове. 
В заключението на годишния доклад от Института за икономически изследвания при БАН изтъкват, че направеният анализ 
на външните и вътрешните предизвикателства при забавяне на икономическата активност в страната показва, че 
влошаването на външната среда би оказало много повече ефекти от структурен характер, отколкото има преки финансови 
измерения, както при световната финансова и икономическа криза от 2008 г. Финансовият сектор в глобален план вече се 
стабилизира и не се очакват значими рискове, които биха породили нова финансова и впоследствие прерастваща в 
икономическа криза, тъй като причините и характера на забавянето на световната и европейската икономика са различни 
от вече наблюдаваните, поради което и каналите за пренос на циклични колебания са преди всичко свързани с чисто 
икономически процеси, с различен обхват и ефект върху отделните икономики. 
Същевременно са налице и определени структурни слабости на българската икономика (нисък, неустойчив и 
небалансиран растеж в страната; недостатъчни вътрешни и чуждестранни инвестиции при приоритетното им насочване 
към нетъргуемия сектор на икономиката; свиване на фирмената печалба и разполагаемия доход за инвестиране; 
натрупване на значителни задължения в държавните предприятия, общините и нереформираните сектори с 
преобладаваща държавна собственост), които до голяма степен са характерни за всички страни с догонващо развитие от 
Централна и Източна Европа и оказват влияние върху нейното състояние, независимо от влиянието на външните фактори. 
Ограничените инвестиции - местни частни инвестиции, преки чуждестранни инвестиции и инвестиционен кредит - не могат 
да бъдат напълно компенсирани от нискоефективните публични инвестиции, които в своята голяма част зависят от притока 
на европейски средства, и да осигурят достатъчно устойчива на циклични колебания вътрешна икономическа среда.  
В голямата си част структурата на икономиката остава непроменена, въпреки промяната на модела на икономическо 
развитие, задвижвано основно от притока на чуждестранни инвестиции в периода 2004-2007 г., към експортноориентиран 
икономически растеж през 2010-2016 г. и до растеж, движен от вътрешното търсене след 2017 г. Това отново показва, че 
идентифицираните уязвимости на българската икономика по същество са нейни структурни характеристики, чието 
проявление не зависи от конкретната фаза на икономическия цикъл, а е необходимо да бъдат търсени дългосрочни 
решения за тяхното преодоляване чрез осъществяване на структурни реформи. Още повече, че в следкризисното 
възстановяване българската икономика достига потенциален растеж на много по-ниски равнища от предкризисния 
период, което показва, че възможностите за преодоляване на забавянето в процеса на догонване на европейската 
икономика при текущата структура на икономиката са вече изчерпани. Не само ниските темпове на икономическия растеж, 
но и неговата неустойчивост и небалансираност, са сериозни предизвикателства, чието адресиране изисква много повече 
от стандартните политики за управление на търсенето, което се показва и от наложената доминираща роля на нетъргуемия 
сектор в страната при много по-ниска степен на развитие на перспективните сектори като ИКТ и индустриално 
производство. 
Изглежда обаче, че обхватът на тези структурни слабости системно се подценява и много повече се акцентира на външните 
фактори както за ускоряване, така и за забавяне на икономическия растеж в страната. Въпреки че международните 
институции като ЕК, ЕЦБ, МВФ и рейтинговите агенции се фокусират именно върху необходимостта от структурни реформи, 
все още икономическата политика на местно ниво си остава предимно ориентирана към преодоляване на затруднения и 
проблеми от конюнктурен характер, което има потенциала допълнително да задълбочи неблагоприятните външни ефекти, 
завършва докладът на Института за икономически изследвания при БАН. 
 
В. Монитор 
 
√ Посланикът на САЩ: България ще получи F-16 на възможно най-добрата цена 
България ще получи най-модерния боен самолет на възможно най-добра цена. Това увери американския посланик у нас 
Ерик Рубин във връзка с евентуалната покупка за ВВС на изтребители F-16, за каквато страната ни води преговори със САЩ. 
"Като погледнете целия пакет ще разберете, че ангажиментът на САЩ е да подкрепя българската армия и авиация. Смятам, 
че цената е разумна. Разбирам, че това е висока цена, но ние ще подкрепяме нуждите на България и реалността, в която 
се намира. Уверявам ви, че България ще има най-модерния боен самолет, когато сделката бъде завършена. Това ще 
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доведе до подобряване както на сигурността на България, така и на НАТО и по този начин ще стане неин стратегически 
партньор“, заяви Рубин, който участва в конференцията на тема "Политиките на България в евроатлантическата реалност“. 
Той бе категоричен, че България и САЩ имат добро партньорство помежду си. "Думата взаимозависимост е ключов фактор 
в оформянето на отношенията между България и САЩ. Ние трябва да продължим да защитаваме това, което сме 
постигнали, но и да гарантираме че това ще продължи и в бъдеще“, посочи дипломатът и за пореден път изрази 
подкрепата на САЩ за диверсификацията, която била важен фактор за националната ни сигурност. 
 
√ Държавата плаща 80% от щетите на стопаните след градушката  
Премиерът обеща подкрепа на пострадалите от природната стихия земеделци. Комисия оценява пораженията върху 
реколтата, дават обезщетенията по бърза процедура 
Държавата ще компенсира пострадалите от градушката в понеделник земеделци с обезщетения в размер на 80% от 
щетите, нанесени върху реколтата, съобщиха от МЗХГ. С решаването на проблема се нае лично премиерът Бойко Борисов, 
който възложи на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" Живко Живков да замине за Българене, 
Плевенско и да посети другите засегнати от природната стихия места, за да се оценят щетите. 
„Ще се опитаме да помогнем на хората“, увери министър-председателят. И добави: „Има фонд, който е към националните 
доплащания към еврофондовете, чрез който можем да помогнем.“. 
Пострадалите от градушките стопани ще получат обезщетение декларира готовността на държавата за оказване на помощ 
по-късно и земеделският министър Румен Порожанов, цитиран от пресцентъра на ведомството му. Той заедно със 
заместника му Атанас Добрев посетил засегнатия от бедствието район. Тримата направили оглед на място на пострадалите 
от градушката ниви и селски дворове. Вече била сформирана и комисия към областната и общинската служба 
„Земеделие“, която трябва да опише и оцени щетите. Стопаните ще бъдат компенсирани в две направления по съкратена 
процедура. Регистрираните земеделски производители ще бъдат подпомогнати по линия на държавната помощ за 
компенсиране на разходите, причинени от неблагоприятни климатични събития. Те ще получат финансова подкрепа в 
размер на 80% от направените разходи. По второто направление ще се подпомогнат малките нерегистрирани стопани с 
унищожена продукция в дворовете и градините. За тях ще бъде предоставено подпомагане по линия на държавната 
помощ de minimis на база на оценката на щетите. Тези стопани ще подават документи при кмета на общината, поясниха от 
МЗХГ. 
Както писа „Монитор“ гергьовденски буря връхлетя страната, като полетата в Западна България около Перник и 
Благоевград, както и тези в Пловдивско-в районите на Раковски, Калояново и Житница побеляха. Ледени късове с размери 
на орех се изсипаха и в Българене, нанасяйки тежки щети по къщите и унищожавайки селскостопанската продукция. 
„Нашата кооперация обработва около 3000 декара. Половината от тях са унищожени на 100%. Основните култури са 
пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. Възможно е царевицата и слънчогледът да се възстановят, но пшеницата и 
ечемика – не. Загубите са огромни”, каза председателят на местната земеделска кооперация Момчил Караджов. По думите 
му застраховка има, но тя ще покрие само част от щетите. „Сигнализирал съм и общинската служба в град Левски, надявам 
се и те да помогнат”, сподели надеждите си той. 
При мен 90% от посевите са унищожени включително и слънчоглед и царевица. Трябва да ги пресявам. Ще успея, ако 
намеря семена”, разказа пък един от земеделските производители и арендатори - Момчил Минчев. Той призна, че няма 
застраховка на културите. И обясни защо не е направил такава. ”По-миналата година ги застраховах, случаят беше същият 
- наводниха се декарите, и накрая получих само 7 лв. обезщетение. Няма никакъв смисъл, при положение, че плащам 65 
лв. рента и съм платил предварително. Ако фонд „Земеделие“ не се намеси не виждам как ще се справя”, сподели Минчев. 
„Абсолютно всичко, в цялото село, е унищожено. Землището ни, което е 25 000 декара е унищожено. Тепърва предстои да 
подадем жалби, тъй като вчера (6 май-б.р.) беше празничен ден. От днес ще търсим съдействие от съответните органи”, 
коментира от своя страна във вторник кметът на Българене Симеонка Мусакова. 
 
News.bg 
 
√ Европейски одитори проверяват финансирането на нашите пътища от ЕС 
Европейски одитори проверяват финансирането на нашите пътища от ЕС и дали се изпълнява според планираното, 
съобщиха от Европейската сметна палата. Освен България ще бъдат проверени Полша, Чехия и Испания. 
Проверката е за финансирането от ЕС на мрежата от пътища, която свързва държавите членки и техните региони. 
Европейските счетоводители ще инспектират дали има напредък на държавите членки към навременно завършване на 
мрежата и по-добра свързаност за гражданите. 
Документът за текущ одит на пътищата, които свързват европейските региони, бе публикуван днес. Целта на проверката е 
Евросметната палата да е източник на информация за лицата, заинтересовани от конкретната одитирана политика или 
програми. 
Основната форма на сухопътен транспорт за хора и стоки в ЕС е пътният (автомагистрали и пътища - б.р.) и се очаква да 
запази тази позиция в обозримо бъдеще, посочват одиторите. Изграждането на пътища и подобряването на тяхната 
достъпност има значение и за стимулирането на икономическия растеж. 
Към 2016 г. в транспортния сектор работят повече от 11 млн. души — над 5 % от работната ръка в ЕС. Целта на 
трансевропейската транспортна мрежа, чието разработване започна от 90-те години, е до 2030 г. да бъдат завършени девет 
основни коридора с дължина около 40 000 км. Те са от Балтийско море до Атлантика и от Скандинавия до 
Средиземноморието. 
Тези коридори имат най-високо стратегическо значение за постигане на целите на политиката и представляват по-голямата 
част от основната мрежа. Освен това е поставена цел за завършване на широкообхватната мрежа до 2050 г., която ще 
осигури достъпност и свързаност на всички региони в Европа, информират от европейската Сметна палата. 
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От ЕС за пътна инфраструктура са предоставени около 82 млрд. евро в периода 2007—2020 г. Половината от тях са 
изразходвани за основната и широкообхватната мрежа. Основните бенефициенти на това финансиране са централно- и 
източноевропейските държави членки. 
"В последните десетилетия финансирането от ЕС е помогнало да се подобрят транспортните връзки между държавите 
членки и техните региони, но в пътната мрежа все още съществуват пропуски, липсващи връзки и места с недостатъчен 
капацитет," заяви Джордже Пуфан, членът на Европейската сметна палата, който отговаря за одита. 
Според него има риск цялата основна мрежа на ЕС да не бъде завършена навреме. 
 
БНТ 
 
√ Очаква се кабинетът да отпусне 27 млн. лв за болницата в Ямбол 
Очаква се на днешното правителствено заседание кабинетът да вземе решение за отпускането на средства за болницата в 
Ямбол. Обещание за финансова помощ в размер на 27 млн. лв за лечебното заведение даде вчера премиерът Бойко 
Борисов, който беше в града. 
Средствата са нужни за довършване на строежа на сградата на болницата, започнал преди 40 години, но недовършен до 
днес. Болните от Ямбол и областта се лекуват в изключително лоши условия. 
 
√ Президентът Радев ще бъде домакин на тържествена вечеря ифтар по случай Рамазан 
Президентът Румен Радев ще бъде домакин на тържествената вечеря ифтар по случай началото на свещения за 
мюсюлманите месец Рамазан. Вечерята е израз на уважение към религиозния празник и към традициите на българските 
граждани с мюсюлманско вероизповедание. 
 
√ Министър Порожанов свиква извънредно Консултативния съвет по пчеларство 
Министърът на земеделието Румен Порожанов свиква спешно Консултативния съвет по пчеларство. Причината са 
протестите на браншовите организации заради случаите на изтровени с пестициди пчелни семейства в Добруджа. 
Пчелари от цялата страна се обявиха срещу незаконното пръскане, което доведе до загиването на повече от 5000 пчелни 
семейства в Плевенско. Те настояват за по-строг контрол от страна на държавата срещу нарушителите. 
 
√ Дебатът на кандидатите за председател на ЕК е насрочен за 15 май 
Следващата седмица в сряда (15 май) кандидатите за председател на Европейската комисия ще проведат дебат в 
Европейския парламент в Брюксел, който ще бъде излъчен пряко от Българската национална телевизия от 22 до 23 и 30 
часа българско време. 
Пленарната зала на парламента в Брюксел ще бъде трансформирана в телевизионно студио и дебатът ще бъде предаван 
на живо чрез Европейския съюз за радиоразпръскване, EBU (Евровизия) и EbS (Европа по сателит). Дебатът ще бъде 
предаван на 23 езика, включително онлайн на жестомимичен език. 
На едно място ще се съберат водещите кандидати, които се съревновават за поста председател на Европейската комисия 
подредени по реда на встъпителните им изказвания, определени чрез жребий на 4 април. 

- Нико КУЕ, Европейска левицa 
- Ска КЕЛЕР, Европейска зелена партия 
- Ян ЗАХРАДИЛ, Алианс на европейските консерватори и реформисти в Европа 
- Маргрете ВЕСТЕГЕР, Алианс на либералите и демократите за Европa 
- Манфред ВЕБЕР, Европейска народна партия 
- Франс ТИМЕРМАНС, Партия на европейските социалисти. 

Основните теми в дебата ще бъдат „Моята Европа: каква е ползата за мен?", „Околна среда" и „Нашите ценности и светът". 
Дебатът ще бъде воден от трима журналисти, определени от Евровизия: 
Емили Тран Нгуен (France Televisions) и Маркус Прайс (ARD Germany), които ще водят дебата на сцената и Анастина Хейкила 
(YLE Finland), която ще допълва дискусията от гледна точна на социалните медии. Зрителите ще могат да задават своите 
въпроси в Туитър с хаштаг #TellEurope. 
За втори път Евровизия излъчва дебат на кандидатите за председател на ЕК. Първият път това беше през 2014 година, 
когато беше въведена системата на водешите кандидати (Spitzenkandidaten) и когато за председател беше избран Жан-
Клод Юнкер. 
 
√ Белият дом потвърди посещението на Виктор Орбан в САЩ 
От Белия дом потвърдиха, че следващата седмица министър-председателят на Унгария Виктор Орбан ще бъде приет за 
среща от държавния глава на САЩ Доналд Тръмп, предава Франс прес. „Президентът Доналд Тръмп ще приветства 
премиера Виктор Орбан от Унгария в Белия дом на 13 май 2019 г.", се казва в изявление на администрацията. 
„Признавайки дългогодишните връзки между САЩ и Унгария, двамата ще обсъдят начини за задълбочаване на 
сътрудничеството по редица въпроси, включително търговията, енергетиката и кибернетичната сигурност“, се казва още в 
текста. 
Като ръководители на страни от НАТО, в изявлението се казва, че Тръмп и Орбан ще „проучат и възможностите да 
отговорят на многото отговорности на двете страни, свързани с националната сигурност". 
За визитата на Орбан съобщи миналата седмица говорителят на правителството в Будапеща Золтан Ковач в социалната 
мрежа „Туитър“. „В дневния ред на визитата са енергийната сигурност, сътрудничеството в областта на отбраната, 
двустранните отношения и регионалната сигурност“, пояснява Ковач. 



9 

 

По-рано американският посланик в Унгария Дейвид Корнщайн разкри, че Тръмп иска да развива отношения с Орбан, тъй 
като го възприема като „силен лидер“.  
През юли 2016 г. Орбан стана първият лидер от Европейския съюз, който подкрепи Тръмп в предизборната кампания за 
президентския пост в САЩ. 
След като се върна на власт през 2010 г., Орбан се сблъска с остри критики от страна на администрацията на Барак Обама 
за отслабването на демократичните механизми за контрол и върховенство на закона, включително по време на 
посещението през юни 2011 г. в Будапеща на държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън. 
През последните месеци имаше възход в отношенията между САЩ и Унгария, въплътени например в двустранното 
споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано в началото на април. Появиха се и съобщения за 
планове на Будапеща за закупуване на ракети със среден обсег от САЩ.  
Въпреки това държавният секретар на САЩ Майк Помпео предупреди по време на посещението си в Унгария през 
февруари, че „авторитарната Русия никога няма да бъде приятел на свободата и суверенитета на по-малките държави". 
Думите му бяха насочени към Орбан, който е считан за един от основните съюзници в Европейския съюз на руския 
президент Владимир Путин. 
 
БНР 
 
√ Започна 7-ата сесия на 44-тото Народно събрание  
Депутатите започват работа след ваканцията, гледат разширяване на понятието "неизбежна самоотбрана" 
Започна 7-ата сесия на 44-тото Народно събрание. Тя беше открита от председателя Цвета Караянчева. Съгласно 
правилника за организацията и дейността на Народното събрание, прозвучаха химните на България и на Европейския съюз. 
Парламентарно представените сили представят декларации за новия политически сезон.  
Депутатите започват работа след Великденската ваканция. Така се слага началото на лятната сесия на Народното събрание.  
Първа точка в дневния ред са предложените изменения в Наказателния кодекс от групата на "Обединените патриоти". С 
тях те искат разширяване на понятието "неизбежна отбрана", тоест случаите, в които не се носи наказателна отговорност. 
Втората поправка, която предлагат "Обединените патриоти", е промяна в наказанията в случаи на маловажни кражби. Сега 
за такива случаи се смятат тези, при които стойността на отнетия предмет е под две минимални работни заплати. 
Народните представители ще гласуват промени в Закона за държавната собственост на първо четене. В проектопрограмата 
за седмицата са предвидени второ четене на промени в Закона за кадастъра и имотния регистър и първо четене на 
промени в Закона за пощенските услуги. 
 
√ Президентът ще награди младежи, отличени с Наградата на херцога на Единбург 
Президентът Румен Радев ще награди младежи, постигнали златно и сребърно ниво в Международната награда на херцога 
на Единбург - България. Държавният глава ще връчи значки и сертификати на 45 български ученици, които през последните 
две години са преминали през програмата и са развили ключови житейски и лидерски умения, съобщават от пресслужбата 
на държавния глава. 
Международната награда на Херцога на Единбург е водеща младежка програма за личностно развитие и постижения. Тя 
работи активно в 21 български града с 250 доброволци и над 750 младежи. Международната награда има три нива – бронз, 
сребро и злато, в които участниците си поставят стимулиращи лични цели, които с постоянство, насоки и подкрепа от 
опитни ментори трябва да постигнат за определен период от време. Целта е чрез обучение, квалификация и 
доброволчество младежите да намерят своето място в общността и живота. 
Президентът Румен Радев е патрон на престижната награда в България. 
 
√ България регистрира ръст в продажбата на хибридни автомобили 
Страната ни е сред държавите в Европейския съюз, в които има регистриран ръст в продажбата на хибридни автомобили, 
показват данни от анализ на Евростат за 2018 г., цитирани от БТА. Почти 60 на сто се увеличават продажбите през 2018-а в 
сравнение с 2017 година на колите с алтернативно задвижване – 2100 автомобила.  
У нас по последни данни се движат около 800 изцяло електрически коли и над 2000 хибрида. В страната ни 18 различни 
марки предлагат автомобили с алтернативно задвижване, цените варират между 60 000 и 80 000 лева. Липсват достатъчно 
зарядни станции за електромобилите и хибридните варианти.  
Едно от малкото предимства, които ползват собствениците на хибридни автомобили, е освобождаването им от общински 
данък за превозни средства, както и безплатното паркиране в големите градове.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Посланията след посещението на папа Франциск в България - гост главният координатор на визитата Румяна 
Бъчварова; 

- Специално за БНТ: монсеньор Страхил Каваленов - човекът, който превеждаше думите на папата в България; 
- Пари за здраве: гостува председателят на БЛС д-р Иван Маджаров; 
- На живо: нови площадки и ракети в борбата с градушките; 
- Спешна среща с пчеларите след като пестициди унищожиха множество пчелни семейства - защо не се спазват 

правилата за пръскане? 
БТВ, "Тази сутрин" 
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- Тежка катастрофа в София. Какво е състоянието на четирите пострадали деца? 
- Ексклузивно - Лютви Местан - каква е версията му за пътния инцидент, при който загина бебе? 
- Кой допусна злоупотреби за милиони с къщите за гости? Коментар на бившия земеделски министър Мирослав 

Найденов. 
- Папата и езикът на дипломацията. Пое ли конкретни ангажименти българската държава при посещението на 

Светия отец? Гост - Посланикът на България във Ватикана проф. Кирил Топалов 
- Кой открадна камбаната от българския храм в Атина? В студиото - Илия Луков -дарил камбаната. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- „Каква е причината за катастрофата, при която джип блъсна 4 деца, а после падна в Перловската река? И какво е 

състоянието на пострадалите ученици?". 
- Скандално видео от градския транспорт в София - удря ли контрольор нередовен пътник по главата? Проверка на 

Румен Бахов. 
- „Защо искам да стана евродепутат?" - отговарят Веселин Марешки от „ВОЛЯ - Българските родолюбци", Георги 

Димов от „Атака" и Венцислав Тоцев от „Патриоти за Валери Симеонов" 
- На живо от Силистренско - хиляди декари овощни градини са опустошени след градушката. 
- Среща с българина Калин Иванов, който спечели награда „ЕМИ" за четвърти път? 
- Певицата Петя Буюклиева за превъплъщенията си в „Като две капки вода". 
- Защо сноубордистката Александра Жекова сложи край на състезателната си кариера на 31-годишна възраст? 

 
√ Предстоящи събития в страната на 8 май 
София. 

- В 20.30 часа в „София хотел Балкан" президентът Румен Радев ще бъде домакин на тържествената вечеря ифтар 
по случай началото на свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Встъпителните приветствия са открити за медии. 

- В 19.00 часа в Гранд хотел София председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще присъства на 
официалната церемония по връчване на наградите „Юрист на Годината". 

- От 11.30 часа вицепремиерът Томислав Дончев ще участва в церемония по откриването на фотографска изложба 
в Народното събрание, посветена на българо-швейцарското сътрудничество. 

- От 9.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа Министерският съвет ще проведе седмичното си заседание. 
- От 11.30 часа в 51 СУ „Елисавета Багряна" (ул. „Софийски герой" 28, ж.к. „Хиподрума") министърът на 

образованието и науката Красимир Вълчев и кметът София Йорданка Фандъкова ще наградят участниците в 
олимпиада по безопасност на движението по пътищата безопасност „Стани безопасен на пътя с Aй енд Джи 
Брокерс". 

- От 12.00 часа в клуб - ресторант „Пушкин" (ул. Раковски 92) ще се проведе пресконференция за спасителната роля 
на Българската армия в заключителната фаза на Втората световна война. В събитието ще участват председателят 
на ГС на БСП - София Калоян Паргов, ген. Златан Стойков, председател на Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва, Васил Василев, председател на Общобългарския комитет „Васил Левски". 

- От 13.00 часа в Мултидисциплинарното пространство ДНК в Националния дворец на културата Българският червен 
кръст организира второ издание на „Училище за хуманност" по повод Световния ден на Червения кръст и Червения 
полумесец. 

- В 13.30 часа в МОН (ет.5, Ротонда) ще се проведе пресконференция във връзка с предстоящия фестивал Webit. 
Участие ще вземат министърът на образованието и науката Красимир Вълчев и организаторите на фестивала. 

- От 12.00 часа в Национален пресклуб БТА ще се състои представяне на проявите за отбелязване на 9 май - Ден на 
победата над хитлерофашизма и Ден на Европа, и провеждане на шествие „Безсмъртен полк -България". 

- От 14.00 до 16.30 часа в зала "Рубин" в хотел "Рамада" ще се проведе Кръгла маса на тема „Инвестициите в здравни 
грижи спасяват човешки живот" по повод Международния ден на акушерките - 5-ти май, Международния ден на 
професионалистите по здравни грижи - 12-ти май и участието на БАПЗГ в кампанията „Nursing now" на Световната 
здравна организация (WHO) и Международния съвет на сестрите (ICN). 

- От 15.00 часа в УМБАЛ „Св. Иван Рилски" ще се проведе публично събитие с тематична насоченост: „Научно-
медицински и диагностични приложения на резултатите от разработката". 

- От 15.00 часа в Национален пресклуб БТА ще се проведе пресконференция във връзка с Националната кампания 
за профилактика на рака на кожата „Евромеланома 2019". 

- От 10.00 часа Кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Андрей Ковачев ще се срещне с граждани на пазар "Красно село". 
- В 11.00 часа в зала "Сердика" на Гранд хотел "София" лидерът на БСП Корнелия Нинова и представители на 

ръководството на партията ще подпишат споразумение за взаимодействие и подкрепа за европейските избори с 
12 политически и граждански организации. 

- От 12.00 часа Андрей Ковачев от ГЕРБ ще се срещне с граждани на открита приемна на бул. "Витоша" и ул. 
"Патриарх Евтимий" в район "Триадица". 

- От 12.00 часа кандидатът за евродепутат Лиляна Павлова ще се срещне с граждани на пазара в жк. "Младост". 
- От 16.00 часа в читалище "Св. св. Кирил и Методий" кандидатът за евродепутат Емил Радев ще участва в 

инициатива за дарение на книги в 8 училища и 8 детски градини от СО район "Красна поляна". 
- От 15.00 часа Андрей Ковачев и Лиляна Павлова ще посетят стъкларски завод в район "Сердика". По-късно Андрей 

Ковачев и Лиляна Павлова ще присъстват на празник на район "Люлин". Той ще се състои от 17.00 часа на сцената 
до ресторант "Бъфало". 
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- От 18.00 часа в парк „Герена" Лиляна Павлова ще присъства на празничен концерт по случай Деня на Европа в 
район "Подуяне". 

- От 18.30 часа в ОКИ "Искър" Андрей Ковачев ще вземе участие в среща на народния представител Валентин Радев 
на тема: "Разговор за храбростта и професионализма на българските воини и бъдещето им като част от НАТО и ЕС" 
с военно патриотични организации, офицери от резерва и граждани на район "Искър". 

*** 
Благоевград. 

- От 10.30 часа в зала 5 на общината ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Обновяване и 
модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград". 

- От 11.30 часа в двора на ДГ №8 "Вечерница" ще бъде направена първа копка по проекта „Обновяване и 
модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград". 

*** 
Бургас. 

- От 10.00 часа на пл. „Св. св. Кирил и Методий" ще се състои концерт на Представителния духов оркестър на 
Военноморските сили от Варна. В 10.15 започва военен ритуал, по време на който ще бъде посрещнато знамето 
на 24-ти пехотен Черноморски полк. След церемонията представителните военни части ще се отправят с 
тържествен марш към Паметника на загиналите във войните воини от 24-ти Черноморски полк. 

- От 11.15 часа от Щаба на 24-ти пехотен Черноморски полк до параклиса на „Св. Георги Победоносец",построен в 
памет на героите от 24-ти пехотен Черноморски полк - с млдежкия гвардейски духов оркестър от Бургас, 
продължава шествието. От 11.30 часа пред параклиса „Св. Георги Победоносец" ще бъде отслужен молебен и 
положени цветя. 

- От 11.30 часа в конферентната зала на хотел „Бургас" ще се проведе празнична церемония по случай 
Международния ден на Червения кръст и Червения полумесец. 

*** 
Видин. 

- От 14.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще приеме посланиците на Финландия и на Швеция в 
България - Н.Пр. Пайви Блинникка и Н.Пр. Луиз Бергхолм. 

*** 
Враца. 

- От 18.00 часа в голямата зала на Драматично-куклен театър ГЕРБ и СДС ще представят във Враца листата си за 
европейските избори. 

*** 
Добрич. 

- От 12.00 часа в областния съвет на БСП в Добрич Момчил Неков ще даде пресконференция. В 14.00 часа в 
областния съвет Неков ще се срещне с младежи. 

*** 
Казанлък. 

- От 14.00 часа „Коалиция за България" ще дари книгата „Илинденско-Преображенското въстание 1903 през погледа 
на Европейските дипломати". Дарението ще се състои на къщичките за книги в градската градина. На събитието 
ще присъстват: Георги Първанов - президент на Р България (2002-2012), проф. Дуранкев - водач на листата на КБ, 
Румен Петков - председател на КБ, Камелия Стаматова - кандидат за евродепутат, както и други кандидати на 
листата и коалиционни партньори. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.30 часа в сградата на Областен съвет на БЧК - Пловдив , ул. „Стойчо Мушанов" № 48 ще бъдат връчени 
червенокръстки отличия на заслужили деятели, доброволци и приятели на Червения кръст от град Пловдив и 
областта. 

- В 11.00 часа в Малка конферентна зала на ГДК "Борис Христов" ще се проведе пресконференция по повод 
предстоящото четвърто издание на Дефиле "Вино и гурме" 2019г. 

*** 
Русе. 

- От 10.00 часа на ГКПП "Дунав мост" румънските власти ще предадат на българските съдебни органи шестимата 
задържани в Румъния обвинени от Специализираната прокуратура за участие в организирана престъпна група за 
телефонни измами. 

*** 
Сандански. 

- От 17.00 часа проф. Румен Гечев ще се срещне с граждани на централната улица в града. В 18.00 часа в залата на 
общината в града той ще се срещне с обществеността 

*** 
Симитли. 

- От 13.00 часа в Народно читалище "Климент Охридски 1922" в Симитли проф. Румен Гечев ще се срещне 
обществеността. 

*** 
Сливен. 
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- От 10.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за евроизборите Мария Габриел ще се включи в официалната 
церемония по откриване на XXI Националния фестивал на детската книга, която ще се проведе във фоайето на 
Драматичен театър „Стефан Киров". В 11.00 часа Мария Габриел и кандидатът за евродепутат Камен Костов ще 
проведат среща с представители на IT сектора. Ще се обсъждат въпроси, свързани с дигиталната епоха и 
политиките на ЕС. Срещата ще се проведе в конферентната зала на хотел „Централ". 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ и СДС Андрей Новаков и Николай Диков ще разговарят със 
старозагорски строителни фирми. Срещата ще се поведе в СУ „Иван Вазов". 

- От 11.00 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ и СДС Андрей Новаков и Николай Диков ще се срещнат с 
представители на КНСБ на миньорите в хотел „Верея". В 12.00 часа таксиметрови шофьори ще се срещнат с 
кандидатите за евродепутати на паркинга на стадион „Берое", за да представят проблемите на своя бранш пред 
тях. В 14.00 часа Андрей Новаков и Николай Диков ще се срещнат с представители на IT сектора. 

- От 17.00 часа в х-л "Верея" в Стара Загора Иво Христов ще даде брифинг за представители на медиите. В 18.00 часа 
в Зала 1 на х-л "Верея" той ще се срещне с обществеността. 

*** 
Струмяни/с. Микрево. 

- От 15.30 часа в клуба на БСП с. Микрево, общ. Струмяни, проф. Румен Гечев ще се срещне с жители. 
*** 
Тутракан. 

- От 14.00 часа в сградата на общинския съвет в гр. Тутракан водачът на листата на левицата Елена Йончева ще се 
срещне с работодатели. В 17.15 часа в Арехологическия резерват тя ще срещне с проф. Георги Атанасов. В 18.00 
часа в Дунавски парк в града тя ще участва в митинг-концерт. 

*** 
Търговище. 

- От 11.00 часа в центъра на гр. Антоново Деница Златева и Цветелина Пенкова ще се срещнат с граждани. В 14.00 
часа в с. Садина, общ. Попово, те ще се срещнат с жители. В 17.00 часа на Братската могила в центъра на Търговище 
Златева и Пенкова ще поднесат венци и ще вземат участие в шествие. В 18.00 часа в клуб "Дръзновение" в квартал 
"Запад" в гр. Търговище те се срещнат с граждани. 

*** 
Шабла. 

- От 18.00 часа в Залата на запасните офицери в Шабла д-р Десислав Тасков ще се срещне с граждани. 
 
*** 
Шумен. 

- От 9.30 до 16.30 часа в залата на Военен клуб - Шумен Регионалното управление на образованието стартира 
информационната кампания за представяне на утвърдения държавен план-прием в училищата от областта. 

 
Банкеръ Daily 
 
√ Великобритания ще участва в евроизборите, защото няма да има сделка за Брексит преди това 
Великобритания ще трябва да участва в изборите за Европарламент на 23 май, защото няма да успее да одобри сделката 
за Брексит преди това, заяви британският първи министър и фактически вицепремиер Дейвид Лидингтън, цитиран от 
Франс прес и Ройтерс. 
Премиерът Тереза Мей се беше ангажирала да анулира тези избори във Великобритания, ако бъде прието споразумение. 
Според Лидингтън обаче правителството смята, че вече няма достатъчно време парламентът да ратифицира различните 
текстове, които са необходими за влизането в сила на споразумението преди 23 май. 
Мей се надяваше да избегне участие на Великобритания в изборите за ЕП, но до момента преговорите с опозиционната 
Лейбъристка партия за постигане на споразумение по Брексит не дават резултат. 
"За жалост няма да е възможно да завършим този процес преди датата на изборите за Европейски парламент, така че те 
ще трябва да се състоят. Ще удвоим усилията си забавянето след това да е възможно най-кратко. В идеалния случай бихме 
искали да сме в ситуация, при която избраните британски евродепутати изобщо да не заседават в Европейския парламент 
и да приключим с въпроса преди лятната ваканция", заяви Лидингтън.        
Британската министър-председателка Тереза Мей съжалява, че Великобритания ще участва в изборите за Европейски 
парламент, и е решена да намери начин за успех на споразумение за Брексит, заяви междувременно неин говорител, 
цитиран от Ройтерс. 
Попитан за спекулациите, че Мей може да се оттегли, говорителят й каза, че не знае да има промяна в нейното намерение 
да напусне едва след завършването на първата част от процеса на излизане на Великобритания от Европейския съюз. 
 
 


