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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

Bulgaria ON AIR 
 
√ Kонференцията „Образование и бизнес“ с десето юбилейно издание на 13 май 
Международният форум на Bulgaria ON AIR показва истории от бъдещето 
На 13 май точно в 19:00 часа започва десетото юбилейно издание на международната конференция „Образование и 
бизнес: Истории от бъдещето“, организирана от телевизия Bulgaria ON AIR. 
Една от най-емблематичните сгради в България – Народният театър „Иван Вазов“, ще се превърне в пространство, където 
ще бъдат представени иновации от различни сфери – мода, автомобилната индустрия, технологиите, изкуството. 
Конференцията ще насочи вниманието към роботизацията, дигитализацията и цифровизацията. Изданието ще излезе 
извън времевите рамки, като минало, настояще и бъдеще ще се срещнат чрез вдъхновяващи примери, интересни истории 
и специални инсталации. 
Как образователният процес на родените през новото хилядолетие променя света на технологиите, онлайн комуникациите 
и социалните медии? На този и още въпроси ще отговорят лекторите, които ще покажат, че когато образованието и 
бизнесът работят съвместно, успехът е гарантиран. Сред участниците в конференцията са Иван Ненков, съосновател и гл. 
изп. директор на СофтУни, доц. Анджело Корало, преподавател в Университет Саленто, доц. Емилия Занкина, първи зам.-
ректор по академичните въпроси в АУБ, автоконструкторът Росен Даскалов и редица други. 
Модератор на юбилейното издание ще бъде едно от най-разпознаваемите лица в културната журналистика - водещият на 
предаването „Мултимедия“ Даниел Ненчев. 
Конференцията „Образование и бизнес“ успя да се наложи като платформа за нови идеи, обмен на ценен опит с утвърдени 
експерти от България и света и показване на положителните примери. Деветте предишни издания разгледаха значението 
на образованието за развитието на устойчиви общности, лидерство, медии, комуникации, региони, трансгранични проекти 
и др. 
Повече подробности за конференцията, програмата и лекторите ще откриете на https://edu-business.info/.  
Всеки, който иска да присъства на събитието, може да се регистрира безплатно, като пише на sgrozeva@bulgariaonair.bg. 
Генерални партньори на „Образование и бизнес: Истории от бъдещето“  са Пощенска банка и Lufthansa Technik Sofia. 
Специални партньори: A1, American University in Bulgaria, Ellipse Center, Каолин. Със специалното участие на: Община 
Севлиево. 
Институционални партньори: Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, Български форум на бизнес лидерите, 
Патентно ведомство на Република България, Асоциация на индустриалния капитал в България, ICAP Bulgaria, Българско 
дружество за връзки с обществеността, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Италианска 
търговска камара в България, Българска асоциация за управление на хора, Българска асоциация на рекламодателите, 
Френско-българска търговска и индустриална камара, Висше училище по застраховане и финанси, Прознание, Тийноватор, 
IAB Bulgaria, Център за образователни инициативи, American Chamber of Commerce in Bulgaria, Българска асоциация на ПР 
агенциите. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Монитор 
 
√ Депутатите ще разгледат на второ четене промени в Закона за енергетиката 
Поредната редакция изкарва на свободния пазар малки производители на ток 
Парламентът трябва гласува на второ четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, пише в 
дневния ред на НС. 
Промените са внесени от Делян Добрев от ГЕРБ и група народни представители. Промените предвиждат производителите 
на електроенергия с инсталирана мощност между 1Mw и 4Mw от 1 юли 2019 г. да имат възможност за излизане на 
свободния пазар, което ще осигури допълнителни количества електроенергия на борсата и засилване на конкуренцията. 
От 1 юли 2019 г. тези производители ще преминат от преференциални цени към пазарна цена и договор за компенсиране 

https://edu-business.info/
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с премия. В момента енергията от тези малки производители се изкупува на 100% от обществения доставчик (НЕК) и те на 
100% биват компенсирани от своя страна от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. 
Промените ще засегнат 12 централи с високо ефективно комбинирано производство и 360 централи с възобновяеми 
енергийни източници. Годишно тези централи общо произвеждат около 1 500 000 мегаватчаса електроенергия. 
Централите, които влизат в обхвата на промените, до 30 юни 2019 г. ще трябва да подпишат договор за компенсиране с 
премия с Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. 
Останалите изменения предвиждат в законодателството да бъде въведено конкурсно начало за предоставяне на 
преференциална цена или премия. Конкретизира се и правомощието на КЕВР да утвърждава цените на топлинната и 
електрическата енергия, цените за пренос и разпределение на електрическа енергия и да определя премии. С измененията 
ще се гарантира и че изнесената електрическа енергия от България няма да бъде третирана различно от тази, реализирана 
на вътрешния пазар. Създава се и нов пазарен механизъм, който да насърчи инвестициите в зелени проекти и 
изграждането на нови мощности от възобновяеми източници. 
 
√ Бойко Борисов на неформална среща на лидерите на ЕС в Румъния 
Премиерът Бойко Борисов ще участва в неформалното заседание на държавните и правителствените ръководители от 
Евросъюза в румънския град Сибиу. 
По време на срещата в Румъния лидерите ще обсъдят насърчаването на мира и стабилността. Сред темите от дневния ред 
ще бъдат също сътрудничеството в областта на миграцията, следването на балансирана търговска политика, 
насърчаването на европейските инвестиции в отбраната и борбата срещу изменението на климата. 
 
Investor.bg 
 
√ Караниколов: Българският износ за Китай в последните години расте десетократно 
Двустранната търговия през 2018 г. достига 2,4 млрд. Долара 
Сътрудничеството между България и Китай в областта на търговията устойчиво нараства. Българският износ за Китай в 
последните години се е увеличил десетократно, като през 2018 г. е достигнал рекордно високо ниво от близо 882 млн. 
щатски долара. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов на среща с встъпилия в длъжност посланик на 
Китай у нас Дун Сяодзун, информира икономическото министерство. 
Караниколов посочи изпълнените през 2018 г. съвместни проекти като първото издание на Китайския международен 
панаир за вносни стоки през ноември в Шанхай и посещението на Ли Къцян в България – първа визита на китайски премиер 
от 18 години насам, съчетано с провеждането на 7-та Среща на правителствените ръководители на Инициативата „16+1“. 
По думите му двустранната търговия през 2018 г. стига стойности от близо 2, 44 млрд. щатски долара, като отбелязва ръст 
от близо 22% спрямо 2017 г. 
Караниколов подчерта, че за България инициативата „16+1“е важен механизъм за стимулиране на търговско-
икономическите връзки с Китай и ще продължим активно да участваме във всичките й формати. 
Двамата обсъдиха още предстоящото Експо за търговия и инвестиции Китай - Централна и Източна Европа в гр. Нинбо, 
както и Второто издание на Китайския международен панаир за вносни стоки в Шанхай. 
Вицепремиерът Марияна Николова също се срещна с посланик Дун Сяодзун, информира пресцентърът на МС. 
„Бихме искали сътрудничеството ни да има повече конкретни, практически измерения, включително чрез осъществяване 
на големи инвестиционни проекти с китайско участие в България“, каза Николова. 
На свой ред Дун Сяодзюн подчерта, че китайският пазар е винаги отворен за българските продукти, а правителството му 
насърчава китайските компании да инвестират в България. Той изтъкна, че китайските фирми проявяват огромен интерес 
да работят с български партньори. Някои от тях с интерес следят и очакват стартирането на проекти в енергийния и 
транспортния сектор. 
Тази година се отбелязват 70 години от установяване на дипломатическите отношения между България и Китай. В тази 
връзка предстоят поредица от съвместни инициативи, посветени на тази годишнина. 
 
√ България е ограничила с 8,1% въглеродните емисии от твърди горива през 2018 г. 
Най-голямо повишаване на замърсяването е отчетено в Латвия 
България е успяла да намали с 8,1 на сто количеството емисии на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива 
през 2018 г. спрямо 2017 г., сочат данни, представени от Европейската комисия (ЕК).  
За сравнение средното намаление в Европейския съюз (ЕС) за същия срок е от 2,5 на сто, се посочва в съобщение на 
Евростат.  
Нашата страна заема едно от двете водещи места в ЕС по спад на замърсяването от изкопаемите горива, водена от 
Португалия (9%). 
Българският дял в общото замърсяване с въглероден двуокис в блока от изгарянето на изкопаеми горива е 1,3 на сто. 
В Латвия се наблюдава най-голямото повишение на замърсяването - с над 8 на сто, при среден общ дял от 0,2 на сто. 
Уточнява се, че данните зависят от това дали дадена държава внася или изнася енергийни източници. 
Ако държава внася въглища, замърсяването от изгарянето им се отчита в нейните данни, докато в случай, че внася ток, 
замърсяването е за сметката на страната, където електричеството е било произведено. 
Investor припомня, че през януари от Българската сметна палата съобщиха, че само една от общо 15 проверени държави в 
ЕС спазва изискванията на международните и европейските стандарти за качеството на въздуха. 
Одитът разкри големи несъответствия между събраните данни от 15 страни, включени в обхвата на изследването. 
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В едната крайност е Естония, която е изпълнила всички изисквания на съответните стандарти. В другата крайност са 
страните, срещу които ЕК неотдавна заведе дела в Европейския съд заради продължителното надвишаване на 
допустимите прагове на замърсяване. 
За периода 2009-2017 г. в България няма приета национална стратегия за опазване на околната среда, която да включва 
основните цели и принципи от Закона за опазване на околната среда. 
Причините за влошеното качество на въздуха в България имат социално-икономически характер и са вследствие на 
енергийната бедност на населението, тъй като основен източник на замърсяването е битовото отопление през зимния 
сезон, са изводите на одита. 
 
News.bg 
 
√ Вече ще има зам.-министър по биоземеделието 
Увеличава се броят на заместник-министрите в Министерството на земеделието, храните и горите. Решението е на 
Министерския съвет. 
В Земеделското министерство вече ще има петима зам.-министри. До сега Румен Порожанов имаше четирима заместници. 
Новият заместник-министър ще отговаря за ефективното изпълнение на държавната политика в растениевъдството, 
биологичното земеделие и политиката на качество. 
От МС се мотивират, че с назначаването на още един заместник-мистър във ведомството, ще се засили партньорството с 
бизнеса и неправителствените организации в сектора на зеленчуци, овощарство, биологично производство, тютюн и 
розопроизводство. 
С назначаването на нов заместник-министър ще се спомогне за популяризиране на ползите за производителите и 
потребителите на този вид продукти и храни, уверяват от МС. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ "Фестивал на светлините" в Пловдив ще отбележи Деня на Европа  
Денят на Европа 9 май ще бъде отбелязан днес с гостуването на първия в България "Фестивал на светлините" в 
Европейската столица на културата за 2019 г. Пловдив, предаде пресслужбата на Европейската комисия. 
На 9 и 10 май от 21:30 ч. в Пловдив жителите и гостите на града ще могат да видят как някои от най-красивите фасади в 
центъра "оживяват" под светлините на 3D мапинг шоу и пет светлинни инсталации. Шестте арт проекции ще пречупят 
темата за правото на избор на всеки човек през античната история на Града на седемте тепета и богатото световно културно 
наследство, като преплетат минало и настояще. Престижният "Фестивал на светлините" гостува за първи път в страната по 
покана на представителството на Европейската комисия в България, Бюрото на Европейския парламент и Общинска 
фондация "Пловдив 2019" като част от програмата на Пловдив за Европейска столица на културата. 
3D филм на тема "Заедно избираме нашето бъдеще" ще бъде прожектиран върху емблематична сграда на площад "Стефан 
Стамболов" в Пловдив и ще бъде съпроводен със серия от статични арт проекции в центъра на града, на сградата на 
Община Пловдив, светлинни инсталации в Цар Симеоновата градина, около водната каскада по стълбите на ул. "Ангел 
Букурещлиев" (известни като "стълбите на Каменица") и Античния стадион на Филипопол. 
Достъпът до спектакъла и инсталациите ще бъде свободен. Шоуто ще може да бъде гледано на живо от 21.30 ч. на 9 май 
на интернет страницата на Европейския парламент в България, както и във Facebook чрез Facebook Live. 
Представителството на Европейската комисия в България е организатор и партньор на редица други събития в София, с 
които ще отбележи Денят на Европа тази година: 
10 и 11 май - Академия за иновации 2019 в София 
И през 2019 година Европейската комисия в България се включва в Академия за иновации - Innovation Hackathon за 
студенти. Събитието ще се реализира отново под формата на 24-часов Innovation Hackathon (състезание с елементи на 
програмиране и прототипиране) с награден фонд от 10 хил. лв. за отбора студенти с най-креативна и приложима идея, 
осигурени от Европейската инвестиционна банка и посещение в Брюксел за победителите, осигурено с институционалната 
подкрепа на Европейската комисия в България. На 10 и 11 май в НДК, Литературен клуб "Перото", младежи ще могат да 
разработят своите идеи под формата на кратки 15-минутни презентации и демо версии на продукти и услуги. 
12 май от 09:00 ч. - RUN4EU 
RUN4EU е безплатно състезание за ученици с няколко дисциплини, включително щафета за училищни отбори, при която 4 
състезатели (ученици) изминават по 5 км, покривайки полумаратонска дистанция (21.1 км). Фокусът на инициативата 
RUN4EU e активният начин на живот сред младите, както и значението му за децата в училищна възраст в България. Второто 
издание на RUN4EU се организира от Спортен клуб "Бегач" в партньорство с Европейската комисия в България и Бюрото на 
Европейския парламент за България. 
Учениците, които се включват в RUN4EU, ще получат от специалните бегачески тениски на инициативата, както и други 
подаръци. За победителите в съответните дисциплини са предвидени допълнителни награди и медали. Всички състезания, 
част от RUN4EU, са безплатни. Необходима е единствено регистрация, направена от учителите към съответните училища 
или от родител. Повече информация за събитието и регистрацията можете да намерите тук . 
12 май от 10:00 ч. - "Фамилатлон" на Голямата поляна в Южния парк в София 
Единадесетото издание на празника "Фамилатлон", посветен на семейството, спорта и здравословния начин на живот, ще 
се проведе на 12 май в Южния парк. 
15 май от 18:00 до 22:00 ч. - Нощ на литературата 
На 15 май от 18:00 ч. до 22:00 ч. европейска преводна литература ще се чете в единайсет български града - София, Бургас, 
Варна, Велико Търново, Добрич, Ловеч, Перник, Пловдив, Русе, Стара Загора и Шумен. Във всеки от участващите градове 
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се организират интересни за четене места (читателски гнезда), където в ролята на четци влизат популярни личности – 
актьори, радио- и телевизионни водещи, музиканти, популярни личности и др. 
По традиция представителството на Европейската комисия в България използва участието си в инициативата, за да 
представи съвременни европейски автори, удостоени с Наградата за литература на Европейския съюз. Тази година в чест 
на финландското председателство на Съвета на ЕС ще бъде представен финландският писател Рику Корхонен с книгата си 
"Медицински роман", носител на наградата от 2010 г. Четенето ще бъде в Dada Cultural Bar на ул. "Г. Бенковски" 10, а четец 
ще бъде актьорът Бойко Кръстанов. 
Денят на Европа 
Денят на Европа е празник на европейските общности, на единството и мира на Стария континент. Отбелязва се на датата, 
когато френският външен министър Робер Шуман прочита историческата декларация за обединение в Европа. На 9 май 
1950 г., пет години след края на Втората световна война, той призовава за съюзяване на френските и западногерманските 
ресурси и промишленост за производство на въглища и стомана, за да се избегнат бъдещи военни конфликти. 
"Декларацията на Шуман" е в основата на Европейската общност за въглища и стомана, предшественик на днешния ЕС. 
Робер Шуман предлага да се създаде наднационална европейска институция, която да отговаря за управлението на 
отрасъла. Страните, към които апелира, доскоро са участвали в унищожителен военен конфликт помежду си. В този ден се 
поставя началото на обединение на държавите в Европа и поддържането на мирни отношения на Стария континент. Това 
предложение остава в историята като "Декларацията на Шуман" и се смята за основополагащо на днешна Обединена 
Европа. 
През 1985 г. ръководителите на страните от Европейския съюз на заседание в Милано решават 9 май да бъде честван като 
Ден на Европа. 
 
√ Предизборни съюзи: неочаквани партньорства и удари под кръста  
Традиционни коалиции, неочаквани партньорства и удари под кръста - така изглеждат предизборните съюзи за 
европейския вот на 26 май т.г. Докато ГЕРБ се постара да привлече официални партньори, участващите в управлението 
"Обединени патриоти" се разпаднаха, а десните и демократите ще се явят в няколко формации. Чрез официални коалиции 
и споразумения за подкрепа в изборите ще участват над 60 политически формации, което е половината от партиите в 
България. Според регистъра на Софийски градски съд те са 132. 
С мотив, че изпълнява волята на Европейската народна партия (ЕНП), към чието семейство принадлежат, ГЕРБ подписа 
предизборно споразумение със СДС и даде две места в листата си на кандидати от съюза - Александър Йорданов и Илия 
Лазаров са съответно шести и последен. След това подписа споразумения с "Обединени земеделци" на Петя Ставрева, ПП 
"Никола Петков" на Венцислав Върбанов и Български демократически форум на Жаклин Толева. В съюза влезе и 
"Движение Гергьовден" с почетен председател Любен Дилов-син, но чрез споразумение само със СДС. 
Трикове вляво 
Традиционно БСП се явява на изборите в коалиция, която от 2017 г. носи името "БСП за България". Освен 
социалистическата партия с лидер Корнелия Нинова в обединението са Комунистическа партия на България на Александър 
Паунов, партия "Нова Зора" на Минчо Минчев, партия "Политически клуб "Екогласност" на Емил Георгиев, който е 
последен в евролистата, както и партия "Политически клуб "Тракия" на Стефан Начев. 
В сряда БСП подписа и споразумение за взаимодействие и подкрепа за изборите с 12 политически и граждански 
организации - Движение за радикална промяна "Българската пролет" на Велизар Енчев, който е десети в евролистата, 
Българска земеделска партия, Общонароден комитет за защита на националните интереси, Съюз на пенсионерите - 2004, 
Национален синдикат "Защита", "Европейска сигурност и интеграция", ПП "Подем", Съвет на европейската научна и 
културна общност; Партия на българските комунисти, Отечествен съюз, Български антифашистки съюз и Демократичен 
съюз на жените. 
В същото време обаче създадената от бившия лидер на БСП и президент Георги Първанов партия АБВ регистрира 
обединение с името "Коалиция за България", с което БСП е участвала на избори десетина години. Социалисти предполагат, 
че ще има недобре информирани избиратели, които да се подведат по името при упражняване на правото на глас. В 
обединението на АБВ влизат още ПП "Обединен блок на труда Български лейбъристи", Политическо движение 
"Социалдемократи", ПП "Движение за социален хуманизъм", ПП "Българска левица", ПП "Българска партия Либерали" и 
ПП "Възраждане на Отечеството". От БСП обжалваха в съда решението на Централната избирателна комисия да регистрира 
"Коалиция за България" с мотив, че марката е на "Позитано" 20, но жалбата бе отхвърлена. 
"Патриоти" отвсякъде 
След като не успяха да се разберат за обща листа, трите партии от коалицията "Обединени патриоти" ще се явят поотделно 
на изборите. НФСБ на Валери Симеонов се коалира с партия "Средна европейска класа" на Георги Манев под името 
"Патриоти за Валери Симеонов". ВМРО се явява самостоятелно, но подписа споразумения за подкрепа с няколко 
формации - Земеделски народен съюз, Социалдемократическа партия, Съюз на патриотичните сили "Защита" и 
Националното сдружение на клубовете на запасното войнство "За честта на пагона". Сама, "Атака" пък избра кандидатите 
си за евродепутати чрез телевизионен кастинг. 
Веселин Марешки формира коалиция "Воля - Българските родолюбци", в която влизат бившият партньор на БСП 
Земеделски съюз "Александър Стамболийски" на Спас Панчев, както и партиите "Обединена социалдемокрация", 
Българска социалдемократическа партия и Християндемократическа партия на България. Първоначално бе обявено, че в 
коалицията ще участва Народната партия за свобода и достойнство (бивш партньор в Реформаторския блок и на ДОСТ), но 
това доведе до отстраняването на партийния лидер Орхан Исмаилов, който все пак е в евродепутатската листа. 
В обединението "Демократична България" са "Да, България", ДСБ и зелени, а зад листата на коалиция "Път на младите" 
стоят НДСВ и "Новото време". 
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√ В сянката на несигурност лидерите на ЕС ще демонстрират единство с нова 5-годишна стратегия 
Лидерите на Европейския съюз се събират днес на среща на върха в румънския град Сибиу, за да обсъдят "стратегическия 
дневен ред" на блока за следващите пет години, както и "мястото на Европа в света". Те освен това ще открият 
надпреварата на претендентите за високи европейски постове. 
Срещата бе замислена като демонстрация на единство и шанс за взимане на големи решения след Брекзит. Но предвид че 
Великобритания все още е членка на ЕС, се очаква разговорите да бъдат по-въздържани. "Франс прес" отбелязва, че 
петнайсетина дни преди европейските избори държавните и правителствени ръководители ще се стремят да 
демонстрират единство на страните членки. Освен това те ще избягват да говорят за напускането на Великобритания, което 
беше водеща тема на много от последните им срещи на върха. 
Избраната дата - 9 май - е годишнината от декларацията, произнесена от французина Робер Шуман през 1950 г., с която 
той предлага създаването на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), предшественичката на ЕС. 
"Десетте заповеди" 
В малкия планински трансилвански град този четвъртък 27-те страни ще се задоволят по-скромно с приемане на "10 
приоритета" в кратка декларация. Те бяха иронично наречени от европейски дипломат "десетте заповеди". Тези водещи 
принципи се очаква да включват обещанието да се защитава една обединена Европа "от Изток до Запад и от Север до Юг", 
чиито членки ще бъдат винаги "солидарни помежду си в случай на нужда". 
В чернова на декларацията за срещата, видяна от "Файненшъл таймс", се посочва и ангажимента "да гледаме напред към 
нашето общо бъдеще" и "да защитим нашия начин на живот". "Политико" отбелязва като едно от тези послания "да 
показваме един на друг солидарност във времена на нужда", както и че "можем и ще говорим с един глас". 
Оттеглянето на Великобритания не е споменато в черновата на декларацията, а британският премиер Тереза Мей се очаква 
да не присъства на срещата. 
В отделно съобщение, подготвено за срещата, се представят четирите основни теми, които ще се обсъждат. В частта за 
външната политика се посочва, че "във все по-несигурния свят" ЕС трябва да бъде "по-настойчив и ефективен в защитата 
на (своите) интереси". На фона на китайския възход в документа се отбелязва необходимостта "да се позиционира Европа 
като глобален играч в новия стратегически контекст". 
В друга част, посветена на европейския икономически модел, са включени по-силна индустриална политика, която ще "се 
противопостави на нечестните практики и рисковете за сигурността" и "ще подсигури нашите стратегически вериги за 
доставка". 
Подчертава се значението на защитата на външните граници, което все повече се очертава като консенсусна точка между 
държавите членки. 
Проблемните въпроси 
Повече разделение сред лидерите вероятно ще предизвикат призивите за "реформа на политиката за убежище на ЕС", 
цел, която съюзът вече три години не успява да постигне заради разногласия как да бъдат споделени отговорностите. 
Разширяването на блока е друга област, в която може да се стигне до напрежение по време на срещата заради разделения 
между скептиците във Франция и защитниците му в Централна и Източна Европа. В декларацията, изготвена от румънското 
председателство на Съвета на ЕС, се отбелязва отговорността "да направим нашия съюз по-силен и нашето бъдеще по-
светло", като се признава "европейската перспектива" на съседните страни, имайки предвид стремежите към 
еврочленство на държавите от Западните Балкани и Украйна. 
Вместо да признае възможността за разширяване, документът за стратегическия дневен ред описва целта за "насърчаване 
на Европа като модел за сътрудничество". 
Малко се казва за друга голяма политическа битка, която се задава в следващите 12 месеца – дългосрочния бюджет на ЕС. 
"Ние ще защитаваме една Европа от Изтока до Запада, от Севера до Юга", се посочва в декларацията, според която "няма 
място за разделения, които действат срещу нашите колективни интереси". "Ще останем единни въпреки препятствията, 
можем и ще говорим с един глас." 
Наследник на Юнкер 
Някои лидери ще наблегнат на конкретни теми като Еманюел Макрон, който ще постави акцента върху околната среда. 
Франция заедно с коалиция от седем други страни ще пледира да се постави като цел до 2050 г. да бъде постигнато нулево 
нетно равнище на въглеродни емисии на европейско равнище. 
Това няма да бъде "среща на върха, на която се вземат изключителни решения", а ще послужи за встъпление за 
подготвянето на "нова стратегическа програма на ЕС до 2024 г.", която трябва да бъде приключена през идните седмици 
според високопоставен европейски представител, цитиран от "Франс прес" и БТА. "Но е доста трудно да се дискутира 
бъдещата стратегическа програма, без да се засегне въпросът за смяната на лидерите на институциите", призна той. 
Неформалната среща на високо равнище в Сибиу би трябвало да позволи и да се постави началото на надпреварата за 
ръководните постове, която ще започне с тази за Европейския парламент на изборите, предвидени от 23 до 26 май. Но 
въпросът, който занимава най-много духовете, е за заместника на Жан-Клод Юнкер начело на Европейската комисия. Тази 
тема вече доведе до конфронтации. Изборът на новия ръководител на изпълнителната власт в Брюксел ще бъде направен 
чрез гласуване в Европейския парламент, който държи той на всяка цена да бъде избран отново измежду лидерите, 
посочени от различните политически семейства за европейските избори. 
"Шпиценкандидат" 
Това вече се случи през 2014 г. с Юнкер, който беше водещ кандидат (шпиценкандидат според често използвания немски 
термин) на консерваторите от ЕНП, спечелили европейските избори. Но изборът на кандидат, който ще бъде предложен 
за гласуване в европарламента, принадлежи на Европейския съвет, институцията, обединяваща лидерите на страните 
членки, които отказват, с Еманюел Макрон начело да обещаят, че ще го посочат сред един от съревноваващите се 
"шпиценкандидати". 
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Очаква се в Сибиу председателят на Европейския съвет Доналд Туск да "информира лидерите за начина, по който смята 
да организира процеса на номиниране на бъдещите ръководители на институциите на ЕС", обясни европейски източник. 
Освен за председател на комисията номинации ще има по-късно и за председател на Европейския съвет, на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) и на ръководителя на европейската дипломация. През 2014 г. "бяха нужни три срещи на високо 
равнище и три месеца, за да се реши" кой ще заеме най-важните постове, припомня европейски представител. 
Няколко източници на "Франс прес" посочиха, че принципното решение за провеждане на среща на върха на ЕС на 28 май 
вече е практически взето, за да може ръководните постове да бъдат обсъдени в светлината на резултатите от европейските 
избори. 
Очаква се също на срещата на върха в Сибиу да се състоят няколко двустранни срещи, подобни на планираната между 
Доналд Туск и унгарския премиер Виктор Орбан. Орбан, чиято партия е със замразено членство в ЕНП заради критиките й 
срещу Брюксел, обяви в понеделник, че оттегля подкрепата си за германеца Манфред Вебер, кандидата на 
консервативното политическо семейство за председател на комисията. 
Несигурност 
В официалната си покана председателят на Европейския съвет Дoналд Туск представи контурите на новия стратегически 
дневен ред на ЕС, който се очаква да бъде приет през юни след евроизборите, предаде "Политико". 
Според плана на Туск новият дневен ред ще бъде изграден върху четири стълба: 
- защита на гражданите и свободите 
- развитие на икономическа основа - европейският модел за бъдещето 
- изграждане на по-зелено, по-справедливо и по-включващо бъдеще 
- поддържане на европейските интереси и ценности по света. 
Идеята за срещата в Сибиу бе предложена от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер като начин да се 
отбележи началото на новото бъдеще на ЕС след излизането на Великобритания. Брекзит обаче бе отложен за 31 
октомври. Според "Политико" сега лидерите са изправени пред не особено привлекателната перспектива да обсъждат 
бъдещия дневен ред, преди резултатите от евроизборите по-късно този месец да им дадат усещане за баланса на 
политическите сили, които ще ръководят в Брюксел в следващите години, и без каквато и да било сигурност как ще 
завърши процесът около Брекзит. 
 
БНТ 
 
√ Депутатите приеха на първо четене по-широк обхват на неизбежната отбрана  
Промени, свързани с разширяване обхвата на неизбежната отбрана, приеха депутатите на първо четене. Текстовете, 
предложени от Обединените патриоти, предвиждат да не се смята за превишаване на неизбежната отбрана, когато 
нападателят противозаконно е влязъл в жилище. Както и при нападение нощем, насочено срещу живота на отбраняващия 
се, когато нападателите са две и повече лица, или въоръжен човек. Предвиждат се и по-тежки санкции при кражби. 
Текстовете обаче предстои да бъдат прецизирани след широко обсъждане преди второто четене на закона. 
Патриотите предлагат разширяване обхвата на неизбежната отбрана, заради зачестилите случаи на нападения по 
домовете на хората и ограбването на имущество. Според тях при всяко незаконно влизане в едно жилище тя трябва да 
бъде ненаказуема. 
Искрен Веселинов - Обединени патриоти, ВМРО: Нападение, което е насочено срещу здравето, живота, свободата, 
половата неприкосновеност на отбраняващия се, тогава, когато нападателят е въоръжен, когато са повече от един 
нападател или когато това нападение е нощем. До момента законът не е достатъчно толерантен към тези, които защитават 
собствеността си. 
Според ГЕРБ текстовете трябва да минат през широко обсъждане и да се прецизират преди второто четене. 
Анна Александрова - председател на Комисията по правни въпроси в НС - ГЕРБ: Колегите отново са предложили същите 
признаци, които са били отхвърлени от КС като противоконституционни - нападението да е извършено от 2 или повече 
лица, или от въоръжено лице, да е извършено нощем. 
Според адвокати подобни текстове са популистки, а въпросите около неизбежната отбраната в Наказателния кодекс са 
едни от най-сложните. Според адвокат Людмил Рангелов в този си вид текстовете противоречат на член втори от 
Европейската конвенция за правата на човека, който защитава правото на живот на всеки. Юристът не изключва 
приемането на подобни текстове да доведе до дела в Страсбург. 
Людмил Рангелов: Редакцията на широката публика ще се хареса и може би ще си кажат хората - ето, най-после се прави 
нещо. Но ако бъде приет по този начин, веднага първите случаи при разследване и санкция по първите такива случаи ще 
стане ясно, че разпоредбите не са добри и са опасни. 
Патриотите предлагат и повишаване на санкциите за маловажни кражби. Сега, когато те са на стойност под 2 минимални 
работни заплати, подлежат на административно наказание - глоба от 100 до 300 лева. Предложението е стойността да се 
намали до една минимална заплата. 
Новата пленарна сесия започна с химна и на ръба на кворума, без БСП и ДПС. 
Цвета Караянчева - председател на НС: Надявам се, че през тази сесия, въпреки предизборната кампания, ние ще 
продължим да изпълняваме задълженията си на народни представители. 
За 2 години работа, парламентът е приел 260 закона. 
 
√ Отбелязваме Деня на Европа 
В Деня на Европа знамето на Европейския съюз ще бъде издигнато пред Президентството в присъствието на президента, 
вицепрезидента, председателя на Народното събрание, депутати и министри. 
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Преди церемонията президентът Румен Радев ще участва и в полагането на цветя пред паметника на Незнайния войн в 
столицата по повод 74-тата годишнина от края на Втората световна война. 
Годишнината ще отбележат и българските ветерани, както и представители на военно-патриотични съюзи и организации 
у нас. 
 
√ В Деня на Европа: Стивън Кларк специално пред БНТ за бъдещето на ЕС и Брекзит 
Денят на Европа 2019 ще бъде отбелязан на 9 и 10 май с "Фестивал на светлините" в Европейската столица на културата за 
2019 г. Пловдив. Триизмерното мапинг шоу "Заедно избираме своето бъдеще" ще бъде излъчено днес от 22 ч по БНТ2.  
За събитието в България пристигна Стивън Кларк, директор "Дирекция на Бюрата на Европейския парламент в държавите 
членки" в Европейския парламент. Броени часове преди да посети Пловдив, той гостува в Сутрешния блок на БНТ1. 
Тази година Денят на Европа има особено значение за гражданите на Общността преди предстоящите избори за нов 
Европарламент. По думите на Стивън Кларк, този вот е от изключителна важност, защото идва в момент, когато много 
въпроси се задават и естествено има много политически сили, които ги интерпретират по различен начин. 
Стивън Кларк, директор "Дирекция на Бюрата на Европейския парламент в държавите членки": Трябва да се 
съсредоточим върху това къде искаме да достигнем. Много е важно всички политически сили да дадат послание, което е 
ефективно. 
На въпроса как ще приключи сагата с Брекзит, Стивън Кларк, който е британец, заяви: 
Стивън Кларк, директор "Дирекция на Бюрата на Европейския парламент в държавите членки":  Това е невъзможен 
въпрос, всеки, който е дори наполовина в британската политика, не знае какъв е отговорът. 
 
√ НОИ ще преизчислява служебно пенсиите на работещите пенсионери 
Националният осигурителен институт ще преизчислява служебно личните пенсии на работещите пенсионери, реши 
правителството. 
Условието е те да подадат еднократно заявление за ежегодно преизчисляване, а не да заявяват това всяка година, както е 
в момента. 
Промените са в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, с които се облекчава административната тежест. Освен това 
хората ще могат да посочват сметки за получаване на пенсиите си не само в банки, но и в други лицензирани от БНБ 
доставчици на платежни услуги. 
 
√ Зам.-министър Русинова: Стартираме нова услуга в помощ на хората с увреждания  
Ще чуем исканията на хората с увреждания, готови сме да ги приемем и ако има пробойни в закона, те ще бъдат обект на 
промяна. Това заяви в Сутрешния блок на БНТ1 зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по 
повод готвения днес протест пред министерството от хора с увреждания. 
Надяваме се, че няма да има нови протести. Всеки един закон, когато започне да се прилага, може да бъде надграждан. 
За нас работата с хора с увреждания винаги е била приоритет, допълни зам.-министърът. 
Тя обясни, че социалното министерство стартира нова услуга в помощ на хората с увреждания, както и възрастните хора, 
нуждаещи се от специални грижи. 
Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: Работим по подзаконовата нормативна уредба, 
днес дори имаме възможност с около 30 общини да подпишем договори по схемата патронажна грижа. Това е нова услуга 
през общините в България, тъй като голяма част от хората с увреждания, както и възрастните хора имат нужда не само от 
социална работа и личен асистент, но и от медицинско лице, което да ги посещава. С новата услуга до два часа на ден 
такова лице - болногледач или медицинска сестра, ще може да посещава хората в такава нужда. 
Русинова допълни, че към този момент са подадени 120 проекта от общините, крайният срок за останалите е 10 май. 
Условията за кандидатстване по новата услуга са събиране на целева група от минимум 50 човека, а финансирането ще се 
определя според размера на общините. 
Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: Целта е да надградим дейността на социалния 
патронаж и всички останали услуги. Надяваме се над 15 000 човека да могат да ползват тази услуга. 
Зам-министърът коментира и спряната Стратегия за закрила на детето, която предизвика редица публични възражения, 
включително и от Православната църква. 
Зорница Русинова, зам.-министър на труда и социалната политика: Законът за закрила на детето подкрепя децата, 
които са изпаднали в риск. Надявам се всички мерки по отношение на подкрепа на семейството, които сме предприели, 
да продължим да работим по тях. 
Зам.-министър Русинова коментира и подробностите около кариерното изложение в Мюнхен на което наши сънародници, 
работещи и учещи в Германия, ще могат да се срещнат с български работодатели. 
 
Off News 
 
√ Отварят офертите за летище 'София'  
Днес ще бъдат отворени петте офертите на допуснатите кандидати за концесията на летище "София". Заседанието ще 
открие в 9 ч. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в сградата на 
министерството. 
Определящо при оценката на кандидатите според министъра, цитиран от БНР, ще бъде: "Годишните концесионни 
възнаграждения, които не могат да бъдат по-малко от 15 000 000 без ДДС на година или сумата, която е по-голяма, другият 
репер е 10% всички приходи от дейността на летището. Като предмет за преценяване за развитието на летището ще бъдат 
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и инвестициите, които следва да бъдат направени. Те не могат да бъдат по-малко от 600 милиона, като до десетата година 
трябва да бъде изграден нов терминал, както и новата писта". 
Офертите бяха подадени на 11 април. Комисията ще ги отвори по реда на тяхното подаване. Спечелилият ще стане известен 
не по-рано от месец. 
 
Legal World 
 
√ Председателят на КЗЛД Венцислав Караджов е юрист на годината 
Над 200 представители на юридическата общност бяха гости на тържествената церемония по връчването на 11-те годишни 
награди на "Правен свят" и Международен правен център – "Юрист на годината". Отличия бяха връчени в шест категории, 
като имаше и две специални награди. 
Гласуването определи за "Юрист на годината" председателя на Комисията за защита на личните данни Венцислав 
Караджов, който бе номиниран за усилията по въвеждането у нас на новия регламент за защита на личните данни на 
Европейския съюз (GDPR). "За нас беше предизвикателство да се справим с бизнеса, с колегите практикуващи юристи и 
най-вече с журналистите, на които допълнително да им разясним и да ги уверим, че новите правила ще са в полза на 
работата, която те извършват", заяви при получаването на наградата Венцислав Караджов, който подчерта, че тя е 
признание за екипа на Комисията, в който влизат 35 служители с юридическо образование. Наградата "Юрист на годината" 
бе връчена от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, който благодари на "Правен свят", че "осветява работата на 
всички юристи". 
Главният секретар на Министерството на финансите Таня Георгиева получи от името на институцията наградата за "Дело 
на годината". Финансовото ведомство бе отличено за защита на националния интерес по международното арбитражно 
дело на Султанат Оман срещу България. Неотдавна стана ясно, че Държавният резервен фонд на Оман се е отказал от иска 
срещу страната ни. Георгиева посочи, че до момента МФ е спечелило седем арбитражни дела със значим обществен и 
материален интерес и подчерта, че усилията на ведомството в тази посока ще продължат. Председателят на Комисията по 
правни въпроси на парламента Анна Александрова, която връчи наградата в категорията, подчерта, че тазгодишният 
конкурс "Юрист на годината" е съвпаднал с честванията на 140 години от приемането на Търновската конституция. "Вярата 
и стремежът ни към независимост откриха пътя към свободата, а първата гаранция за тази свобода е въплътена в 
Конституцията", каза Александрова. 
Специална награда за развитието на правото у нас получи Антон Станков, бивш наказателен съдия и бивш министър на 
правосъдието, в чийто мандат бяха направени ключови промени в Конституцията, без които членството на България в 
Европейския съюз би било невъзможно, а понастоящем и адвокат. "Имах щастието в моя професионален опит да видя 
правото от много различни страни. Бил съм съдия, бил съм министър на правосъдието четири години, което, както се 
опитвам да се шегувам, са две казарми, но всъщност много неща от правото за мен станаха ясни, когато станах адвокат", 
заяви Станков при получаването на специалната награда. 
Изключително емоционално премина награждаването в категория "Млада кантора на година", в която бе отличено 
адвокатско дружество "Димитрова и Хаджиева". "Приветстваме всички наши колеги да избягат от страховете, които гонят 
всички нас. Тези страхове ни внедряват чувството, че младият адвокат е неопитен и неконкурентоспособен. Не, напротив. 
Тъкмо в конкуренцията се раждат високият професионализъм и добрите качества", каза адвокат Димитрова. "Тази награда 
в ръцете ни доказва не само, че младши адвокати могат да учредяват адвокатски дружества, но и са правоспособни да 
получават награди за своята дейност. Научихме много", каза адвокат Хаджиева. Двете благодариха и на проф. Сашо Пенов, 
доскорошен декан на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който бе гост на 
церемонията и в качеството му на номиниран за наградата "Юрист на годината". 
 В категорията "Кантора на годината" победител стана адвокатско дружество "Станков, Тодоров, Хинков и Спасов".  
Наградата "Частен съдебен изпълнител на годината" получи Иван Хаджииванов от Русе, а за "Нотариус на годината" бе 
отличена Валентина Механджийска, която по-късно спечели и награда от томболата, организирана от един от спонсорите 
на церемонията – бижутерия GoTo. 
Бившият председател на Парижката адвокатска колегия Бернар Ватие бе отличен със специалната международна награда. 
Гости на церемонията "Юрист на годината", с водещ Мира Добрева, бяха множество съдии, прокурори, следователи, 
членове на Висшия съдебен съвет, служители от администрацията на съдебната власт. Най-голямо представителство на 
юридическите професии имаше от адвокатурата, начело с ръководствата на Висшия адвокатски съвет и Софийската 
адвокатска колегия. 
 
Actualno.com 
 
√ КЗП: За 2 години жалбите срещу онлайн търговци са се удвоили  
До момента са се регистрирали 11 000 онлайн търговци в България, продължаваме работа по защита на потребителите 
при продажби от разстояние. Това каза председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър 
Маргаритов по време на представяне на доклада за дейността на регулатора за 2018 г. пред парламентарната комисия по 
икономическа политика и туризъм, предаде Агенция „Фокус“.  
„Специално си позволявам да обърна внимание върху онлайн търговията, защото ще дам информация за още едно число, 
което не се съдържа в този доклад. Ако през 2016 г. ние сме получили около 2000 жалби за онлайн покупки, то през 
миналата 2018 г. това са близо 4000 жалби. Само за 2 години броят на жалбите подадени срещу онлайн търговци се е 
удвоил. Нещо, което не забелязваме по отношение на нито един друг от сегментите на пазара, които контролираме“, заяви 
Маргаритов.  
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По думите му едно от обясненията е, че по данни на НСИ всяка година пазаруващите онлайн нарастват с около 30%, а със 
същата цифра се увеличават и електронните магазини, регистрирани в България.  
„До момента от началото на годината тече този процес и би трябвало да приключи до края на юни за задължителната 
регистрация в Министерство на финансите на всички онлайн търговци, които извършват дейност на територията на 
Република България. До момента са се регистрирали 11 000“, посочи Маргаритов.  
Той подчерта, че КЗП продължава активно да работи със своята специализирана структура за защита на правата на 
потребителите при продажби от разстояние. По отношение на стоките, Маргаритов уточни, че общо със заповеди, които 
са издадени през този период 124 стоки са забранени за продажба, а за 58 вида стоки са били временно спрени, докато се 
установи дали разполагат с необходимите сертификати и документи.  
 
√ Алексис Ципрас обяви намаляване на данъците  
Министър-председателят на Гърция Алексис Ципрас обяви намаляване на данъците върху храните и енергията, както и 
откупуването на част от дълга на държавата от Международния валутен фонд. Това предава радио „Свободна Европа“, 
цитирано от агенция "Фокус".  
„Тези мерки са насочени към гърците, да почувстват възстановяването на икономиката възможно най-скоро", поясни 
Ципрас при обявяване на решението.  
Икономиите, наложени от правителство на Ципрас, позволиха на Гърция да изплати заем от 3,6 млрд. евро към МВФ. През 
август миналата година южната ни съседка официално излезе от международните спасителни програми, но продължи да 
укрепва контрола на кредиторите.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Паветата на площад "Св. Александър Невски" остават - какви са идеите на Общината? 
- Пътни казуси - между отговорността и правилата - какво може да намали катастрофите? 
- Как да наемем кола под наем в Европейския съюз, без да ни измамят? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кой трови пчелите и какво решение срещу пръскането с препарати предлага земеделското министерство?; 
- На живо: Ще бъде ли закрит Центъра по наркомании в София и как ще се помага на зависимите?; 
- Кой е виновен за катастрофата с автомобил на Лютви Местан, при която загина бебе? В студиото адвокатът на 

семейството; 
- Десислава Иванчева под домашен арест. На живо: Как ще води кампания от апартамента си в „Младост"?; 
- Промяната Европа. Политически дебат с кандидатите за евродепутати; 
- „Сватбата" - ритуали и суеверия. Специален гост Алена за новата си книга. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Предизборен сблъсък в ефира на NOVA - Лиляна Павлова от ГЕРБ, Румен Гечев от „БСП за България", Илхан Кючюк 

от ДПС - битката е за вашия глас. 
- С оръжие срещу нападатели у дома. Ще позволи ли законът повече права при самозащита? На живо - разказ за 

среща очи в очи с маскирани обирджии. 
- Здравни грижи под въпрос. Поетесата Маргарита Петкова с гневна позиция заради тежко болната си дъщеря. 
- Повече от половината асансьори се поддържат фиктивно. Има ли опасни съоръжения и кой контролира 

безопасността им - проверка в „На твоя страна". 
- Майка и дъщеря на екрана. Теодора Духовникова и Павела Апостолова за мистерията в „Дяволското гърло" 
- Пътят от „Обеля" до "Макларън". Българин - сред най-добрите автомобилни дизайнери в света. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 9 май 
София. 

- От 09.00 часа президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще участва в 
церемонията по полагането на венци и цветя пред паметника на Незнайния войн в столицата по повод 74 години 
от края на Втората световна война. От 10.00 часа пред сградата на президентската институция той ще присъства на 
тържествена церемония по издигане на знамето на ЕС по повод Деня на Европа. Председателят на Народното 
събрание Цвета Караянчева и народни представители също ще присъстват на тържествената церемония по 
издигане на знамето на Европейския съюз От 11.30 часа в Аулата на Софийския университет Вицепрезидентът 
Илияна Йотова организира дискусия „Тема: Европа" със студенти. 

- От 09.00 часа започва редовното заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в зала 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон 

Игнатий" 9, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще открие 
заседанието на комисията за провеждане на процедурата за концесия на летище „София", на което ще бъдат 
отворени офертите на допуснатите участници. 

- От 10.00 часа в „София Хотел Балкан" в зала „Роял" заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Николай Нанков ще открие форум „Проектни предложения на ВиК оператори за финансиране 
по ОПОС 2014-2020 г.". 

- От 10.30 часа в Дома на киното (ул. „Екзарх Йосиф", №37 в София) ще отвори информационен щанд, където ще 
бъдат раздавани материали за Европейския съюз, както и информация и съвети за правата ни при пътуване, 
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пазаруване и почивка в рамките на Общността. Събитието се провежда под мотото„Европа е възможност. Европа 
е свобода и сигурност. Европа си ти" и е по повод Деня на Европа. 

- От 11.00 часа пред сградата на Форум „Джон Атанасов" в София Тех Парк ще се състои официалното откриване на 
Деветото издание на Софийския фестивал на науката. Сред участниците в него ще бъдат кметът на София Йорданка 
Фандъкова и Огнян Златев - ръководител на Представителството на ЕС в България. 

- От 11.00 часа в залата на 11-ия етаж на КНСБ, ще бъде представен Годишният доклад по колективно договаряне 
на заплатите за 2018 година и очакванията за ръста им през 2019 година. 

- От 11.00 часа в пешеходната зона на бул. „Витоша" (до паметника на Алеко Константинов) - ще се проведе „Ден 
на Европа", концерт на Джаз формация „София" (при лоши метеорологични условия концертът ще се проведе в 
Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика" - под купола на Ларгото). 

- От 13.00 часа в Парк хотел Витоша ще се състои двудневно събитие „Бизнес форум Балкани и Средиземно Море". 
- От 13.00 часа в сградата на МТСП ще се състои подписване на договорите за предоставяне на „Патронажна грижа". 
- От 14.00 часа ще се проведе редовен брифинг на Централната избирателна комисия. 

 
*** 
Благоевград. 

- От 14.00 часа в зала 114 на Учебен корпус №1 министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще изнесе 
публична лекция на тема „Образованието като публично благо. Финансиране на системата на образованието в 
България". 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа по случай 9-ти май - Ден на Европа и Ден на победата над хитлерофашизма ще бъдат поднесени 
венци и цветя пред Паметника на Осми приморски полк. От 11.45 ч. ще се проведе шествие от Паметника на Осми 
Приморски полк до сградата на Община Варна. От 12.00 ч. ще започне Тържествено издигане на флаговете по 
случай Деня на Европа. Варненският евродепутат и кандидат за член на Европейския парламент от листата на ГЕРБ 
Емил Радев също ще се включи в отбелязването на Деня на Европа, в морската столица. 

*** 
Варна/с. Старо Оряхово. 

- От 13.30 часа в село Старо Оряхово ще бъде направена първа копка по проект „Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа в гр. Долни Чифлик и село Старо Оряхово, общ. Долни Чифлик" по Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура". 

*** 
Велико Търново. 

- От 10.30 часа пред Община Велико Търново ще се проведе отбелязване на Деня на Европа - 9 май: Ритуал по 
издигане на знамената, приветствия от кмета на Велико Търново Даниел Панов и от ученици. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа заместник-кметът Венци Пасков ще се включи в поклонението ва Руското военно гробище, което се 
организира във връзка с отбелязване Деня на победата над хитлеризма и Деня на Европа. 

*** 
Добрич. 

- От 09.30 часа от „Гардения" до Паметника на загиналите добруджанци в заключителния етап на Втората световна 
война и паметника на Съветската армия ще се проведе Шествие на „Безсмъртният полк". 

- От 10.30 часа ще се състои Общоградско поклонение и полагане на венци и цветя на Паметника на загиналите 
добруджанци в заключителния етап на Втората световна война и Паметника на Съветската армия. 

*** 
Карлово. 

- От 11.30 часа на пл. „20-ти юли" ще бъдат отбелязани Денят на Европа и 74 години от края на Втората световна 
война. 

- От 12.00 часа на площад „20-ти юли" ще се състои концерт на Военен духов оркестър при 61-ва Стрямска 
механизирана бригада. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.15 часа в офиса на обществения посредник за територията на община Кюстендил Васил Иванов ще се 
проведе пресконференция. 

- От 11.00 часа от площад „Велбъжд" ще започне шествие по повод 9 май - Ден на победата . 
*** 
Пловдив. 

- От 13.30 часа посланикът на Русия в България Анатолий Макаров ще вземе участие в празничното мероприятие на 
паметника „Альоша" по повод Деня на победата. 

- В 14.00 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе пресконференция с участието на кмета на Пловдив 
Иван Тотев и ръководители на световното и българското гребане преди първата Световна купа, която ще се 
проведе в България 
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- От 21.30 часа в с „Фестивал на светлините" в Пловдив ще бъде отбелязан Денят на Европа. Жителите и гостите на 
града ще могат да видят как някои от най-красивите фасади в центъра на града „оживяват" под цветните светлини 
на завладяващо 3D мапинг шоу и пет светлинни инсталации. 

*** 
Сливен. 

- От 10.30 часа около фонтан „Кълбото" ще се проведе четвъртото издание на Евробазар'2019, организиран от 
Информационен център „Европа Директно - Сливен" по повод Деня на Европа. 

- От 17.30 часа в Драматичен театър „Стефан Киров" председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще 
присъства на церемонията по връчване на Националната награда „Константин Константинов" за принос в детското 
книгоиздаване за 2019 г. 

*** 
Смолян. 

- От 11.00 часа в Паметник на загиналите във войните - кв. „Райково", ще се състои честване на 74 години от края на 
Втората световна война и отбелязване на Ден на Европа - почетен караул и поднасяне на венци. 

*** 
Хасково. 

- От 17.15 часа Българо-руски клуб и Руски клуб - град Хасково организират полагане на цветя и венци пред 
паметника на Победата в парк „Кенана" по повод Деня на победата. След това ще се проведе шествие на 
„Безсмъртния полк". 

*** 
Шумен. 

- От 12.00 часа на пл. „Кристал" на Паметник на загиналите във войните шуменци ще се състои ритуал по поднасяне 
на венци и цветя по случай Деня на Европа и 74 години от победата над хитлерофашизма. 

*** 
Ямбол. 

- От 10.00 часа със слово на кмета Георги Славов и поднасяне на венци и цветя пред паметник на Георги Дражев и 
загиналите през войните ямболци ще започне поредицата от инициативи, с които ще бъдат отбелязани Денят на 
победата и Денят на Европа в Ямбол. 

- От 10.00 часа пред Безистена ще бъде разположен Информационен щанд, посветен на европейската награда 
„Ямбол - отлична европейска дестинация за културен туризъм". 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ: 
София. 

- От 08.00 часа в залата на 11-ия етаж, в централата на КНСБ, КНСБ започва серия от срещи с основните партии,които 
са издигнали кандидати за европейските избори в края на май. Първи ще бъдат политическа партия ГЕРБ. 

- От 09.30 часа в хотел Sense, на бул. Цар Освободител № 16, комисарят по цифрова икономика и цифрово общество 
Мария Габриел ще открие Годишната среща на Асоциацията на европейските издатели на учебници. От 13.30 часа 
комисар Габриел ще открие Бизнес форум „Балкани-Средиземно море". Събитието ще се проведе в Парк хотел 
Витоша. 

- От 12.30 часа в централния офис на "Коалиция за България" на ул. „Врабча" 23 ще се проведе среща с 
ръководството на партия "Единна Русия". 

- От 18.00 часа в хотел "Маринела", зала ЕФЕ, "Коалиция за България" ще отбележи Деня на Европа и Деня на 
победата над хитлерофашизма с концерт на група "Сигнал". 

*** 
Благоевград. 

- От 18.00 часа Кандидатът за евродепутат Асим Адемов организира среща-дискусия с гражданите в Регионалния 
исторически музей. 

- От 11.00 часа в гр. Разлог проф. Румен Гечев ще вземе участие в шествието по случай 9-ти май. В 12.00 часа той ще 
положи цветя пред паметника на Никола Парапунов в града. В 13:30 часа проф. Гечев ще положи цветя пред 
паметника на Владимир Поптомов в гр. Белица. В 14:00 часа той ще посети историческия музей в града и ще се 
срещне с граждани. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа кандидатът за член на Европейския парламент от листата на ГЕРБ Емил Радев ще участва в 
поклонението на Паметника на Осми Приморски полк по повод 74-ата годишнина от победата над 
хитлерофашизма. От 12.00 часа той ще се включи в шествието до община Варна. След това Емил Радев ще вземе 
участие в инициативата на МГЕРБ „Моята Европа". От 18.00 часа ще участва в представянето на енциклопедията 
„България във Втората световна война 1939 - 1945". 

- От 17.30 часа в гр. Вълчи дол, в залата на читалището, Крум Дончев и д-р Десислав Тасков ще се срещнат с 
граждани. В 19.00 часа, в зала 1 на Общината в гр. Суворово, те ще се срещнат с обществеността. 

*** 
Враца. 

- От 16.00 часа на пл. „Македония" и пл. „Христо Ботев" ще се проведе инициатива на Европейски информационен 
център „Европа Директно Враца" към Търговско - промишлена палата Враца „Аз ще гласувам - последвай ме на 
колела!". 



12 

 

*** 
Дупница. 

- От 18.00 часа евродепутатите Ева Майдел и Андрей Новаков ще посетят град Дупница, където ще се срещнат с 
граждани и ще се включат в откриване на кампанията на общинската структура. Събитието ще се състои в Дома на 
техниката на ул. „Христо Ботев" 3. 

*** 
Костенец. 

- От 16.00 часа в сградата на Община Костенец Лиляна Павлова ще проведе среща с представители на 
образователните институции и с жители на общината. 

*** 
Кочериново. 

- От 16.30 часа в залата на читалище „Пробуда - 1919" на пл. „Трети март" 1 Андрей Новаков ще се включи в 
информационна кампания, посветена на Деня на Европа. 

*** 
Кюстендил. 

- От 13.00 часа в залата на Парк-хотел „Кюстендил" на ул. „Калосия" 19, Хисарлъка, евродепутатът Андрей Новаков 
ще вземе участие и в среща-дискусия на тема „Превозвачи и бюджет". 

*** 
Ловеч. 

- От 10.30 часа в гр. Тетевен Момчил Неков ще поднесе цветя на Паметника на загиналите във войните пред 
историческия музей в гр. Тетевен. В 11:00 часа той ще поднесе цветя и на Паметника на антифашистите в града. В 
14.00 часа, в читалището в гр. Априлци, Неков ще се срещне с граждани. В 17.00 часа, в читалището в гр. Угърчин, 
той ще вземе участие в честванията по повод 9-ти май. В 19.30 часа в читалището в гр. Лесидрен Неков ще се 
срещне с обществеността. 

*** 
Пловдив. 

- От 11.030 часа на Руските гробища, Тодор Стоилов ще поднесе венци и цветя. В 13.30 часа, в гр. Пловдив на 
Паметника Альоша, Валери Жаблянов ще вземе участие в отбелязването на 9-ти май. 

*** 
Самоков. 

- От 18.00 часа Лиляна Павлова ще посети община Самоков, където ще проведе среща - разговор с жители на 
общината под мотото „Денят на Европа". Срещата ще се състои в „Младежки дом" на пл. „Захари Зограф". 

*** 
Сапарева баня. 

- От 10.00 часа в офиса на ГЕРБ в град Сапарева баня на ул. „Никола Вапцаров" 2 Андрей Новаков ще се срещне с 
представители на транспортния бранш и с млади хора от общината. От 11.00 часа евродепутатът Андрей Новаков 
ще уважи и храмовия празник на с. Ресилово, община Сапарева баня. Той ще посети храма „Св. Никола Летни" и 
ще се срещне с жители на населеното място. 

*** 
Силистра/с. Професор Иширково 

- От 9.30 часа в центъра на с. Професор Иширково, общ. Силистра, Елена Йончева ще се срещне с обществеността. 
*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в гр. Стара Загора Иван Кръстев ще вземе участие в шествието от Паметника на съветския войн до 
парк "Аязмото". 

- От 18.30 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за европейските избори Мария Габриел ще се включи във 
фолклорни флашмоб „Пулсът на Европа", организиран от младежката организация на партията в града. Събитието 
ще се състои на паркинга на парк „Артилерийски", където на специално разчертан контур, дълъг близо 300 метра 
и изобразяващ сърдечен пулс ще се извие за втора поредна година българско хоро по повод Деня на Европа. 

*** 
Шумен. 

- От 11.00 часа в Областния предизборен щаб на БСП в гр. Шумен, Елена Йончева и Петър Витанов ще дадат 
пресконференция. В 12.00 часа Йончева ще посети предприятието "Алкомед" в града. В 14.00 часа, в 
Археологическия музей в гр. Велики Преслав, Елена Йончева и Иво Христов ще проведат среща-разговор на тема 
"България в ЕС - вчера, днес и утре". В 17.30 часа, в гр. Шумен, Елена Йончева и Христов ще вземат участие в 
шествието "Безсмъртен полк" и ще посетят митинг-концерта на Руски паметник. В 14.30 часа, в читалището на гр. 
Каспичан, Петър Витанов ще се срещне с граждани. В 17.30 часа, в читалището в гр. Нови Пазар той ще се срещне 
с граждани. 

 
Infostock.bg 
 
√ Петролът поевтинява заради ескалиращия търговски конфликт между САЩ и Китай  
Цените на петрола спаднаха с 1% в четвъртък на фона на опасенията за ескалиращата търговска битка между САЩ и Китай, 
въпреки изненадващия спад в запасите от суров петрол в САЩ. 
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В азиатската търговия фючърсите на петрол от сорта Brent спаднаха до 69.72 долара за барел, което е понижение с 65 цента 
или с 0.9% спрямо нивата при затваряне на търговията в сряда, когато цените се понижиха общо с повече от 1%. Фючърсите 
на американския лек суров петрол (WTI) поевтиняха до 61.52 долара за барел, което е понижение с 60 цента, или с 1 
процент, след като спаднаха с повече от 1 процент по-рано в сряда. 
Данните за търговските запаси на петрол в САЩ само помогнаха поевтиняването да не бъде по-голямо, а колко ще спаднат 
цените зависи от преговорите между САЩ и Китай, които започват днес", каза за „Ройтерс" Джефри Хали, старши пазарен 
анализатор в брокореската компания OANDA в Сингапур. 
Търговската война между Китай и САЩ през тази седмица се отрази на цените на петрола, тъй като повишеното 
напрежение между двете най-големи световни икономики замъгли глобалните икономически перспективи. Президентът 
на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че Китай "счупи сделката" в търговските преговори с Вашингтон и ще се сблъска с 
тежки санкции (повишаване на вносните тарифи за китайски стоки), ако не бъде постигнато споразумение. По-високите 
вносни мита ще влязат в сила в петък, по време на двудневното посещение във Вашингтон на китайския вицепремиер Лю 
Хе, което започва в четвъртък. 
"Постигането на напредък, който да накара г-н Тръмп да отмени заплахите си за повишаване на митата, може да позволи 
на петрола да компенсира всичките си последни загуби, при това двойно по-бързо, отколкото загуби", прогнозира Халей. 
Той уточни, че при „лош резултат, търговският конфликт ще се задълбочи и загубите на петрола ще продължат". 
Цените на петрола имат известна подкрепа от действащото все още ограничено предлагане на суровината от 
Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и нейните съюзници, включително Русия. Благодарение на това 
споразумение за общо дневно намаление от 1.2 млн. барела, цените на петрола се повишиха с повече от 30% от началото 
на годината. 
Световните доставки бяха затегнати от санкциите на САЩ към две страни-членки на ОПЕК - Иран и Венецуела. 
„От фундаментална гледна точка дисциплината в доставките от страна на ОПЕК и нейните съюзници, която все още се 
спазва, но повишеното производство на петрол в САЩ ги обезсмисля, а на пазара търсенето е по-голямо от предлагането, 
тъй като потреблението в Азия все още е стабилно," обобщава Стивън Иннес, ръководител на търговския отдел в SPI Asset 
Management. 
"Всичко това подсказва, че ако търговията с петрол спадне, предизвикана от търговската война, може бързо да се 
възстанови", уточни Иннес. Като потвърждение, че търсенето в Азия остава стабилно, е китайският внос на суров петрол 
през април, който е достигнал рекорд за месеца - 10.6 милиона барела на ден, показват митническите данни, обявени в 
сряда. Китай е най-големият вносител на петрол в света. 


