Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ АСОЦИАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (АОБР) ОТНОСНО ЦЕНИТЕ
НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА
Следва пълният текст на отворено писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до
министър-председателя на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателя Томислав Дончев и
министъра на енергетиката Теменужка Петкова, относно цените на електроенергията.
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Национално представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, чийто членове осигуряват работа
на 82% от наетите в България и създават 86 % от брутната добавена стойност в страната, с тревога следят случващото се в
рамките на свободния пазар на сегмента „Ден напред“ на електроенергийната борса. Нашите производства са изложени
на силен конкурентен натиск на европейските и международни пазари. Случващото се с цените на електроенергията
допълнително поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията.
Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, „ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД
и НЕК ЕАД, както и осигуряване на тяхното поне средносрочно бъдеще. Крайно неефективното управление на държавните
централи води, от една страна, до високи цени на свободния пазар на електроенергия, а от друга – до високи загуби на
някои от централите. Категорично заявяваме, че комбинацията от това прехвърляне на проблемите на енергетиката към
индустрията, от една страна, и свиващото се бизнес потребление, от друга страна, ще е пагубно за икономиката на
България.
Високите цени от последните дни са породени от резки спадове на предлагането на електроенергия от страна на НЕК
ЕАД. За 07.05.2019 г. предлагането от НЕК е за 13 477 МВтч, цената е 79,41 лв. за МВтч. За 08.05.2019 г. предлагането от
НЕК е за САМО 4 309 МВтч, което формира цена от 164,60 лв. За 09.05.2019 г. НЕК отново предлага 4 309 МВтч и цената е
130,56 лв. Какво наложи свиването на предлагането на енергия от страна на НЕК над три пъти? Защо НЕК продължава да
предлага количества, които са крайно недостатъчни? Наистина, дружествата от състава на Български енергиен холдинг
спазват ангажиментите пред Европейската комисия за осигуряване на минимална ликвидност, но формалното им
ограничаване до утвърдените нива при съкратено дългосрочно предлагане очевидно води до дефицити в търгуваните
количества на свободен пазар и до неаргументирано високи цени. Всъщност цените на електроенергия в България за
последните 2 дни са НАЙ-ВИСОКИТЕ в целия ЕС! [1]
Съществуват и бариери пред вноса на електроенергия! Забавя се въвеждането на интегриран пазар „В рамките на деня“ и
потребителите са оставени на гравитацията на настроенията в държавните електроцентрали и по-специално в НЕК ЕАД.
Цените варират от 100 до 210 лв./МВтч за пикова електроенергия в рамките на два последователни работни дни на пазар
„Ден напред“, а при „компенсиращия“ незадоволеното търсене пазарен сегмент „В рамките на деня“ се стигна на
08.05.2019 г. и до цени, надхвърлящи 247 лв./МВтч при едва 451 МВтч търгуван обем за 24 часа!
Като представители на работодателите от индустриалния сектор ние:
1. Категорично се противопоставяме на неадекватното поведение на НЕК ЕАД, което е системно и очевидно няма да
се промени без смяна на ръководството.
2. Настояваме да се преодолее изкуствения дефицит като дружествата от БЕХ оферират на сегмент „Ден напред“
адекватни количества при ценова структура, аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия.
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Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от „ТЕЦ Марица изток
2″ ЕАД.
Настояваме за преструктуриране на НЕК ЕАД чрез разделяне на дейностите по обществена доставка и по
производство и търговия с електрическа енергия с цел избягване на манипулации.
Настояваме за създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия,
предприемане на мерки за преструктуриране на държавния сектор в енергетиката, пазарна интеграция със
съседни страни във всички пазарни сегменти.
Настояваме за адекватни компенсации за индустрията, вкл. за индиректните разходи за емисии.
Предвид необходимостта от издаването на Заповед Е-РД-16-193/09.04.2019 г. на министъра на енергетиката, с
която вместо да се обезпечи електроенергия за свободен пазар, се ангажират 600 000 МВтч до 30.06.2019 г. от
„ТЕЦ Марица изток 2″ ЕАД за регулиран пазар, което само за два месеца изземва десетки милиони лева от Фонд
„Сигурност на електроенергийната система“, настояваме да се организира задълбочена проверка в НЕК и ЕРП-тата
(вкл. сигнализирайки КЕВР и прокуратура) на реалните причини, довели до преждевременното изчерпване на
квотно предвидената електроенергия за регулиран пазар.

[1] Виж Приложените графики от цените за пазар „Ден напред“ за 08.05.2019 г. и 09.05.2019 г.

Нова ТВ
√ Работодателите: Има всички признаци на организирана престъпна група при пазара на ток за бизнеса у нас
"Пазарът на ток за бизнеса е манипулиран и има всички признаци на организирана престъпна група. При такъв НЕК на нас
не ни трябват врагове, не ни трябва конкуренция". Това каза в ефира на "Здравей, България" председателят на АИКБ Васил
Велев от името на работодателските организации БСК, БТПП и КРИБ по повод на рекордно високите цени на тока за
промишлеността. Вчера те излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и
енергийния министър Теменужка Петкова.
Васил Велев съобщи, че по казуса са сезирани КЕВР и прокуратурата. „За да проверят защо се получава тази ситуация и
къде отива, на кой се дават тези поръчки след това за балансираща енергия, която е 2,5 пъти по-скъпа от тази цена. После
има още един мултипликатор, понеже се задействат енергоблокове, които произвеждат много повече, отколкото е нужно,
отколкото е дисбалансът, а трябва да се плати цялото количество по тази висока цена и всъщност се изземват от
предприятията по 400 лв., по 500 лв. за мегаватчас, чрез ЕСО и НЕК, за да се дадат на американски централи, ТЕЦ „Варна”
и Ковачки", обясни той.
Работодателите искат не само оставката на ръководството на НЕК, но и преструктурирането на компанията.
„НЕК е и обществен доставчик, и производител, и търговец. НЕК има няколко ;лиценза. Трябва да се раздели по лицензи
това дружество, за да има здраво взаимодействие на пазарни принципи. Вътре се омесва всичко и в мътната вода се лови
риба”, заяви Велев.
Според работодателите умишлено се създава дефицит на електроенергия. „На 7 май имаше нормално и адекватно
предлагане и нормална цена на тока. След това количеството енергия, която НЕК предложи на пазара ден напред беше
три пъти по-малко и цените изхвърчаха. В пъти по-висок ток от съседите. Ние имаме 84 евро на мегаватчас, а всички около
нас са на 44”, каза Велев.
„При един такъв дефицит се изземват стотици хиляди, милиони даже, за един ден от хората, защото като се плати скъп
ток, се плащат по-малки заплати, или се вдигат цените и хората плащат по-скъпи стоки. Чрез НЕК, ЕСО се дават тези пари в
последствие на американски централи, ТЕЦ „Варна”, Ковачки, защото за следващия ден се създава дефицит, дебаланс.
При дебаланс цените са два пъти и половина по-скъпи над тази цена”, обясни той.

2

Според председателя на АИКБ причината е, че България не може да търгува ток в рамките на деня. „Всички около нас могат
да правят търговия в рамките на деня, но ние не. Сърбите и румънците търгуват в рамките на деня и затова при тях няма
такива разминавания”, каза той.
„Не можем да повярваме,че това е от некадърност, защото и така да е, е крайно време да се променят нещата”, добави
Васил Велев.
От началото на седмицата леярна фабрика „Подем” в Стара Загора работи на загуба заради високите цени на тока. Това
обяви ръководителят на предприятието Славин Янакиев.
„Основният въпрос е защо точно в този период, когато държавата консумира много малка енергийна мощност се стига до
тези увеличения на цените. Защо умишлено се намалят мощностите а държавния и на частните електроцентрали, за да се
получи изкуствен недостиг, защо го прави НЕК това нещо и най-тревожното е, че тази борса, която се нарича „Ден напред”
за търговия електроенергия, която може така грубо да се влияе върху цените и предлаганите количества, се нарича
свободен пазар”, каза той.
За повече информация вижте видеото.
News.bg
√ Васил Велев: Има признаци на организирана престъпна група в енергетиката
При пазара на ток в България се наблюдават всички признаци на организирана престъпна група. Това заяви пред Нова
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Сезирали сме КЕВР и прокуратурата, обясни Велев.
"Пазарът на ток за бизнеса е манипулиран и има всички признаци на организирана престъпна група. При такъв НЕК на нас
не ни трябват врагове, не ни трябва конкуренция", натърти още председателят на бизнес организацията. Думите му идват
не само от името на АИКБ, но и от други бизнес организации като Българската стопанска камара (БСК), Българската
търговско промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Повод
за изказването на Велев са рекордно високите цени на тока за промишлеността.
Вчера работодателите изпратиха и отворено писмо по темата до министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера
Томислав Дончев и министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
По казуса е сезирана и прокуратурата.
„Да проверят защо се получава тази ситуация и къде отива, на кой се дават тези поръчки след това за балансираща енергия,
която е 2.5 пъти по-скъпа от тази цена. После има още един мултипликатор, понеже се задействат енергоблокове, които
произвеждат много повече, отколкото е нужно, отколкото е дисбалансът, а трябва да се плати цялото количество по тази
висока цена и всъщност се изземват от предприятията по 400 лв. , по 500 лв. за мегават час, чрез ЕСИ и НЕК, за да се дадат
на американски централи, ТЕЦ "Варна" и Ковачки", коментира той.
Работодателите искат не само оставката на ръководството на Националната електрическа компания (НЕК), но и
преструктуриране на дружеството.
Според работодателите умишлено се създава дефицит на електроенергия.
"На 7 май имаше нормално и адекватно предлагане и нормална цена на тока. След това количеството енергия, която НЕК
предложи на пазара ден напред беше три пъти по-малко и цените изхвърчаха. В пъти по-висок ток от съседите. Ние имаме
84 евро на мегават час, а всички около нас са на 44", натърти Велев.
По думите му при един такъв дефицит за един ден от хората се изземват стотици хиляди, дори милиони левове, защото
като се плати скъп ток, се плащат по-малки заплати, или се вдигат цените и съответно хората плащат по-скъпи стоки.
"Чрез НЕК, ЕСО се дават тези пари в последствие на американски централи, ТЕЦ "Варна", Ковачки, защото за следващия
ден се създава дефицит, дисбаланс. При дисбаланс цените са два пъти и половина по-скъпи над тази цена", обясни още
шефа на АИКБ.
Според Велев причината е, че България не може да търгува ток в рамките на деня. "Всички около нас могат да правят
търговия в рамките на деня, но ние не. Сърбите и румънците търгуват в рамките на деня и затова при тях няма такива
разминавания", добави той.
"Не можем да повярваме, че това е от некадърност, защото и така да е, е крайно време да се променят нещата", завърши
Велев.
Economic.bg
√ Велев: Пазарът на ток за бизнеса има всички признаци на организирана престъпна група
Казусът създава несигурност за бизнеса и компаниите обмислят дали да продължат да се разширяват тук
Пазарът на ток за бизнеса е манипулиран и има всички признаци на организирана престъпна група. При такъв НЕК на нас
не ни трябват врагове, не ни трябва конкуренция. Това каза председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на "Нова
телевизия" тази сутрин. Той говори и от името на останалите работодателски организации - БСК, БТПП и КРИБ, по повод на
рекордно високите цени на тока за промишлеността.
Вчера те излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и министъра на
енергетиката Теменужка Петкова.
"Ситуацията създава абсолютна несигурност на пазара на електроенергия у нас и ключови предприятия като "Аурубис",
например, обмислят дали да инвестират повече и да се разширяват в България", коментира Велев.
„На 7 май имаше нормално и адекватно предлагане и нормална цена на тока. След това количеството енергия, която НЕК
предложи на пазара "Ден напред" беше три пъти по-малко и цените изхвърчаха. В пъти по-скъп ток от съседите. Ние имаме
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84 евро на мегаватчас, а всички около нас са на 44”, коментира Велев. „Според нас това се прави умишлено“, каза той, като
смята, че хората едва ли може да са чак толкова некомпетентни.
„Чрез НЕК и ЕСО се дават тези пари в последствие на американски централи, на ТЕЦ „Варна”, на Ковачки, защото за
следващия ден се създава дефицит, дебаланс. При дебаланс цените са два пъти и половина по-високи от тази цена”, обясни
той. „Като се плати скъп ток, се плащат по-малко заплати или се вдига цената и хората плащат по-скъпи стоки, т.е. взима се
от хората“, изтъкна още председателят на АИКБ.
Club Z
√ "Пазарът на ток има всички признаци на организирана престъпна група"
При такъв НЕК на нас не ни трябват врагове, не ни трябва конкуренция, заявяват Васил Велев (АИКБ)
"Пазарът на ток за бизнеса е манипулиран и има всички признаци на организирана престъпна група. При такъв НЕК на нас
не ни трябват врагове, не ни трябва конкуренция".
Това каза в ефира на Нова тв председателят на АИКБ Васил Велев от името и на работодателските организации БСК, БТПП
и КРИБ по повод на рекордно високите цени на тока за промишлеността.
Вчера те излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър
Теменужка Петкова.
Васил Велев съобщи, че по казуса са сезирани КЕВР и прокуратурата: "За да проверят защо се получава тази ситуация и
къде отива, на кой се дават тези поръчки след това за балансираща енергия, която е 2,5 пъти по-скъпа от тази цена. После
има още един мултипликатор, понеже се задействат енергоблокове, които произвеждат много повече, отколкото е нужно,
отколкото е дисбалансът, а трябва да се плати цялото количество по тази висока цена и всъщност се изземват от
предприятията по 400 лв., по 500 лв. за мегаватчас, чрез ЕСО и НЕК, за да се дадат на американски централи, ТЕЦ „Варна”
и Ковачки", обясни той.
Работодателите искат не само оставката на ръководството на НЕК, но и преструктурирането на компанията.
"НЕК е и обществен доставчик, и производител, и търговец. НЕК има няколко лиценза. Трябва да се раздели по лицензи
това дружество, за да има здраво взаимодействие на пазарни принципи. Вътре се омесва всичко и в мътната вода се лови
риба", заяви Велев.
Според работодателите умишлено се създава дефицит на електроенергия.
"На 7 май имаше нормално и адекватно предлагане и нормална цена на тока. След това количеството енергия, която НЕК
предложи на пазара ден напред беше три пъти по-малко и цените изхвърчаха. В пъти по-висок ток от съседите. Ние имаме
84 евро на мегаватчас, а всички около нас са на 44", каза Велев.
"При един такъв дефицит се изземват стотици хиляди, милиони даже, за един ден от хората, защото като се плати скъп
ток, се плащат по-малки заплати, или се вдигат цените и хората плащат по-скъпи стоки. Чрез НЕК, ЕСО се дават тези пари в
последствие на американски централи, ТЕЦ „Варна”, Ковачки, защото за следващия ден се създава дефицит, дебаланс.
При дебаланс цените са два пъти и половина по-скъпи над тази цена", обясни той.
Според председателя на АИКБ причината е, че България не може да търгува ток в рамките на деня. „Всички около нас могат
да правят търговия в рамките на деня, но ние не. Сърбите и румънците търгуват в рамките на деня и затова при тях няма
такива разминавания”, каза той.
"Не можем да повярваме,че това е от некадърност, защото и така да е, е крайно време да се променят нещата", добави
Васил Велев.
В. Банкерь
√ Работодателите видяха ОПГ в енергетиката
При пазара на ток в България се наблюдават всички признаци на организирана престъпна група. Това заяви пред Нова тв
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. Той обяви, че прокуратурата
вече е сезирана.
"Пазарът на ток за бизнеса е манипулиран и има всички признаци на организирана престъпна група. При такъв НЕК на нас
не ни трябват врагове, не ни трябва конкуренция", посочи още председателят на бизнес организацията. Думите му идват
не само от името на АИКБ, но и от други бизнес организации като Българската стопанска камара (БСК), Българската
търговско промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Повод
за изказването на Велев са рекордно високите цени на тока за промишлеността.
Вчера работодателите изпратиха и отворено писмо по темата до министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера
Томислав Дончев и министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
"Да проверят защо се получава тази ситуация и къде отива, на кой се дават тези поръчки след това за балансираща енергия,
която е 2.5 пъти по-скъпа от тази цена. После има още един мултипликатор, понеже се задействат енергоблокове, които
произвеждат много повече, отколкото е нужно, отколкото е дисбалансът, а трябва да се плати цялото количество по тази
висока цена и всъщност се изземват от предприятията по 400 лв. , по 500 лв. за мегават час, чрез ЕСИ и НЕК, за да се дадат
на американски централи, ТЕЦ "Варна" и Ковачки", коментира Велев.
Работодателите искат не само оставката на ръководството на Националната електрическа компания (НЕК), но и
преструктуриране на дружеството. Според тях умишлено се създава дефицит на електроенергия.
"На 7 май имаше нормално и адекватно предлагане и нормална цена на тока. След това количеството енергия, която НЕК
предложи на пазара ден напред беше три пъти по-малко и цените изхвърчаха. В пъти по-висок ток от съседите. Ние имаме
84 евро на мегават час, а всички около нас са на 44", изтъкна Велев. По думите му при един такъв дефицит за един ден от
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хората се изземват стотици хиляди, дори милиони левове, защото като се плати скъп ток, се плащат по-малки заплати, или
се вдигат цените и съответно хората плащат по-скъпи стоки.
"Чрез НЕК, ЕСО се дават тези пари в последствие на американски централи, ТЕЦ "Варна", Ковачки, защото за следващия
ден се създава дефицит, дисбаланс. При дисбаланс цените са два пъти и половина по-скъпи над тази цена", обясни още
шефа на АИКБ. Според Велев причината е, че България не може да търгува ток в рамките на деня. "Всички около нас могат
да правят търговия в рамките на деня, но ние не. Сърбите и румънците търгуват в рамките на деня и затова при тях няма
такива разминавания", добави той.
"Не можем да повярваме, че това е от некадърност, защото и така да е, е крайно време да се променят нещата", завърши
Велев.
В. Стандарт
√ Обвиняват НЕК в организирана престъпна група
"Пазарът на ток за бизнеса е манипулиран и има всички признаци на организирана престъпна група. При такъв НЕК на нас
не ни трябват врагове, не ни трябва конкуренция", категоричен бе председателят на АИКБ Васил Велев от името на
работодателските организации БСК, БТПП и КРИБ по повод на рекордно високите цени на тока за промишлеността.
Вчера те излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър
Теменужка Петкова.
Председателят на АИКБ съобщи пред Нова телевизия, че по казуса са сезирани КЕВР и прокуратурата. „За да проверят защо
се получава тази ситуация и къде отива, на кой се дават тези поръчки след това за балансираща енергия, която е 2,5 пъти
по-скъпа от тази цена. После има още един мултипликатор, понеже се задействат енергоблокове, които произвеждат
много повече, отколкото е нужно, отколкото е дисбалансът, а трябва да се плати цялото количество по тази висока цена и
всъщност се изземват от предприятията по 400 лв. , по 500 лв. за мегават час, чрез ЕСИ и НЕК, за да се дадат на американски
централи, ТЕЦ „Варна” и Ковачки", обясни той.
Работодателите искат не само оставката на ръководството на НЕК, но и преструктурирането на компанията.
Според АИКБ умишлено се създава дефицит на електроенергия. „На 7 май имаше нормално и адекватно предлагане и
нормална цена на тока. След това количеството енергия, която НЕК предложи на пазара ден напред беше три пъти помалко и цените изхвърчаха. В пъти по-висок ток от съседите. Ние имаме 84 евро на мегават час, а всички около нас са на
44”, каза Велев.
„При един такъв дефицит се изземват стотици хиляди, милиони даже, за един ден от хората, защото като се плати скъп
ток, се плащат по-малки заплати, или се вдигат цените и хората плащат по-скъпи стоки. Чрез НЕК, ЕСО се дават тези пари в
последствие на американски централи, ТЕЦ „Варна”, Ковачки, защото за следващия ден се създава дефицит, дебаланс.
При дебаланс цените са два пъти и половина по-скъпи над тази цена”, обясни той.
Според председателя на АИКБ причината е, че България не може да търгува ток в рамките на деня. „Всички около нас могат
да правят търговия в рамките на деня, но ние не. Сърбите и румънците търгуват в рамките на деня и затова при тях няма
такива разминавания”, каза той.
„Не можем да повярваме, че това е от некадърност, защото и така да е, е крайно време да се променят нещата”, добави
Васил Велев.
В. Монитор
√ Оставки и реформи в НЕК срещу скъпия тук поискаха работодатели
Оставка на ръководството на НЕК и преструктуриране на компанията заради скъпия ток на борсата поиска в ефира на „Нова
телевизия” председателят на АИКБ Васил Велев. „Там има порочно кръвосмешение. НЕК и обществен доставчик, и
производител и търговец. НЕК има няколко лиценза и така в мътната вода се лови риба. Трябва да се раздели тази
компания, за да се работа на пазарни принципи”, категоричен е той.
Според Велев, в случая с шоковото поскъпване на тока, заради намалено предлагане, може да се говори дори за
организирана престъпна група. „Поискали сме от КЕВР и от прокуратурата да се самосезират и да проверят защо се
получава подобна ситуация. Да се види най кой се дават поръчките за производството на прескъпият ток. За балансиращата
енергия, която е с 2,5 пъти по-висока цена дори от най-скъпия ток от 130 лв. за мегаватчас от сегмента „ден напред”,
регистрирана в последните дни”, поиска шефът на АИКБ. По думите му, освен това всички ние понасяме и още загуби,
защото се задействат енергоблокове, които обикновено произвеждат много повече от необходимото, , отколкото е
дисбалансът, но цялата добито количество ток трябва да им се плати по най-високата цена. По този начин от всяка фирма,
която е принудена да купува този ток се изземват по 400-500 лв. за мегаватчас, за да може да се дадат на тези 3 групи
централи. „На денонощие разликите между пазарната цена и прекалено високата на ден може да достигне до 2 млн. лв.
Тази разлика е взета от хората и платена на няколко централи чрез НЕК и ЕСО”, заяви Велев.
Той припомни, че в момента бизнесът у нас няма възможност да купува ток от чужбина в рамките на деня и посочи за
пример как между Румъния, Сърбия и Унгария подобна търговия е възможна. Според него разрешението за спешен
импорт на електроенергия по поръчка на отделни фирми в България зависи от волята на ЕСО и енергийната борса. „Трябва
да има възможност за 24-часова търговия и тогава няма да се получават подобни резки скокове на цените”, поиска Велев.
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Дневник
√ Работодателски организации искат смяна на ръководството и преструктуриране на НЕК
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) поиска преструктуриране на Националната
електрическа компания (НЕК) заради високите цени на тока на енергийната борса. Организацията защитава интересите на
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговскопромишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
В разпространена позиция до медиите се казва, че работодателите с тревога следят случващото се в рамките на свободния
пазар на сегмента "Ден напред" на електроенергийната борса. "Нашите производства са изложени на силен конкурентен
натиск на европейските и международни пазари. Случващото се с цените на електроенергията допълнително поставя под
риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията", се казва в съобщението.
От асоциацията подчертават, че липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в
АЕЦ, "ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД и НЕК ЕАД, а неефективното им управление води до високи цени на свободния пазар на
ток и до загуби за самите централи. "Категорично заявяваме, че комбинацията от това прехвърляне на проблемите на
енергетиката към индустрията, от една страна, и свиващото се бизнес потребление, от друга страна, ще е пагубно за
икономиката на България", се посочва още в съобщението.
От АОБР заявяват, че високите цени от последните дни са породени от резки спадове на предлагането на електроенергия
от страна на НЕК ЕАД. "За 07.05.2019 г. предлагането от НЕК е за 13 477 мВтч, цената е 79,41 лв. за мВтч. За 08.05.2019 г.
предлагането от НЕК е за САМО 4309 мВтч, което формира цена от 164,60 лв. За 09.05.2019 г. НЕК отново предлага 4309
мВтч и цената е 130,56 лв.", аргументират се от асоциацията.
Според членуващите в нея организации цените на електроенергия в България за последните 2 дни са най-високите в целия
ЕС.
Като проблем от АОРБ посочват, че съществуват бариери пред вноса на електроенергия. "Забавя се въвеждането на
интегриран пазар "В рамките на деня" и потребителите са оставени на гравитацията на настроенията в държавните
електроцентрали и по-специално в НЕК ЕАД", се казва в съобщението.
В заключение от асоциацията предлагат шест мерки за решаване на проблема - преструктуриране на НЕК, смяна на
ръководството на компанията, задълбочена проверка в НЕК и ЕРП-тата, преодоляване на изкуствения дефицит на ток,
създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия и адекватни компенсации за
индустрията, вкл. за индиректните разходи за емисии.
Позицията на АОБР излиза в деня, в който парламентът прие промени в Закона за енергетиката. Те предвиждат всички
производители на електроенергия, с инсталирана мощност между 1 и 4 мегавата, да излязат на енергийната борсата от 1
юли тази година. Очакванията са този ход да доведе до предлагане на допълнителни количества ток през борсата и
засилване на конкуренцията.
Investor.bg
√ Работодатели: Неефективното управление на държавните централи оскъпява електроенергията
Индустриалният сектор иска смяна на ръководството на НЕК
Крайно неефективното управление на държавните централи води до високи цени на свободния пазар на електроенергия
и до високи загуби за някои от централите. Това се казва в писмо на Асоциацията на организациите на българските
работодатели (АОБР), която обединява АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Писмото е адресирано до премиера Бойко Борисов,
вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка Петкова.
Работодателите заявяват, че с тревога следят случващото се в рамките на свободния пазар на сегмента „Ден напред“ на
електроенергийната борса.
„Липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи в АЕЦ, „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
и НЕК ЕАД, както и осигуряване на тяхното поне средносрочно бъдеще.
Крайно неефективното управление на държавните централи води, от една страна, до високи цени на свободния пазар на
електроенергия, а от друга – до високи загуби на някои от централите. Категорично заявяваме, че комбинацията от това
прехвърляне на проблемите на енергетиката към индустрията, от една страна, и свиващото се бизнес потребление, от
друга страна, ще е пагубно за икономиката на България“, пише в позицията.
Според бизнес организациите високите цени от последните дни са породени от резки спадове на предлагането от страна
на НЕК.
За 7 май 2019 г. предлагането от НЕК е за 13 477 МВтч, цената е 79,41 лв. за МВтч. За 8 май 2019 г. предлагането от НЕК е
за само 4 309 МВтч при цена 164,60 лв. За 9 май 2019 г. НЕК отново предлага 4 309 МВтч на цена 130,56 лв.
Асоциацията пита какво наложи свиването на предлагането от страна на НЕК над три пъти и защо държавното дружество
продължава да предлага крайно недостатъчни количества.
В позицията се отчита, че дружествата от Български енергиен холдинг (БЕХ) спазват ангажиментите пред Европейската
комисия за минимална ликвидност.
„Но формалното им ограничаване до утвърдените нива при съкратено дългосрочно предлагане очевидно води до
дефицити в търгуваните количества на свободен пазар и до неаргументирано високи цени. Всъщност цените на
електроенергия в България за последните 2 дни са най-високите в целия ЕС“, изтъква Асоциацията.
Работодателите казват, че съществуват и бариери пред вноса. Забавя се въвеждането на интегриран пазар „В рамките на
деня“.
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Цените варират от 100 до 210 лв./МВтч за пикова електроенергия в рамките на два последователни работни дни на пазар
„Ден напред“, а при „компенсиращия“ незадоволеното търсене при пазарен сегмент „В рамките на деня“ се стигна на 8
май 2019 г. и до цени, надхвърлящи 247 лв./МВтч при едва 451 МВтч търгуван обем за 24 часа.
Работодателите от индустриалния сектор заявяват, че категорично се противопоставят „на неадекватното поведение на
НЕК ЕАД, което е системно и очевидно няма да се промени без смяна на ръководството“.
В позицията се настоява да бъде преодолян изкуственият дефицит, като дружествата от БЕХ оферират на сегмент „Ден
напред“ адекватни количества при ценова структура, аналогична на утвърдената по ангажимента с Европейската комисия.
„Оценяваме този дефицит на около 80-100 МВт, което е дори под капацитета на малък блок от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“,
пише в писмото.
Преструктуриране на НЕК ЕАД, създаване на условия за реална конкуренция и адекватни компенсации за индустрията, вкл.
за индиректните разходи за емисии, са други искания в позицията.
АОБР иска задълбочена проверка в НЕК и ЕРП-тата (вкл. сигнализирайки КЕВР и прокуратура) за „реалните причини, довели
до преждевременното изчерпване на квотно предвидената електроенергия за регулиран пазар“. Повод за това е писмо на
министъра на енергетиката от 9 април, с което се ангажират 600 хил. МВтч до 30.06.2019 г. от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД за
регулиран пазар.

Важни обществено-икономически и политически теми
В. Монитор
√ Премиерът: След изборите ни чакат тежки конфигурации в ЕП
След изборите ни чакат тежки конфигурации в Европейския парламент. Тази прогноза направи премиерът Бойко Борисов
след неформална среща на лидерите на ЕС в Румъния.
По думите му след изборите ще трябва да се правят тежки компромиси, защото отминали времената, когато десни и леви
в Европа са споделяли управлението. Какво обаче ни очаква, според Борисов, ще стане ясно в деня след евровота.
Премиерът изрази мнение, че на изборите трябва да се подкрепят системните партии. „Винаги съм казвал да се гласува за
системните партии, защото те са членове на различните политически семейства в Европа. Ние от ГЕРБ стои зад Манфред
Вебер като кандидат за председател на ЕК, а социалистите са зад Франс Тимерманс“, посочи премиерът.
Борисов обаче изтъкна, че през следващите месеци лидерите в ЕС, освен да се фокусират върху изграждането на новото
ръководство на съюза, трябва да дадат отговори и на други въпроси. За пример той даде създаването на обща европейска
армия. По думите му от две години се говори за нея, но реално няма никакви резултати. „Ние ще имаме ли отбранителна
способност или не“, попита Борисов. Той разкри, че на срещата на върха е говорил за Западните Балкани и конфликтите,
които зреели там. Борисов обаче поставил на масата и разликата в доходите в различните страни в ЕС. „Говорим за Африка,
но все още разликите в заплатите в Румъния и България са огромни. Много е направено, но в най-важната сфера –
увеличаване на доходите, все още сме последни, трябва да се помисли за Балканите“, каза Борисов. Пред лидерите на ЕС
Борисов бил категоричен, че само обединена и силна Европа може да гарантира мир и справедливост и призовал да запази
единството си чрез спазването на европейските ценности и декларирането на отговорност спрямо бъдещето на
гражданите.
Премиерът опроверга и изказванията на президента Румен Радев, че с държавни пари се прави предизборна кампания и,
че е еднакво отдалечен от всички партии. Борисов коментира, че правителството отпуска пари за важни неща, които нямат
нищо общо с изборите. Като пример даде средствата за закупуването на нови автобуси, преместването на ямболската
болница в нова сграда и възстановяването на военното училище в Долна Митрополия. „Ако е против да се купят на децата
нови автобуси и утре като аварира някой и пази Боже да загинат, да носи той отговорност.
160 хиляди души нямат в Ямбол болница и ги носят на ръце между павилионите. Ако е против болницата, да излезе и да
каже, че е против да се дадат парите. Проявявам джентълменство, казах за военното училище, че сме заедно, въпреки, че
изцяло ние си свършихме работата. Защо БСП не го направи при правителството на Орешарски“, попита министърпредседателят. Борисов категорично заяви, че Радев не е еднакво отдалечен от всички партии. „Той ходи на пленум на
БСП и после казва, че е еднакво отдалечен. Не е. Колкото Плевнелиев е бил еднакво отделечен , толкова и Радев е сега“,
каза Борисов.
√ Чакаме повече туристи през лятото от Великобритания, Чехия и Полша
Има 19% ръст на записванията за почивки в България във Великобритания, каза днес във Варна министърът на туризма
Николина Ангелкова, която участва в работна среща за подготовката за предстоящия летен сезон. По думите й увеличение
има и на заявките от Чехия и Полша - по 10 на сто. При туристите от Франция ръстът е 12%, а от Украйна - 50%. Спад в
ранните записвания за лятото има в Германия и Русия, допълни Ангелкова.
По думите й като цяло очакванията за предстоящия сезон са чуждестранните туристи да са по-малко с около 2% в
сравнение с миналата година.
Министерството разработва специална програма как да бъдат привлечени повече чартърни полети за организиран
туризъм, допълни Ангелкова. Тя уточни, че това не означава субсидиране от държавата, а прилагане на механизми, каквито
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ползват Гърция, Испания и Хърватия. До месец докладът на международния консултант как можем да привличаме повече
полети ще е готов, каза министърът и уточни, че разработката е пилотна за летищата във Варна и Бургас.
Ангелкова допълни, че от 1 юни стартират активните проверки по Черноморието. Всеки от плажовете ще бъде проверен
минимум 3 пъти през сезона. Ангажимент за осигуряването на спасители, медицинско обслужване и почистването на найпосещаваните неохраняеми плажове ще имат областните управители и общините.
В края на месеца ще бъде обявена официално новата инициатива на министерство "Денят за вас", чиято цел е реклама на
културно-историческото наследство по крайбрежието, допълни Ангелкова. По думите й идеята е в този ден туристите да
имат възможност да посещават забележителностите безплатно. В момента се събират предложенията на кметовете, за да
бъде направен календар, обясни министърът.
На 31 май "Слънчев бряг" ще бъде домакин на голям инвестиционен форум в областта на туризма, който ще събере
представители на големи международни вериги, които да се запознаят с възможностите за реализацията на проекти,
допълни Ангелкова. Тя каза още, че съвсем скоро предстои откриването на изнесени български информационни центрове
в Китай. Според нея обаче най-важното е да се реализират плановете за разработването на съвместни туристически
продукти на България с Гърция и Сърбия, тъй като нямаме пряка авиолиния с Китай, а желанието на азиатските туристи е
при пътуване да посещават повече от една държава.
Кметът на Варна Иван Портних допълни, че градът е готов за летния сезон, а курортните комплекси ще бъдат обезпечени
с противопожарна техника и с полицаи. През тази година в екипите ще има командировани румънски и полски полицаи, а
в момента текат разговори и за пристигането на германски.
БНР
√ НС ще обсъди откриването на Медицински факултет в Държавния бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“
Народното събрание ще обсъди проекта на решение за откриване на Медицински факултет в Държавния бургаски
университет „Проф. д-р Асен Златаров“.
Проектът на решение, внесен от Министерски съвет, предвижда в новото основно звено да се обучават студенти по
специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“. Академичният състав във факултета ще се състои от 67
преподаватели, разпределени в 9 катедри, като по-голямата част от лекционните курсове ще се водят от хабилитирани
преподаватели.
В проекта е описано, че университетът разполага с необходимата материално-техническа база. За провеждане на
клиничната практика на студентите от факултета университетът е предвидил да сключи договори с Университетска
многопрофилна болница за активно лечение „Дева Мария“ и Университетска многопрофилна болница за активно лечение
- Бургас.
Откриването на Медицински факултет в структурата на бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се обосновава с
подготовка на лекари за нуждите на региона, за който има установен дефицит на медицински кадри.
В редовния парламентарен контрол на депутатски въпроси ще отговарят вицепремиерът и външен министър Екатерина
Захариева и министрите на регионалното развитие Петя Аврамова, на образованието и науката Красимир Вълчев и на
вътрешните работи Младен Маринов.
√ Всичките машини за гласуването на евровота вече са в България
Машините са произведени специално за България, посочи Веселин Тодоров от "Сиела Норма"
Всичките машини за гласуването на евровота вече са в България, съобщи пред БНР Веселин Тодоров от „Сиела Норма“. По
думите му това са 3000 машини плюс резервни 10%. Те са в склад, одобрен от ЦИК. Вероятно днес от Комисията ще
проверят и преброят машините.
Тодоров обясни в предаването „Преди всички“ какво предстои от тук нататък:
„До 15-и представители на ЦИК трябва да проверят софтуера. Вчера имаше проверка на софтуера – дали работи така, както
е описано в процедурата. Имаме одобрение. До 15-и трябва да се провери дали това е инсталирано на всички машини.
Смятаме, че няма да е проблем за тези пет дни това, което е одобрено, да го инсталираме на всичките 3000 машини. На
15-и или в близките дни след това може да има одит от външна организация, вероятно академична институция, която ще
провери дали вътрешните процеси, по които работи системата, са такива, каквито са описани. След това идва найистеричната част – разнасянето на машините, което ще стане на 24-и срещу 25-и май. След това нашите колеги напускат
мястото и са на разположение през целия ден в неделя, без да имат право да са вътре в секциите, но да са на повикване
при технически проблеми“.
Веселин Тодоров увери, че имат достатъчно експерти, за да покрият всичките изборни секции.
По думите му машините за гласуването са произведени специално за България, което е и причината за по-високата цена
за наем. Ако след тези избори законодателят се откаже от машинното гласуване, тези машини до голяма степен остават
непотребни, обясни той.
√ Евелина Славкова: Какъвто и да е резултатът на изборите, не очаквам оставка на правителството
Какъвто и да е резултатът на изборите, не вярвам, че ще бъде подадена оставка на правителството, изказа мнение пред
БНР Евелина Славкова от Изследователски център „Тренд“.
За нея е интересна кампанията, която тече по много високите етажи на властта – „заигравките“ и острите реплики между
президент и премиер.
„В тази конфигурация се губи ролята на Корнелия Нинова, която не участва активно в този дебат, а президентът е влязъл в
тази роля. Всъщност президентът го поставиха в тази роля управляващите, което по скоро може да доведе до негативи
това налагане на мнението, че той представлява, защитава и играе в отбора на опозицията“.
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В предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ Славкова отбеляза, че изострената битка между ГЕРБ и БСП е
започнала да сваля от рейтинга на президента.
Според нея е било очаквано и поставянето на Цветан Цветанов на заден план. Цветанов вече плаща сметката по темата с
апартаментите, подчерта тя.
Има сериозен паритет между първите две политически сили с лек превес на БСП, каза Евелина Славкова и добави:
„Това беше големият ефект на „Апартаментгейт“, което поставя управляващите в позиция, в която тези европейски избори,
които можеха да бъдат по-лесни за тях, в момента се оказват трудни избори“.
Investor.bg
√ Законови промени забраняват дискриминиране на потребители на географски принцип
Всички засегнати лица ще имат право на съдебна защита
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за дейностите по предоставяне на услуги. Измененията са свързани
с европейски регламент, който цели преодоляване на търговски практики, които необосновано дискриминират на
географски принцип клиентите и потребителите в рамките на европейския пазар, предаде БТА.
С промените ще се гарантира, че всички клиенти от Европейския съюз ще имат същия достъп до оферти, цени и условия на
продажби както гражданите и местните лица на държавата членка, в която е установен търговецът.
Предвижда се създаване на раздел "Защита от дискриминация", където са разписани основните текстове, свързани с обща
забрана за дискриминация на получателите на услуги по причини, свързани с тяхното гражданство, местопребиваване или
място на установяване и забрана за блокиране на географски принцип.
Европейският потребителски център към Комисията за защита на потребителите и Единното звено за контакт са
определени за органи, които ще оказват практическо съдействие и помощ на получателите на стоки и услуги. Всички
засегнати лица, които са обект на дискриминация, ще имат право на съдебна защита.
Припомняме, че в края на 2018 г. влезе в сила европейска директива срещу ограниченията за онлайн пазаруване в ЕС.
News.bg
√ Прогнозират икономиката ни да е в топ 3 по растеж в Централна и Източна Европа за 2019 г.
За 2019 година икономиката на България ще запише ръст от 3.3% и ще увеличи брутния си вътрешен продукт (БВП) до 58.4
милиарда евро.
Това ще я постави на трето място в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) по растеж, става ясно от доклад на
икономистите на "УниКредит", представен на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие.
Що се отнася до всички държави в ЦИЕ, те ще запазят икономически ръст над глобалните нива, като в още 5 държави ще
има нарастване с над 3.2% - Полша, Унгария, Словакия, Сърбия и Словения.
През следващата година обаче забавянето на глобалния растеж ще се усети и в ЦИЕ, като това ще доведе до забавяне там.
"Подобно на останалия свят, ЦИЕ ще бъде засегната от глобалното забавяне, но регионът е по-добре позициониран от
други развиващи се пазари да се справи с външните насрещни ветрове, благодарение на силното вътрешно търсене,
подкрепящата парична политика и стабилните капиталови потоци към повечето страни от региона. Очаква се
икономическата среда да остане благоприятна през 2019 година", казва Мауро Марано, старши икономист на "УниКредит"
за ЦИЕ, цитиран от money.bg.
Като рискове той определя бавното разширение на Еврозоната и неяснотите около Брекзит, чийто ефект вече се усеща в
някои от страните под формата на спад на експорта.
"Ръстът на икономиката на България и останалите страни от региона се дължи в голяма степен на повишеното вътрешно
търсене, подкрепено и от нарастващите доходи на населението", посочват експертите.
Очакванията за увеличението на реалната заплата у нас, коригирана с инфлацията, са в рамките на около 6,5%.
Manager.bg
√ В сянката на несигурност лидерите на ЕС ще демонстрират единство с нова 5-годишна стратегия
От днес, 10 май, Европейският съюз живее на кредит, защото е изчерпал природните ресурси, които планетата може да
обнови за една година, сочи доклад на неправителствената организация Глобал футпринт нетуърк, цитиран от световните
агенции.
"От петък европейците ще живеят на кредит. Това означава, че ако целият свят живее като тях, то човечеството ще е
изконсумирало всичките природни ресурси, които планетата може да обнови за една година", подчертава
неправителствената организация в доклада си, който се публикува две седмици преди европейските избори.
Риболов, земеделие, лесовъдство, строителство, въглероден отпечатък, ако човечеството потребява колкото европейците,
то то би имало нужда от 2,8 сини планети, отбелязват авторите на доклада. В ЕС живеят 7 процента от населението на
света, а те поглъщат 20 процента от биокапацитета на Земята.
Това положение се влошава непрекъснато: през 1961 година денят, в който е бил надвишаван този показател е бил 13
октомври. Нещата да варират според регионите - тази година Люксембург е достигнал прага още в средата на февруари, а
Румъния ще го прекрачи в средата на юни.
Това е дефицит, който ние продължаваме да увеличаваме от година на година, като вземаме назаем ресурси от Земята,
от други страни и от бъдещите поколения, със съжаление констатира Световният фонд за дивата природа, цитиран от БТА.
В световен мащаб хората също потребяват много над възможностите за възобновяване на ресурсите и всяка година денят
на достигането на този праг идва по-рано. През 2018 година това беше 1 август, а през 1997 година - краят на септември.
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Призоваваме политиците да вземат мерки, отговарящи на висотата на залозите. Решения има, но те трябва да бъдат
задействани още сега, призова френската мореплавателка Изабел Отисие, която е президентка на Световния фонд за
дивата природа във Франция.
БНТ
√ НС прие промените в Закона за енергетиката на второ четене
От 1-ви юли всеки, който желае може да премине на умен електромер, предвиждат приетите на второ четене промени в
Закона за енергетиката. Енергодружествата трябва да го монтират до 30 дни след поискването му. Ако неговите показания
се разминат с фактурите, ще можем да обжалваме.
Промените в закона задължават енергодружествата да монтират умен електромер на клиентите в срок до 30 дни след
поискването му. Ако неговите показания се разминат с фактурите, ще можем да обжалваме.
Валентин Николов, председател на парламентарната комисия по енергетика: Първо, че няма да има забавяне на
фактури както досега, защото се чакаха графиците на електроразпределителните дружества и второ - да! Могат да се
обжалват, защото те много точно и ясно подават на всеки 15 минути какво е потреблението на електрическа енергия от
потребителя.
От 1 юли държавата вече няма да изкупува тока от малките ВЕИ-централи и от част от топлофикациите на преференциални
цени.
Над 360 малки фотоволтаични централи, с мощност между 1 и 4 мегавата и 12 топлофикации, които произвеждат
електороенергия по високотехнологичен способ ще продават своят ток на свободния пазар.
Според Николов, излизането на малките ВЕИ-централи и на част от топлофикациите на борсата няма да се отрази върху
цените за бита.
Валентин Николов, председател на парламентарната комисия по енергетика: Ние не очакваме поскъпване нито
поради тези промени, които предлагаме, нито поради други причини. Ние сме създали буфери чрез този фонд за
Енергийна сигурност.
Целта е повече производители да продават ток през борсата, за да се увеличи ликвидността и да се налали риска от спекула
с цените.
Валентин Николов, председател на парламентарната комисия по енергетика: Какво очакваме. 1 500 000 мегаватчаса
електро енергия, която в момента беше на регулирания пазар, вече ще излязат на свободния пазар.
Премахва се и таксата „износ“ върху тока, както и ограничението чужди енергийни борси да продават у нас.
√ 32 училища в България предлагат дуално обучение
У нас отчитат ефекта от дуалното обучение. До момента над 1600 ученици от 32 училища са избрали тази форма, която им
позволява да работят, докато учат. Това е възможно благодарение на швейцарски проект. Все още обаче голяма част от
училищата у нас не приемат този подход на образование. До края на този месец министерството на икономиката ще
оповести кои предприятия ще предложат практика на учениците.
Директори и политици погледнаха реалистично на ситуацията в образованието.
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Бяхме свидетели на влошена репутация на професионалното
образование.
Томислав Дончев, вицепремиер: Много често се случва, когато обучаваме учениците и студентите днес, ние да ги
обучаваме на неща от преди 15-20 години, а се предполага с тези знания те да се справят след 15-20 години.
Едно от възможните решения на проблемите според тях е съчетаването на учене с практика, което е вече е показало своите
плюсове: трудови навици още в ученическа възраст и доходи още докато сме в класната стая.
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Планирахме средства тази година от държавния бюджет за
стипендии на учениците в дуална форма на обучение.
Обучени кадри са нужни и на икономиката. Нейният министър обеща до края на месеца всеки да може да види кои
предприятия предлагат практика на учениците.
Емил Караниколов, министър на икономиката: Дуалното обучение трябва да стигне до главите и ушите не само на
младите хора, а и на техните родители.
Призивът на тази среща звучеше категорично - образованието и науката имат смисъл само ако не гледат 15 години назад.
√ Европейските лидери обсъдиха в Сибиу предизвикателствата и приоритетите на ЕС
В деня на Европа лидерите на Европейския съюз се събраха на среща на върха в румънския град Сибиу, за да обсъдят
предизвикателствата и приоритетите на съюза през следващите години. За европейския вот и за единството на Европа
говори премиерът Борисов. В изказването си пред форума той заяви, че само обединена и силна Европа може да гарантира
мира и справедливостта.
Това е най-важният форум в рамките на Румънското председателство на Съвета на ЕС. Днес първи тук пристигна
президентът Клаус Йоханис. Сибиу е негов роден град, в който той е бил и кмет. Клаус Йоханис посрещна всички
европейски лидери, в това число и премиера Бойко Борисов, на червения килим пред кметството. На форума тук не е
поканена единствено Тереза Мей.
Европейските лидери обсъдиха днес аспекти от стратегическия дневен ред на ЕС за периода 2020-2024 г., насърчаването
на мира и стабилността, поддържането на европерспективата за страните от Западните Балкани, сътрудничеството в
областта на миграцията, следването на балансираната търговска политика и не на последно място ролята на Европа като
световен лидер в борбата с промените в климата.
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Доналд Туск, председател на Европейския съвет: Няма Европа без върховенство на закона. Не заради някакви
идеологически доктрини, това е заложено в самата политическа същност на Европа.
Жан-Клод Юнкер, председател на ЕК: Този съвет показа единство, не фасадно, а солидно.
Клаус Йоханис, президент на Румъния: Нашето единство и кохезия в действие ни превърнаха в това което сме днес като
Съюз- модел за демокрация, развитие и просперитет.
Фокус в изявлението на министър-председателя Бойко Борисов беше и обединяването на европейските усилия в борбата
с тероризма, нелегалната миграция, кибератаките и дезинформацията, както и гарантирането на сигурността на външните
граници.
В тази връзка българският премиер акцентира пред участниците в срещата, че Европейската политика за съседство и
политиката за разширяване на ЕС със Западните Балкани имат важна роля.
А за това какво е най-важно за страната ни и за региона до 2024 година вижте мнението на премиера:
Бойко Борисов, премиер на България: Отчита се направеното от България в кохезионната политика. Ние говорим за
проблемите в Африка, но все още, дори ако щете и тука в Румъния, както и в България са много големи разликите - и в
пенсиите, и в заплатите, и в доходите на хората. Да, стремим се, да, много е направено- видно е. Но в най-важната сфера увеличаване на доходите, все още сме последни. Така че много трябва се помисли и за Балканите.
По днешния днешният ден на победата и на Европа Бойко Борисов заяви, че най важен сега е фактът, че имаме силна и
обединена Европа, но припомни историята и това, че победена Германия е в момента най силната икономически
европейска държава.
Бойко-Борисов, министър-председател на България: Победените се първи в Европа по социален статус, икономически
растеж и мощ на икономиката. Победителите са доста накрая.
На заседание по -рано днес европейските лидери от ПЕС в което участва и лидерът на ПЕС Сергей Станишев, се обявиха за
социална и справедлива Европа
А срещата на европейските лидери в Сибиу завърши с приемането на обща декларация на лидерите чиято цел е да изпрати
послание за единство и доверие в съвместните действия на държавите-членки.
√ Нова среща на върха на ЕС е свикана за 28 май
Председателят на Съвета на ЕС Доналд Туск съобщи, че свиква нова, извънредна среща на европейските лидери на 28 май.
Нейната задача ще е да обсъди кандидатурите за топ постовете в основните европейски институции след изборите за
Европейски парламент.
Почти веднага след края на неформалното събиране на европейските лидери в Сибиу Туск съобщи, че ще ги събере отново
2 дни след изборите, за да обсъдят как ще бъдат разделени постовете. Става дума за председателите на Европейския
парламент, на Европейската комисия, на Съвета на ЕС, на Европейската централна банка и на европейската дипломация.
До 28 май лидерите трябва да са готови да започнат процеса за номиниране на новите шефове на евроинституциите. Туск
съобщи, че процесът трябва да е бърз и предупреди, че ако няма съгласие, ще подложи на гласуване имена на кандидати
на редовната среща на върха на ЕС в края на юни.
Целта на председателя на Съвета е да намери кандидати, които да представляват различни райони на Европа, малки и
големи държави, както и да бъдат мъже и жени. Изпълнението на всички условия ще е трудно, тъй като двете най-големи
партии - ЕНП и ПЕС, залагат на мъже от Западна Европа - Манфред Вебер и Франс Тимерман.
Основните европейски политически партии номинираха водещи кандидати за европейските избори, между които трябва
да бъдат разпределени топ постовете. Това обаче не е задължително. Формално Съветът на ЕС посочва кандидатите за
шефове на Комисията и Съвета, а Европарламентът утвърждава председателят на Европейската комисия. Евродепутатите
избират помежду си председателя на институцията. Те ще се съберат за първи път след изборите на 2 юли.
Председателят на Съвета показа в Сибиу вратарски ръкавици с автограф от легендарния румънски вратар Хелмут Дукадам,
които е получил заедно със съвети как да брани по-добре интересите на ЕС.
Economy News
√ 5 млрд.евро е земеделският ни износ
Износът от секторите земеделие и храни достигна 4,5-5 млрд. евро. Положителното салдо или превишението над вноса е
близо 1 млрд. евро. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов на форум.
„Експортът е много важен. Основната ни насоченост е европейският пазар, но нишите ни са на изток“, коментира
министърът. Той разказа, че след срещата си със своя китайски колега е получил уверение, че след 3-годишни усилия ще
има решение за износа на български млечни продукти за Китай. Оттам има и голям интерес към българския белен
слънчоглед. В момента 3 наши фирми правят експорт за 10 млн. долара, а се очаква да бъдат одобрени още 10 компании.
Правят се опити и за увеличаване на износа на българско вино за Китай.
Министър Порожанов обърна специално внимание и на арабските пазари и Ливан като точка за дистрибуция на храни.
Там се провежда едно от най-успешните световни изложения за храни. Усилията са на него догодина България да има свой
самостоятелен щанд. Водят се разговори и за намаляване на митата за внос в Ливан на български млечни продукти и
пчелен мед. На заседанието си днес правителството одобри и участието за втора поредна година на България на
изложението в Рияд, Саудитска Арабия.
Споразумението на ЕС с Япония ни дава възможност за нулево мито при внос на български продукти. Изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев съобщи, че през 2018 г. за Токио е направен
износ на 1,3 млн. литра наливно българско вино. То се бутилирало от местна компания, която го предлагала на японския
пазар с бранд „Нешка“, на името на особено популярната там българска треньорка по художествена гимнастика.
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„По-важното е, че цените, на които се изнася българското вино се удвоиха в последните години. Това означава, че то е
оценено и се увеличава чувствително добавената му стойност“, каза Красимир Коев. Той припомни, че средствата за
националната лозаро-винарска програма се запазват на 134 млн. евро до 2023 г. Запазиха се и ставките на субсидията от
75%, което е най-високия дял в ЕС и го имат само още 2 държави-членки. В последната година има 9 нови изби и бройката
им вече ще достигне до 300.
Нова ТВ
√ МВнР: България и САЩ обсъдиха възможности за подпомагане на православните общности по света
Чрез помощите си за развитие България и САЩ могат да подкрепят православните общности в Северен Ирак и Сирия, като
участват във възстановяването на храмове. Тази възможност обсъдиха вицепремиерът и министър на външните работи
Екатерина Захариева и посланикът за специални поръчения в Държавния департамент на САЩ по въпросите на свободата
на вероизповеданията Самюел Браунбек.
„България традиционно има добър поглед върху Сирия и Северен Ирак и е силно обезпокоена от случващото се с
религиозните общности там“, подчерта министър Захариева. Тя изтъкна, че подобно сътрудничество е важно за
българската държава, която работи последователно за равноправието и свободата на религиите. Като пример тя посочи,
че в България има малка, но добре развита и интегрирана сирийска общност.
Самюел Браунбек посочи, че подобни проекти са важни за общностите в зони на конфликт, не само защото гарантират
свободата им на вероизповедание, но им дава допълнителен стимул да останат по родните си места, вместо да емигрират.
Като друга възможност за подпомагане на религиозните общности по света министър Захариева повдигна въпроса за
нуждата на българите в САЩ от православни храмове.
В хода на разговора посланик Браунбек предаде положителната оценка на САЩ за последователната борба на българското
правителство с езика на омразата и религиозната нетърпимост.
„В България не делим хората по вяра, а правителството ни реагира незабавно на всички изяви на религиозна нетърпимост
и реч на омразата“, подчерта външният ни министър.
Екатерина Захариева и Самюел Браунбек обсъдиха и неотдавнашната визита на папа Франциск в България. Вицепремиерът
и министър на външните работи подчерта масовия и радушен прием, и топлото отношение на българите към главата на
Римокатолическата църква.
Invest Build
√ Министър: По-бързият ръст на доходите за българите минава през тяхното образование
Министърът на икономиката Емил Караниколов заяви по време на изслушване в ресорната парламентарна комисия, че
по-бързото нарастване на темповете на доходите за българските граждани минава през тяхното образование.
Министърът напомни за изпълнението на целите на правителствената програма по отношение на увеличението на
възнагражденията на заетите в публичния сектор с десет на сто, а за учителите – с 20 на сто, като посочи, че това са добри
стъпки, но не са достатъчни.
Затова работим и по големи стратегически инвестиции, които ще доведат до по-голям икономически ръст, заяви
министърът, като помоли депутатите да не се обсъжда темата /за очакваната голяма инвестиция в автомобилостроенето
в България/.
Благодаря на всички експерти, а това са над сто човека, които всекидневно работят по тази тема, и се надявам скоро да
има положителни новини по нея, каза икономическият министър.
В отговор на журналистически въпрос по темата министърът коментира, че за всеки голям или малък чуждестранен
стратегически инвеститор има жестока конкуренция. България е в такъв регион, страните около нас сме в борба за всеки
един инвеститор, заяви министърът.
По повод на предупреждението от вчера на БАН за риск от рецесия в България, министърът бе помолен от журналисти да
коментира дали има забавяне на икономическия ръст в страната. Той коментира, че на глобално ниво има забавяне и
допълни, че не смята, че тази година има такава опасност пред България, но отчете, че икономиката ни се влияе от
международната конюнктура.
Караниколов информира, че на 15 май са поканени в министерството страните, които са ангажирани с темата за промените
в т. нар. закон за горивата, като тогава се очаква да има конкретни решения. На следваща среща трябва да има окончателна
готовност по законовите промени. Министърът посочи отново, че е твърдо за регистрацията, но и да има по-конкурентна
среда.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Въпроси към кмета. Столични казуси: как продължават ремонтите? Гост: кметът Йорданка Фандъкова
Здравни неволи. Протести и решения - зам. министърът на здравеопазването Бойко Пенков
Охридска архиепископия. 1000 години от учредяването на Българската автокефална архиепископия в Охрид - доц.
Георги Николов.
БТВ, "Тази сутрин"
Промяната Европа - Дебат с кандидатите за евродепутати Андрей Слабаков, Кольо Парамов, Мария Пиргова и
Велизар Енчев;
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Как се разшири правото на неизбежна отбрана и крие ли рискове от саморазправа?
В сблъсък - Искрен Веселинов срещу Емануил Йорданов;
Прав ли е Румен Радев, че се води предизборна кампания с пари от държавния бюджет? Коментар на бившия
финансов министър Муравей Радев;
Нов протест на лекарите от детската болница в София - защо медиците решиха даблокират движението?
Как „Бригада нов дом" помогна на семейство с болно дете?
Нова телевизия, „Здравей България"
Проверка по въздух. Опасни ли са къщите, издигнати върху покриви?
Трафик вместо брак. Българки се омъжват фиктивно за индийци и пакистанци.
Рекордни цени на промишления ток. Ще скочат ли и цените на стоките?
Защо искам да стана евродепутат? Отговарят Александър Сиди, Боян Дуранкев и Радан Кънев.
Пресичане като игра на руска рулетка в Перник. Огради или контрол - какво ще спаси пешеходците?
√ Предстоящи събития в страната на 10 май
София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 14.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с ръководството на Централната
избирателна комисия във връзка с подготовката за провеждането на изборите за членове на Европейския
парламент от Република България.
От 11.00 часа в зала „Роял" в „София Хотел Балкан" вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на връчването
на наградите на XXII Национален конкурс „Учител на годината", организиран от Синдиката на българските учители.
От 09.30 часа в хотел „Балкан" ще се проведе Международна конференция на тема „Етичните правила на
професиите на съдията, адвоката и прокурора - гаранция за справедлив процес"..
От 09.30 часа президентът на КНСБ Пламен Димитров ще открие форума „Бъдещето на труда и младите хора" в
зала „Европа" на конгресен център „Глобус" в сградата на КНСБ.
***
Бургас.
От 11.00 часа с ритуал по полагане на венци и цветя пред паметната плоча в Приморски парк, в близост до "Гъбката,
ще бъде почетена паметта на жертвите от трудови злополуки.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа край Петропавловски манастир ще бъде открит Националния събор на овцевъдите.
***
Добрич.
От 10.00 часа пред СЗ „Добротица" ще бъде отбелязан Световният ден на предизвикателството.
От 10.00 часа от зала „Добрич" до паметник на св. св. Кирил и Методий ще се проведе шествие на ученици на СУ
„Св. св. Кирил и Методий" по повод 11 май - Ден на Св. св. Кирил и Методий. От 10.30 часа пред паметника ще
започне тържество на СУ „Св. св. Кирил и Методий".
От 11.00 часа в зала 205 на Висшето училище по мениджмънт ще се проведе конференция за приключване на
проект „Подобряване мобилността на работещи и безработни".
***
Kазанлък.
От 12.00 часа в Музея на розата ще се проведе научна конференция на тема „Българската маслодайна роза история, традиции, наука".
***
Карнобат.
От 12.00 часа на жп гара Карнобат (на първи перон) министърът на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Росен Желязков ще участва в официална церемония за началото на строителните дейности по проект
„Реконструкция на гаров комплекс Карнобат".
***
Карлово.
От 16.00 часа на площад „20-ти юли" ще се проведат събития в рамките на Националната информационна
кампания „Бъди войник". На събитието ще присъстват командирът на Сухопътните войски генерал-майор Михаил
Попов и командирът на 61-ва Стрямска механизирана бригада бригаден генерал Пламен Йорданов. От 17.00 часа
на откритата сцена на площада ще започне концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.
***
Ловеч.
От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат консултации за сформиране състав на
подвижна секционна избирателна комисия за изборите на 26 май.
***
Ракитово.
От 18.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде в град Костандово, община Ракитово, по случай 100годишнината от създаването на НЧ „Просвета - 1919".
***
Ямбол.
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От 18.00 часа в местността Бакаджик започва първият за годината Национален мотосъбор.

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019
***
София.
От 11.00 часа в зала „Триадица" на Гранд хотел „София", лидерът на БСП Корнелия Нинова, ще подпише
двустранно споразумение за взаимодействие с Конфедерацията на обществените организации от сигурността и
отбраната.
От 11.00 часа кандидатът за евродепутат Ивелина Василева ще присъства на литературен салон на открито под
надслов: „Европа през очите на люлинските творци" на сцена до ресторант „Бъфало". Ивелина Василева ще посети
и фирма за рециклиране от 12.30 часа. По-късно тя ще се срещне с граждани на открита приемна в район
„Възраждане" 16.00 до 17.30 часа в мола на бул. „Стамболийски".
***
Балчик.
От 18.00 часа в читалище "Васил Левски", в гр. Балчик, Петър Витанов ще се срещне с граждани.
***
Благоевград.
От 11.00 в с. Баня, общ. Разлог, Деница Златева ще се срещне с работещите в цех за металообработване. В 13.30
часа, в гр. Банско, Деница Златева ще се срещне с граждани на главната улица в града. В 14.30 часа Златева ще се
срещне с работещите в цех за производство на битово обзавеждане. В 17.00 часа, в читалището, в гр. Гърмен, тя
ще се срещне с обществеността. В 18.15 часа, в Изложбената зала в Дом на културата, в гр. Гоце Делчев, Златева
ще се срещне с жителите.
***
Брезник.
От 17.00 в Народно читалище "Просвещение" в гр. Брезник, Димитър Данчев ще се срещне с граждани.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС Мария Габриел ще посети великотърновското село Ресен. В парка
в центъра на селото тя ще присъства на празник, с който ще бъдат открити нова детска площадка и площадка с
фитнес съоръжения. В 11.00 часа същия ден Мария Габриел ще уважи официалното откриване на Осмия
национален събор на овцевъдите в България. Събитието ще се проведе в района на Петропавловския манастир
край Лясковец и ще събере над 200 изложители от цялата страна.
От 10.30 часа в Петропавелския манастир, в гр. Лясковец, Момчил Неков ще вземе участие в 8-ми Национален
събор на овцевъдите в България и ще се срещне с граждани. В 16.30 часа, в гр. Павликени, той ще се срещне с
ръководството и служителите на фирма за производство на рози и декоративни растения. В 18.00 часа, на площад
"11-ти май", в гр. Бяла черква, общ. Павликени Момчил Неков ще вземе участие в честването на 143 години от
Априлското въстание и 43 години гр. Бяла черква.
От 11.00 часа кандидатът за евродепутат от ВМРО Андрей Слабаков ще посети Събора на овцевъдите. От 13.00
часа в Клуба на ВМРО - Велико Търново, на ул. "Любен Каравелов" 85, кандидатите за евродепутати ген. Димитър
Шивиков и Андрей Слабаков ще дадат пресконференция.
***
Видин.
От 17.00 в салона на кметството на гр. Дунавци, Емил Георгиев ще се срещи с жители.
***
Добрич.
От 16.30 часа в клуба на БСП, Елена Йончева ще даде пресконференция. В 18.00 часа, в огледална зала "Нели
Божкова" тя ще се срещне с обществеността.
***
Ихтиман.
От 17.30 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Андрей Ковачев ще проведе открита среща жители на община
Ихтиман на централния градски площад.
От 18.00 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Андрей Ковачев ще бъде гост на тържеството по случай 140
години от основаването на Народно Читалище „Слънце - 1879" (ул. „Цар Освободител" 96).
***
Каварна.
От 10.00 часа на площад "Защитата на Каварна" Елена Йончева ще вземе участие в XVI Общобългарски фолклорен
събор "С България в сърцето - 2019".
***
Пазарджик.
От 10.30 в х-л "19-ти век", в гр. Стрелча, Цветелина Пенкова ще се срещне с жители. В 13.00 часа, в кафе "Бонжур",
в гр. Панагюрище, тя ще се срещне с граждани. В 14.30 часа Пенкова ще посети Музейният комплекс в гр.
Панагюрище. В 18.00 часа, в читалище "Просвета", в гр. Костандово, общ. Ракитово Цветелина Пенкова ще вземе
участие в честване на годишнина от създаване на читалището.
***
Сливен.
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От 14.00 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Емил Радев и кандидатът за евродепутат Камен Костов ще се
срещнат с представители на адвокатските колегии от Сливен и региона в конферентната зала на хотел „Централ".
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От 16.30 часа в гр. Твърдица Валери Жаблянов ще се срещне с граждани в Общинския съвет на БСП. В 18.30 часа,
в гр. Сливен той ще се срещне с обществеността в зала "Графити" на х-л "Национал-Палас".

***
Смолян.
От 13.30 часа в конферентната зала, в гр. Девин, проф. Румен Гечев ще се срещне с обществеността. В 17.30 часа,
в конферентната зала на х-л "Родопски дом", в гр. Чепеларе, той ще се срещне с жители.
***
Стара Загора.
От 12.00 часа в камерната зала на Дома на културата "Арсенал" в Казанлък, Сергей Станишев ще се срещне с
граждани. В 13.45 часа, в централната част на града той Станишев ще се срещне с граждани. В 18.00 часа, в х-л
Верея, в гр. Стара Загора Станишев ще се срещне с обществеността и ще присъства на представянето на книгата на
Велислава Дърева "Атентатът 1925"
***
Тервел.
От 11.00 часа в клуба на пенсионера, в с. Нова Камена, Петър Витанов ще се срещне с жители. В 14.00 часа, в клуба
на БСП, в с. Крушари, Петър Витанов ще се срещне с обществеността.
***
Трън.
От 10.00 часа в Народно читалище "Гюрга Пинджурова" в гр. Трън, Димитър Данчев ще се срещне с граждани. В
12.30 часа в с. Врабча, общ. Трън, той ще поднесе цветя на паметната плоча на Симо Соколов. В 14.30 часа в с.
Филиповци, общ. Трън, Димитър Данчев ще се срещне с обществеността.
***
Хасково.
От 12.00 часа в читалище "Св. Св. Кирил и Методий", в гр. Тополовград, Велизар Енчев ще се срещне с жители. В
14.30 часа, в клуба на БСП, в гр. Любимец, той ще се срещне с граждани. В 18.00 часа, в големия салон на
читалището в гр. Симеоновград, Енчев ще се срещне с обществеността.
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