Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Nova TV
√ В НОИ са обезпокоени от съмнителни болнични по празниците
Бизнесът отново настоя първите три дни от болничния лист да не се заплащат
Увеличени болнични по майските празници. НОИ са обезпокоени от съмнителни отпуски по болест. Бизнесът отново настоя
първите три дни от болничния лист да не се заплащат нито от държавата, нито от работодателя.
Според данните на НОИ оказва се, че за 2018 г. държавата е изплатила над 500 милиона лева за болнични дни. 2018 г.
бележи ръст от 13% на обезщетенията, спрямо 2017 г., когато НОИ е изплатил малко над 486 млн.лв. Сред регионите –
първенци с най-много обезщетения за 2018 г. се нареждат:
София – град - 189 576 704 лв.
Пловдив - 52 437 791 лв
Варна - 30 618 014 лв.
Стара Загора - 29 419 946 лв.
Работодателите против платения отпуск в периода на майчинство
Владимир Спасов е прокурист във фабрика за хидравлични помпи. В нея работят 1500 души. Проблемите със съмнителните
болнични не липсват и в неговата компания:
„Ние имаме от 5 до 7% в персонала, който ежемесечно липсва. Бизнесът страда много от неистинските болнични”, казва
Спасов. Решението за него е създаването на нов контролен орган.
„Той трябва да бъде информиран, при съмнение от страна на работодателя за фалшиви болнични. Този орган да може да
проверява тяхната истинност”, добави Спасов.
Работодателските организации за пореден път призоваха - първите дни – дали ще са 3 или по-малко, да не се заплащат
изобщо – нито от държавата, нито от НОИ, нито от работодателите. Така било в редица европейски държави. И се
аргументират с ръста на болничните за 2018 г.
„От 2018 г. са нараснали с 13%. И вече са близо 550 млн. разходите на НОИ за болнични”, казва Васил Велев, АИКБ.
За повече информация вижте видеото.
Дарик
√ В НОИ са обезпокоени от съмнителни болнични по празниците
Националният осигурителен институт (НОИ) са обезпокоени от увеличението на болничните и съмнителните отпуски по
болест около майските празници. Бизнесът отново настоя първите три дни от болничния лист да не се заплащат, нито от
държавата, нито от работодателя, съобщава NOVA.
Според данните на НОИ оказва се, че за 2018 г. държавата е изплатила над 500 млн. лева за болнични дни. 2018 г. бележи
ръст от 13% на обезщетенията, спрямо 2017 г., когато осигурителният институт е изплатил малко над 486 млн. лв. Сред
регионите - първенци с най-много обезщетения за 2018 г. се нареждат София-град - 189 576 704 лв., Пловдив - 52 437 791
лв., Варна - 30 618 014 лв. и Стара Загора - 29 419 946 лв.
Владимир Спасов е прокурист във фабрика за хидравлични помпи. В нея работят 1500 души. Проблемите със съмнителните
болнични не липсват и в неговата компания. "Ние имаме от 5 до 7% в персонала, който ежемесечно липсва. Бизнесът
страда много от неистинските болнични", казва Спасов. Решението за него е създаването на нов контролен орган.
"Той трябва да бъде информиран, при съмнение от страна на работодателя за фалшиви болнични. Този орган да може да
проверява тяхната истинност", добави Спасов.
Работодателските организации за пореден път призоваха - първите дни - дали ще са три или по-малко, да не се заплащат
изобщо. Нито от държавата, нито от НОИ. Нито от работодателите. Така било в редица европейски държави. И се
аргументират с ръста на болничните за 2018 г.
"От 2018 г. са нараснали с 13%. И вече са близо 550 млн. разходите на НОИ за болнични", казва Васил Велев, председател
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Ruse Info
√ В Русе се проведе национална конференция „Да! На бранш текстил, облекло и кожи в България“
Българска Асоциация за текстил, облекло и кожи (БАТОК), като организация, която обединява едни от най-авторитетните
фирми от сектор „Лека промишленост“ в България с цел консолидиране, балансиране и единно представляване на техните
интереси, организира в Русе НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПОД НАДСЛОВ „ДА! НА БРАНШ ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ В
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БЪЛГАРИЯ“. Събитието се проведе в зала „Европа“ на Доходното здание. Гости бяха народният представител Светлана
Ангелова, зам. – министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, зам. – директорът на Агенцията по заетостта
Татяна Пашинова, председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, заместник – кметът
на Община Русе Наталия Кръстева и др.
С конференцията от асоциацията искат да акцентират върху състоянието, възможностите, проблемите и перспективите
пред неговото развитие. Тя имaше за цел да срещне възможно най-широк кръг заинтересовани страни, които заедно да
потърсят възможности за решаване на проблемите от една страна и от друга да се определят приоритетите за развитие на
сектора.
В конференцията взеха участие над 100 представители на бизнеса, представители на ИАНМСП, НОИ, АЗ, Областна
администрация Русе и др., местни власти, национално представителни работодателски организации в лицето на АИКБ,
експерти и др., имащи отношение към развитието на бранша на местно, регионално и национално ниво.
Миглена Христова, член на УС на БАТОК представи доклад за състоянието, проблемите и перспективите пред бранш
„ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО И КОЖИ“, който постави основата на широка дискусия в рамките на конференцията с участието на
всички присъстващи, срещайки позициите на бизнеса, държавата и неправителствения сектор по изложените въпроси.
Преди дискусионната част се състоя модно ревю на колекции на русенски фирми.
Мениджър“
√ Работодатели алармират: Има организирана престъпна група на пазара на ток за бизнеса
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" по Нова телевизия
председателят на АИКБ Васил Велев от името на работодателските организации БСК, БТПП и КРИБ по повод на рекордно
високите цени на тока за промишлеността.
Те излязоха с отворено писмо до премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър
Теменужка Петкова.
По казуса са сезирани КЕВР и прокуратурата, допълни Велев. „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.
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.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ България свива търговския си дефицит през първото тримесечие
От януари до март износът расте с 8,9% на годишна база, а вносът – с 3,5%, отчете НСИ
България намали търговския си дефицит в края на март, след като през първото тримесечие на 2019 г. търговията се
увеличава на годишна база, става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).
Наблюденията на Investor.bg показват, че във всеки месец в периода януари-март на тази година има намаление на
дефицита на годишна база, като най-голямо е то през март.
Търговия със стоки на България с трети страни и ЕС – общо
През първото тримесечие на тази година изнесените български стоки са на стойност 13,942 млрд. лева, което е ръст с 8,9%
в сравнение със същия период на 2018 година. Само през март експортът възлиза на 4,733 млрд. лева и се увеличава с 5%
на годишна база.
Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България през периода 2018 - 2019 година (Спрямо
същия месец на предходната година)

През периода януари - март 2019 г. в страната са внесени стоки на стойност 15,253 млрд. лева (по цени CIF), или с 3,5%
повече спрямо същия период на 2018 година. През март импортът намалява с 0,1% спрямо същия месец на предходната
година и възлиза на 5,113 млрд. лева.
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България през периода 2018 - 2019 година (Спрямо
същия месец на предходната година)
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Търговия с трети страни
През първите три месеца на тази година износът ни за трети страни нараства с 13,4% в сравнение със същия период на
миналата година и е на стойност 4,335 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия,
Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51,4% от износа за
трети страни. През март експортът нараства с 10,4% на годишна база и е в размер на 1,460 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за трети страни през периода 2018 - 2019
година (Спрямо същия месец на предходната година)

В периода януари - март 2019 г. при износа на български стоки за трети страни, разпределен според Стандартната
външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година е отбелязан в
секторите „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (55,3%) и „Храни и живи животни“ (43,1%).
Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (5,9%).
Вносът на стоки от трети страни през първото тримесечие се увеличава с 11,2% в сравнение със същия период на 2018 г. и
е на стойност 5,506 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация,
Турция, Китай и Сърбия. Само през март импортът от трети страни за една година нараства с 8,6% и е в размер на 1,596
млрд лeвa
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от трети страни през периода 2018 - 2019
година (Спрямо същия месец на предходната година)

При вноса на стоки от страни извън ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода
януари – март най-голямо увеличение на годишна база НСИ отчита в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и
тютюн“ (53,4%), „Храни и живи животни“ (25,7%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (25,7%). Най-голям
спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17,5%).
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Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2019 г. е
отрицателно и е в размер на 1,171 млрд. лева, докато по цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и
застраховки при внос на стоки) салдото също е на минус с 687,9 млн. лева.
През март външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е она отрицателна територия със 136,2 млн. лева.
Търговия с ЕС през януари и февруари
Предварителните данни на националната статистика показва, че през първото тримесечие на тази година износът на
български стоки за ЕС нараства с 9,3% на годишна база и достига до 6,334 млрд. лева. Основни търговски партньори са
Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66,4% от износа за държавите - членки на
Евросъюза). Само през февруари 2019 г. експортът за ЕС нараства със 17,4% в сравнение със същия месец на миналата
година и е в размер на 3,169 млрд. лева.
Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за ЕС през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите два месеца
на тази година на годишна база най-голям ръст е отбелязан в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти“
(95,4%) и „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (38,8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и
восъци от животински и растителен произход“ (17,4%).
Вносът на България от ЕС през периода януари - февруари 2019 г. се увеличава с 1,4% на годишна база и достига 6 ,229
млрд. лева по цени CIF), като най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и
Испания.
Само през февруари 2019 г. импортът от държавите - членки на ЕС за една година нараства с 11,1% и е в размер на 3,239
млрд. лева.
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от ЕС през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)
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При вноса от Евросъюза, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, за първите два месеца на тази
година най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (62,4%). Найголямо намаление се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (48,8%).
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - февруари 2019 г. е положително и е
на стойност 104,4 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на
стоки) то също е положително и е в размер на 491,4 млн. лева.
“Епицентър“
√ Извънредно! Порожанов подаде оставка, Борисов я прие
В мотивите за решението си министърът на земеделието посочва, че не желае атаката срещу него да влияе на
работата на правителството
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов подаде оставка пред премиера Бойко Борисов. Това
съобщиха от правителствената информационна служба.
В мотивите за решението си Порожанов посочва, че не желае атаката срещу него да влияе на работата на правителството.
Оставката на министър Порожанов е приета от министър-председателя Бойко Борисов.
Припомняме, че преди пет дни след едночав разпит в Специализираната прокуратурата Румен Порожанов заяви, че е
декларирал готовност пред премиера Борисов да подаде оставка, ако той му я поиска.
Порожанов бе разпитван във връзка с разследването срещу бизнесмена Миню Стайков за злоупотреба с евросредства,
когато той е оглавявал Държавен фонд "Земеделие".
"В момента, в който премиерът прецени, че по някакъв начин политически влияя, от гледна точка на един или друг казус,
ще подам оставка. По отношение на проверките - всяко едно нещо, аз нямам никакви притеснения от гледна точка на това
какво е правено", заяви той. Порожанов подчерта, че не се чувства отговорен за скандала, който в момента се вихри и
около Миню Стайков, и около къщите за гости.
Скандалите около агроминистъра ескалираха с излизането на информация за имоти, купени на занижени цени. Порожанов
декларира луксозен апартамент, по-голям с 8 квадрата от Цветановия на ул. Латинка – 247 кв.м за нищожните 54 016 лв.
По време на сделката тази цена от 225,07 лв. на квадратен метър или 115, 07 евро на кв.м е пет пъти по-ниска от средната
цена на жилищата в София, измерена от Националния статистически институт – 1017,10 лв. или 547,64 евро.
Два дни по-късно КПКОНПИ излезе със становище, че в имотната декларация на Порожанов има несъотвествие. От
анализа на изходния код на декларацията на Порожанов става ясно, че тя съдържа данни, че имотите и нивите му и на
съпругата му са декларирани във вътрешната база данни на КПКОНПИ, но впоследствие информацията е заличена.
КПКОНПИ даде срок на Пооржаноов да приведе в съотвествие декларацията си.
До момента КПКОНПИ не е отстранила заличаването на данните въпреки уверенията на министъра, че е поискал да бъде
публикувано цялата информация за имотите, придобити и продадени от съпругата му през 2017 година.
Скандалът се върти около имоти на съпругата на Порожанов, който той опитал да прикрие. През 2017 г. Веска Порожанова
(съпруга на земеделския министър - бел. ред.) е получила имоти от две дружества, в които е имала участие, но в които
вече не фигурира - "Частни инвестиционни проекти" и "Армар Корпорейшан Дженерал Техникал Ко-оперейшан". От
"Армар" Порожанова е взела два апартамента на бул. "Черни връх" с подземен гараж, а от "Частни инвестиционни
проекти" - над 13 декара земеделска земя в Банкя, отбелязва в. "Сега".
От справката в имотния регистър става ясно, че сделките са сключвани в изпълнение на дълг, а от Земеделското
министерство обясниха, че това представлява разпореждане с ликвидационни дялове в дружествата. Апартаментите от
"Армар" са придобити на цена от 240 000 лв., като единият е продаден още през 2017 г. за 152 554 лв., а вторият - през
2018 г. за 247 412 лв. Материалният интерес по сделката със земеделската земя в Банкя е 2180 лв. Тези сделки не фигурират
в годишната декларация на министър Румен Порожанов, а той е бил длъжен да ги обяви.
В декларациите има изрична графа, в която следва да се отбележи прехвърлянето на имоти през съответната година.
Съпругата на Порожанов изобщо не се появява и в останалите части на декларацията.
От Земеделското министерство твърдят, че сделките на Веска Порожанова от 2017 г. са били отразени в декларацията и не
знаят защо те не фигурират в копието, качено на сайта на Антикорупционната комисия.
Очаквайте подробности.
√ Екатерина Захариева: България оказва практическа подкрепа на страните от Източното партньорство
Признавайки постигнатия досега напредък, трябва да подчертаем, че са необходими по-нататъшни усилия за
постигане на устойчиви резултати във всички приоритетни области до 2020 г., подчерта министър Захариева
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева участва в Брюксел в срещата на министрите на
външните работи от ЕС и техните колеги от шестте страни от Източното партньорство (ИП) – Армения, Азербайджан,
Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Инициативата на ЕС и шестте му източни партньори, която стартира през 2009 г.,
отбелязва своята десета годишнина.
Дискусията в рамките на работната сесия на министерската среща се фокусира върху постигнатия напредък по прилагането
на 20-те цели на Източно партньорство за 2020 г. Обща бе оценката, че е отбелязан добър напредък в области като
икономика, търговия, малки и средни предприятия, свързаност, установяване на близки и уеднаквени тарифи за роуминг,
безвизови пътувания, енергийна ефективност, контакти между хората и образование. В същото време са необходими още
усилия в области като върховенство на закона, добро управление, борба срещу корупцията, изборно законодателство,
независими медии. Неравномерен е напредъкът по правата и свободите на гражданското общество.
“През изминалите 10 години нашият общ проект – Източното партньорство – извървя дълъг път. Като дете, което се нуждае
от помощта и подкрепата на родителите си, за да преодолява трудностите и да стане по-силно, нашето партньорство
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зависи от общите ни усилия”, заяви министър Екатерина Захариева. “С наближаването на 2020 г. е важно да се направи
преглед на постигнатото досега по двайсетте цели, които сме си поставили. Особено ценим усилията за постигане на
осезаеми резултати, които се отразяват пряко върху живота на гражданите на нашите страни”, отбеляза българският първи
дипломат.
Екатерина Захариева даде практически пример за подкрепа, която България предоставя, чрез проекта на българския
Дипломатически институт по енергийна дипломация в Украйна, финансиран по линия на Българската помощ за
сътрудничество за развитие и правителството на САЩ. Около 840 украински участници от 8 водещи университета в 6 града
са се възползвали от проекта през периода 2017 – април 2019 г. България също така активно участва в изпълнението на
различни проекти и предоставя финансова подкрепа под формата на официална помощ за развитие на Молдова, Грузия и
Армения.
“Признавайки постигнатия досега напредък, трябва да подчертаем, че са необходими по-нататъшни усилия за постигане
на устойчиви резултати във всички приоритетни области до 2020 г.”, подчерта министър Захариева. Реформите трябва да
бъдат консолидирани в ключови сфери като независимост и ефективност на съдебната система, борба с корупцията,
свободата на медиите, правата на човека, включително правата на лицата, принадлежащи към национални и други
малцинства.
News.bg
√ ДФЗ изплати близо 30 млн. лв. за протеинови култури
ДФ "Земеделие" изплати близо 30 милиона лева (29 734 000 млн. лв.) по Схемата за обвързано подпомагане за протеинови
култури (СПК).
Субсидиите са преведени на 17 860 производители на територията на цялата страна, които отглеждат протеинови култури
като фасул (зърно), леща, нахут, грах за зърно (зимен и пролетен) и зелен грах, фъстъци, соя, бакла, люцерна, еспарзета,
фий, детелина, вигна, бурчак, лупина, звездан и/или смески от тях.
Ставката за плащането по схемата за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК) е 135,64 лв. на хектар.
БНР
√ Първи сме в ЕС по жени - IT специалисти
България е на първо място в Европейския съюз по брой на жени - специалисти в областта на информационните и
комуникационните технологии - те са 28 процента. Това сочат данните на европейската статистическа служба Евростат за
2018-а година. На другия полюс сред страните-членки е Унгария с едва 9 на сто жени в тази сфера.
Според данните на Евростат през 2018-а близо 8,9 млн. европейци са били заети като специалисти в сферата на
информационните и комуникационните технологии. Професията е предимно мъжка, тъй като само 17% или 1,5 млн. от
тези специалисти са жени.
Веднага след България като първенци по брой на дамите в тази сфера се нареждат Литва с дял от 25% и Румъния с 24%. На
опашката сред страните-членки по този показател, освен Унгария, са още Чехия и Гърция, съответно с 11 и 10%.
√ Президентът се среща с председателя на ВКС заради избора на следващ главен прокурор
Със среща с председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов продължават консултациите при президента Румен
Радев, свързани с процедурата за избор на следващ главен прокурор. Вчера Радев се среща с настоящия – Сотир Цацаров,
който определи консултациите като „прибързани“.
Сотир Цацаров поиска и получи уверенията на държавния глава, че срещите не целят да повлияят на избора на негов
наследник, който е в правомощията на пленума на Висшия съдебен съвет и към който президентът има правомощия едва
на финала – при подписването или не на указа на избрания от мнозинството.
С Цацаров президентът е обсъдил и евентуални законодателни промени, свързани с фигурата на главния прокурор и
евронаблюдението над съдебна система. По тази тема Лозан Панов и обвинител номер едно са диаметрално различни
позиции. Според Панов главният прокурор има свръхправомощия, с които злоупотребява, а мониторингът над България
трябва да остане, като последна гаранция за продължаване на реформата в правосъдието. Обратното смята Сотир
Цацаров, според когото тези позиции на съдия номер едно са политически мотивирани.
√ КЗП представя анализ на пазара на храни и спиртни напитки в ЕС
Комисията за защита на потребителите ще представи резултатите от проведено проучване на пазара на храни и спиртни
напитки и на големите им дистрибутори в Европейския съюз.
Анализът е извършен в рамките на проект във връзка с двойния стандарт при потребителските стоки за установяване на
нелоялни търговски практики. Проектът ще представи храни и напитки, от които ще се вземат проби, методиката на
изследване и оценката на съответствието на храните от дадена марка, предлагана на различните пазари в Европейския
съюз.
Проучването ще представи председателят на комисията Димитър Маргаритов. На представянето ще присъстват и
представители на Агенцията за безопасност на храните.
√ Американските пазари регистрираха загуби, след като Китай обяви увеличение на митата за стоки от САЩ
Американските пазари регистрираха загуби след новината, че Китай смята да увеличи рязко вносните мита за стоки от
САЩ.
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Индексът Дау Джоунс отбеляза спад от над 600 пункта. Най-чувствителни загуби бяха отчетени при технологични
компании, които могат да станат пряка жертва на ескалацията между Вашингтон и Пекин.
Под удара на новите китайски тарифи попада внос на стойност от 60 милиарда долара. Случилото се е контрамярка на
решението на Белия Дом да покачи митата за китайски стоки.
За експерти създалото се напрежение има потенциал да ескалира до криза, която да повлече световната икономика към
рецесия.
Миналата седмица президентът Доналд Тръмп обяви намерението си да наложи 25 процента тарифа на китайски внос на
стойност от 200 милиарда долара. Това се случи в деня, когато преговорите между двете страни приключиха без успех.
Според Вашингтон Пост Тръмп е казал на своите съветници да приготвят планове за допълнителни мерки, a в понеделник
пред репортери държавният глава обвини за пореден път Китай в това, че години наред се е възползвала от Америка.
Тръмп и китайският президент Си Дзинпин се очаква да се опитат да изгладят отношенията си на четири очи на срещата
на върха на страните от Г-20, която ще се проведе в края на следващия месец в Осака, Япония. Тогава са предвидени
разговори на Тръмп и с руския президент Владимир Путин.
√ Майк Помпейо пристига в Сочи за среща с руския външен министър Сергей Лавров
Путин ще посети демонстрация на военновъздушна техника преди срещата си с Помпейо
Държавният секретар на Съединените щати Майк Помпейо пристига в Сочи за среща с руския министър на външните
работи Сергей Лавров. Очаква се Помпейо да бъде приет и от президента Владимир Путин. Ситуацията на Корейския
полуостров, Венецуела, Сирия, Афганистан и ядрената сделка с Иран са сред темите, които ще бъдат обсъдени на днешните
преговори в Сочи.
Вчера Сергей Лавров заяви, че очаква от Помпейо да разбере как американците планират да излязат от кризата, която
създадоха с едностранното си оттегляне от споразумението с Техеран. Контролът над въоръженията и бъдещето на
изтичащия догодина руско-американски Договор за стратегическите настъпателни оръжия също са в дневния ред на
предстоящите преговори. Очаква се да бъдат обсъдени и възможностите за нова среща между президентите на Русия и на
Съединените щати Владимир Путин и Доналд Тръмп.
Руският президент Владимир Путин ще посети днес най-големия изпитателен център на руските въздушно-космически
сили, преди да приеме американския държавен секретар Майк Помпейо. „Държавният глава ще присъства на
демонстрация на военновъздушна техника и на перспективни оръжия“, уточнява в декларация руското президентство.
Демонстрацията ще се състои в Държавния летателно-изпитателен център на министерството на отбраната на Русия в
Астраханска област.
Владимир Путин редовно рекламира руската военна техника. Този път той ще присъства на демонстрация в деня, в който
ще има среща с американския държавен секретар в Сочи, в момент, когато темата за разоръжаването се превръща в един
от поводите за разногласия между Москва и Вашингтон, отбелязва Франс прес.
√ "Фолксваген Груп" обявява къде на Балканите ще изгражда новия си завод
Очаква се днес германският автомобилен гигант "Фолксваген Груп" да обяви решението си къде на Балканите ще изгражда
новия си завод. За инвестицията се конкурират България, Сърбия, Турция и Румъния. Концернът търси място за новия си
завод в региона още от миналата година.
Според информация на "Хоризонт" на финалната права в надпреварата за инвестицията на стойност милиард и половина
евро остават Турция и България, изпреварили конкурентните предимства Румъния и Сърбия.
Заводът трябва да заработи през 2022 г. и да създаде 5000 работни места. Предвижда се той да произвежда автомобили
от различни марки под шапката на групата "Фолксваген". Терените, които са оглеждани у нас, са Индустриална зона
"Раковски" и производствената площадка на "Кремиковци".
Сред изискванията на инвеститора е най-вече подходящата инфраструктура: индустриален ток, газопреносна мрежа и
железопътен транспорт. Политическите спорове в последните дни обаче за приноса към инвестицията могат да
компрометират страната ни и да повлияят на решението, коментираха за БНР експерти.
„Мениджър“
√ “Фолксваген” отложи решението за нов завод за октомври
Германският автомобилен гигант „Фолксваген“ няма да вземе скоро окончателно решение за местоположението на своя
нов завод в Източна Европа, за който кандидат е и България, предава БГНЕС. „Беше решено да се пристъпи към конкретни
преговори за планирания нов завод за множество марки в Европа с останалите потенциални кандидати“. Това става ясно
от официалното прессъобщение след срещата на надзорния и управителния съвет на германския автомобилен концерн.
Така очевидно решение няма да бъде взето през май, както първоначално се очакваше, а вероятно такова ще има при
следващото заседание на борда, планирано през октомври.
През последните месеци в германските и балканските медии се обсъжда новината за намерението на автомобилния гигант
„Фолксваген“ да построи голям завод в региона на Югоизточна Европа. За него освен България се конкурират страни като
Румъния, Сърбия и Турция. Предимството на нашата страна, което се отбелязва от германския бизнес, е, че ние сме член
на Европейския съюз, докато Сърбия и Турция не. Друго предимство на нашата страна е, че през последните години бяха
разкрити редица западни производства на автомобилни части, които са част от световната производствена верига в
автомобилния отрасъл.
По време на визитата си у нас германският президент Франк-Валтер Щайнмайер изрази принципна подкрепа за
изграждането на завод на „Фолксваген“. „С този сигнал искаме да изпратим посланието, че Германия има голям интерес
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политическите, културните и икономическите отношения между нашите две страни да продължат и да станат още потесни“, каза Щайнмайер.
Турция от своя страна има голям пазар, платежоспособно население и традиции в производството на западни автомобили.
√ Едва забележим ръст на потреблението
Оборотът в търговията на дребно нараства през март с 0,3% на месечна и с 0,6% на годишна база, показват данни на НСИ.
През март 2019 г. се наблюдава по-значителен ръст на оборота спрямо предходния месец при търговията на дребно с
компютърна и комуникационна техника - с 3,2%, и търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с
2,7%. По-съществено намаление е отчетено при търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с
3%.
През март 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. оборотът намалява при търговията на дребно с хранителни стоки,
напитки и тютюневи изделия - с 8,5%, докато при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали и
търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали е регистрирано
увеличение съответно с 12,8 и с 4,1%.
По-значителен ръст при търговията на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни
материали е отчетен при търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки - с
11,8%. Спад е регистриран при търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 11,7%.
√ Стабилен ръст на приходите от туристически нощувки през март. Хотелите с 4 и 5 звезди привличат най-много
През март с 8,3% на годишна база са нараснали приходите от нощувки в местата за настаняване с над 10 легла, достигайки
48,7 млн. лв. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 13%, така и от чужди граждани - с
3,7%.
През март 2019 г. в страната са функционирали 1 964 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи
и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57,4 хил., а на леглата – 116,3 хиляди. В сравнение с
март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1,1%, а на леглата в тях
- с 1,2%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019 г., е 873,8 хил., или с 4,9% повече
в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 11,4%) се наблюдава в
местата за настаняване с 1 и 2 звезди.
През март 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73,1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.0% - на
българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18,4% от нощувките на чужди граждани и 31.6% - на българи,
докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8,5 и 31,4%.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2019 г. се увеличава с 8,1% в сравнение със същия месец
на 2018 г. и достига 432,7 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите, така и при българските граждани,
съответно с 9,2 и 7,5%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2019 г., са 294,8 хил. и са
реализирали средно по 1,8 нощувки. Чуждите граждани са 137,9 хил. и са реализирали средно по 2,4 нощувки, като 76%
от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2019 г. е 24,9%, като се увеличава с 0,8 процентни пункта в
сравнение с март 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 33,9%, следват местата за
настаняване с 3 звезди - 24% и с 1 и 2 звезди – 16,1%.
√ Сесията на британския парламент е най-дългата от 350 години насам
В безизходица за начините да постигне излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, текущата сесия на
британския парламент стана най-дългата от Английската гражданска война (1642 - 1651) насам, съобщи Ройтерс, като се
позовава на съобщение на библиотеката на Камарата на общините.
Парламентарните сесии във Великобритания обикновено продължават една година, от пролет до пролет, но след изборите
през юни 2017 г. правителството обяви, че ще проведе необичайна двегодишна сесия, за да се справи с усложненията на
Брекзит.
След като обаче сделката на премиера Тереза Мей за Брекзит беше отхвърлена от парламента три пъти и при
безизходицата на депутатите да намерят път напред, в момента няма признаци правителството да планира да сложи край
на настоящата сесия.
Според библиотеката на Камарата на общините парламентарната сесия стана най-дългата за последните 350 години на 7
май, а днес тя вече ще има 300 пленарни заседания. Това я прави втората най-дълга сесия за всички времена, предаде
БТА.
До абсолютния рекорд обаче на парламента му остава доста време. Най-дългата сесия, известна като "Дългият парламент",
е продължила от ноември 1640 г. до април 1653 г. или общо 3322 дни.
Вчера, след поредния кръг от разговорите между правителството и опозиционната Лейбъристка партия, говорител на
премиера Тереза Мей съобщи, че двете страни продължават да търсят път напред по въпроса за излизането на
Обединеното кралство от Европейския съюз.
Dnes.bg
√ София предлага 3 сгради за Агенцията по труда на ЕС
Правителството обещава да й плаща наема 18 месеца
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България предлага избор от три новопостроени бизнес сгради в София за седалище на най-новата европейска агенция Европейският орган по труда.
Две от тях се намират на булевард “Цариградско шосе”, а третата е на бул. “Брюксел” - до летището. И трите сгради
отговарят на стандартите за клас “А”, като първата е вдъхновена от наклонената кула в Пиза.
Това стана ясно днес, след като Съветът на ЕС публикува предложенията на четирите държави, които се кандидатират за
домакин на агенцията - България, Словакия, Кипър и Латвия.
Българското правителство обещава още да плаща наема и разходите по обслужването на избраната от ЕС сграда през
първите 18 месеца от работата на агенцията и се ангажира да обслужва социално, жилищно и здравно нейните бъдещи
служители, с предимство. Изтъква се, че и трите сгради са готови за нанасяне и че цените на наемите в София са
изключително конкурентни.
В социалното министерство ще бъде създаден специален екип, който ще помага на еврочиновниците да си наемат
жилища, с места в детските градини и училища за децата им, както и във всички други проблеми по настаняването им.
Членовете на семействата на служителите ще могат да се регистрират в бюрата по труда и се наемат на работа в София,
като се ползват от правата на трудещите се, гарантирани от българското законодателство, включително платеното
майчинство, се казва в предложението на българското правителство.
На 42 страници се изтъкват предимствата на сградите, всяка от които има и хотелска част, както и доброто качество на
живот, здравеопазване, транспорт и възможности за работа и образование на София. Изтъква се богатият културен живот
на столицата и близостта й до ски и спа курорти.
Сред достойнствата на София се посочва добрият градски транспорт като една страница е посветена на метрото и се
споменава за наличието на електрически автомобили за споделено ползване.
Правителството се ангажира, ако София бъде предпочетена, да подготви избраната сграда до края на годината, така че
европейската агенция по труда да може да започне работа от 1 януари 2020 г.
Латвия предлага също три локации в Рига, които обаче все още не са завършени. Кипър изтъква като предимство ниските
цени, а социалните партньори в страната са сключили нарочно споразумение, за да улесняват агенцията, ако тя се установи
на острова. Кипър предлага нова сграда в околностите на Никозия, която се намира на магистралата за Ларнака и в нея
агенцията ще бъде единствен наемател.
Словакия залага на новопостроена офис сграда, която се намира в район с много кафенета, магазини, болници и училища.
Тя е енергийно ефективна и разполага с пропускателна система, която разчита номерата на колите. Автобусната гара е на
1 минута от нея, а Виена е едва на 40 минути от Братислава.
Страните членки ще изберат измежду четирите кандидатури след месец. Планира се посланиците към ЕС да посочат
победителя на 13 юни, след като обсъдят предложенията на 5 юни.
Европейският орган по труда ще се занимава с въпросите на мобилните работници в ЕС и се очаква да има 140 постоянни
служители.
Трудовата агенция е втората, за която България се кандидатира. През 2017 г. София не успя да спечели подкрепа за
Технопарка. Той беше предложен от правителството да приюти Европейската агенция по лекарствата, която се изнесе от
Лондон в Амстeрдам заради Brexit.
Publics.bg
√ Представители на най-малките производители на енергия от ВЕИ готвят протест
Микро производителите считат, че неправилно се прилага текст от Закона за енергетиката
Представители на най-малките производители на електроенергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с
инсталирана мощност до 200 киловата организират протест на 15 май пред Министерски съвет заради „неправилното
прилагане“ на текст от Закона за енергетиката, съобщиха от протестната група, цитирана от Investor.bg.
Микро ВЕИ производителите протестират против двойния стандарт, който според тях облагодетелства големите
производители и води до многократно завишена цена на електроенергията, съобщава още сайтът за бизнес новини.
„Поправката на Закона за енергетиката през 2015 г. е приета от Народното събрание, за да премахне двойното
финансиране при ВЕИ производители, ползвали европейски и национални схеми за подпомагане и отделно от това ползват
пълни преференциални цени, в които подпомагането не е отразено“, посочват протестиращите.
Според тях се оказва, че към големите ВЕИ производители законът не се прилага. „В резултат на умишлената грешка на
институциите българското общество е ощетено с милиони левове надплатена такса „задължения за обществото“ и цената
на електроенергията“, добавят малките производители.
Протестиращите разполагат със становища от различни институции, според които поправката в Закона за енергетика от
2015 г. не трябва да се прилага към проекти по „Програма за развитие на селските райони“ (ПРСР) с подпомагане „де
минимис“, за които тя действа вече четвърта година, пише още Investor.bg.
Малките производители разполагат със списък на незасегнатите от разпоредбата централи, които са получили през
периода двойно подпомагане по общо девет схеми по Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).
По техните думи има национални и европейски институции, които потвърждават наличието на този проблем, но
„прехвърлят една на друга решението му“.
Малките ВЕИ производители се описват като „изкупителни жертви на грешно съчинен закон, който не би трябвало да се
прилага за тях“. Според тях около 300 микро ВЕИ производители са били „набедени, за да може да се отчете дейност“ пред
Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент.
50 от тези предприятия са преустановили своята дейност заради неплатежоспособност поради наложената им изкупна
цена, която е три пъти под себестойността. Останалите продават лично имущество и активи, за да погасят кредитите към
банките, добавят в своя апел протестиращите.
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Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Думи и действия в предизборно време - какъв ще е резултатът?
Цената на здравето. Възможна ли е промяна на парите за клиничните пътеки?
След първо класиране 7000 деца в София останаха извън детските градини - има ли решение?
БТВ, "Тази сутрин"
Има ли напрежение в Болярино, след като фермер прегази и уби на място крадец?;
Колко печели УНСС от отдаването под наем на сградите си?;
Застрашени ли са дюните с новите промени в закона за Черноморското крайбрежие - дискусия в студиото;
Заловиха ли заподозрения за убийството в Костенец? И какви е версията на близките му?;
Как ще се реализира машинното гласуване и в кои секции ще има устройства? Коментар на проф. Михаил
Константинов.
Нова телевизия, „Здравей България"
Ексклузивно: Големият сблъсък в битката за Европа. Мария Габриел срещу Елена Йончева.
След фаталната целувка. На живо: Атлетическата комисия в Калифорния решава съдбата на Кубрат Пулев.
Арендатор прегази крадец, влязъл в нивата му. На живо от Болярино - има ли граници на неизбежната отбрана.
Ще изникне ли жилищна сграда в двора на училище? На живо от Бургас - строи ли се над закона?
За цената на инвестициите. Искат ли чуждите фирми да правят бизнес у нас?
Плувец спечели Рали България. Петър Стойчев и Димитър Илиев след оспорваната битка за първото място.
√ Предстоящи събития в страната на 14 май
София.
От 09.15 часа в Националния дворец на културата президентът Румен Радев ще приветства участниците в
ежегодния форум Webit.Festival за технологии, иновации и инвестиции.
От 14.30 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков" 2 председателя на Върховния касационен съд
(ВКС) Лозан Панов.
От 09.00 часа в Гранд-хотел София Българската петролна и газова асоциация ще проведе конференция, посветена
на 20-годишнината на Асоциацията под надслов: „20 години Българска петролна и газова асоциация - перспективи
и предизвикателства пред сектора".
От 09.00 часа пред сградата на Община София на ул. „Московска", ултрамаратонецът Краси Георгиев ще се отправи
към Кюстендил - пореден етап от маратона под мотото #Свързаност, който трябва да приключи в град Дурас,
Албания, на 24 май.
От 10.00 часа в зала „Витоша" на хотел „Маринела" КЗП организира пресконференция, на която ще бъдат
оповестени резултатите от проучването за двойния стандарт на храните в ЕС.
От 10.00 часа в „Домът на Европа" в сградата на Представителството на Европейската комисия в България (ул. „Г.
С. Раковски" №124) Национална пациентска организация ще реализира Обществен дебат за Европейски избори
2019 на тема: „Здравеопазването като общоевропейски и национален приоритет".
От 10.00 часа в Дома на Европа, д-р Десислав Тасков ще участва в дискусия по здравеопазване. В 18.00 часа, в
район „Красна поляна", Цветелина Пенкова ще се срещне с граждани.
От 11.00 часа в прес клуба на БТА представителите на всички национални браншови сдружения в сектор
„Транспорт" ще излязат с обединена позиция в областта на транспорта във връзка с въвеждането на тол системата
в България.
От 11.00 часа в ГД „Национална полиция" на бул. „Александър Малинов" 1 на официална церемония в София ще
бъде представено ново техническо оборудване за служителите на полицейските структури в МВР.
От 11.00 часа в посолството на Венецуела, бул. "Патриарх Евтимий" 27, ще се проведе пресконференция на тема:
"Негативните последици от санкциите на САЩ срещу Венецуела".
От 11.00 часа в сградата на НАИМ на пл. „Ат. Буров" 1 ще се състои откриването на изложбите "Цветни картини от
Древен Рим: мозайки от Капитолийските музеи" и "Усет за разкош: Римски мозайки от България".
От 13.00 часа в НДК ще се проведе годишно информационно събитие в рамките на Webit.
От 15.00 часа в зала 238 в Народното събрание Комисията по правни въпроси ще проведе заседание.
От 16.30 часа в зала 19 на ИЕФЕМ - БАН в бившия Княжески дворец ще бъде представена работата на младите
етномузиколози от института.
От 17.00 часа в Изложбена зала „Архиви" ще бъде открита изложбата „Всичко се състои в нашите сдружени сили.
140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция".
От 17.00 часа в Културен център „Люлин" (ж.к. „Люлин 3", бул. „Захари Стоянов" №15, бл.324-325) ще се проведе
инициативата „Съкровищата на София - мултижанрови събития за деца".
От 18.00 часа в Регионалния исторически музей ще бъде открита петата годишна изложба "Археология на София
и Софийско".
От 18.30 часа в клуб „Книгата" ще се състои премиера на българското издание на „Датските железници".
От 18.30 часа l античен културно-комуникационен комплекс „Сердика" - под купола на Ларгото ще се състои
концерт "Нюанси в изкуството".
От 18.30 часа в кино „Одеон" ще се състои представянето на документалния филм „Комисията по досиетата и
отварянето на архивите на Държавна сигурност".
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***
Благоевград
От 10.00 часа в зала 114 на Учебен корпус № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски" ще се проведе среща, на която ще бъдат
представени междинните резултати от работата по гръцко-българския проект „План за развитие на социалното
предприемачество".
От 11.00 часа пред зала „22 септември" ще се състои Ден на Мароко, по време на който ще бъдат представени
културата, традициите и занаятите на Кралство Мароко.
От 12.00 часа зала 101 на Община Благоевград Георги Първанов ще представи на книгата „ИлинденскоПреображенското въстание 1903 през погледа на европейските дипломати".
От 17.30 часа пред търговския център „Ларго мол" ще се състои Шестото книжно изложение „Литера Експо".
***
Бургас
От 07.00 часа в близост до кв. „Ветрен" ще извърши третиране на посеви с пшеница срещу брашнеста мана и
фузариоза.
От 12.30 часа в центъра на града до Часовника ще бъде открита предизборната приемна на ГЕРБ в Бургас. На
събитието ще присъстват кандидатът за евродепутат Ивелина Василева, областният координатор Димитър Бойчев,
народни представители и общински съветници.
От 12.30 часа в центъра на града, до Часовника (на ъгъла на улица „Александровска" и булевард „Богориди")
кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Ивелина Василева и Жечо Станков ще открият предизборна приемна в
Бургас.
От 18.00 часа в Дома на писателя ще се проведе инициативата „Нощ на литературата".
От 19.00 часа на сцената на Културен дом на нефтохимика ще бъде представен спектакълът „Мартин, Данчо и
майка им".
***
Варна
От 10.00 часа в зала "Варна" на Община Варна ще се проведе пресконференция във връзка с кампания „Не
шофирай, ако си пил!"
От 12.30 часа на сцена за училищно творчество в Средно училище „Гео Милев", Хайгашот Агасян - композитор,
певец и поет ще проведе майсторски клас с ученици.
***
Велико Търново
От 9.30 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" започва Международно съвместно обучение по проект на РБ
„П. Р. Славейков" „МобиДиг".
От 10.15 часа във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" ще започне посещение на Н. Пр. Мануел Корчек, извънреден и
пълномощен посланик на Словашката република в България, и Ивана Марксфелдова, консул в посолството на
Словашката република в България. Програмата започва с работна среща с преподавателите от Колегиума по
словашки език и култура и с ръководството на катедра „Славистика" (Славистичен център). В нея ще участва
посланикът на Словакия От 11.00 часа ще има среща с Ректора на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". От 11.30 часа среща разговор със студентите, изучаващи словашки език и култура.
От 11.00 часа в Пресклуб на БТА - Велико Търново ще се проведе пресконференция на Община Горна Оряховица
по повод Майските дни на културата и проявите, посветени на Празника на града - 29 май.
От 18.00 часа в Читалище „Надежда - 1869" ще бъде представена „Добрата сполука" -постановка на група
„Пламъчета", читалище „Пламък-2016".
От 18.00 часа в РБ „П. Р. Славейков" ще се проведе предизборна среща с водача на листата на „Коалиция за
България"за евроизборите проф. Боян Дуранкев. Ще се включат и други кандидати от листата на коалицията.
От 19.00 часа в Читалище „Искра" театър „Весел" представя „Криворазбраната цивилизация" - мюзикъл по Добри
Войников, с участието на Театрална студия към ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров".
От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" започва концерт на група „Сигнал".
***
Видин
От 10.30 часа секрекарят на Община Видин Иванела Андреева ще присъства на представянето на книгата
"Дебърските майстори във Видинска епархия", том I, което ще се състои в Държавен архив Видин.
От 11.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще присъства на церемонията "Първа копка" във връзка с
изграждането на търговско-развлекателен комплекс, който ще бъде разположен на територията между автогара
"Алексиев" и бившия магазин "Аско Деница".
***
Враца
От 17.00 часа в залата за временни експозиции на РИМ-Враца ще бъде представена гостуваща изложба на
Исторически музей Велинград „Армъните в България".
От 12.30 часа в 13.30 часа, в град Бяла Слатина, Елена Йончева и Мариела Модева ще проведат среща с граждани
в Културния дом. В 15.45 часа, те ще се срещнат с кмета на Мездра Генади Събков в общината. В 16.00 часа,
кандидатите за евродепутати ще се срещнат с граждани в Дома на железничаря. В 18.00 часа, при рекламната
шатра при клуба на БСП във Враца, Елена Йончева и Мариела Модева ще дадат пресконференция. В 18.30 часа, в
Драматичния театър, те ще се срещнат с обществеността.
От 19.00 часа в Камерна зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Гергьовден" от Стеван Сремац.
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***
Горна Оряховица
От 17.30 часа в ХГ „Недялко Каранешев" ще бъде открита Фондова изложба живопис „Пейзажи от старите
майстори".
***
Добрич
От 17.30 часа на площад "Стария орех" 1 - пред Общински младежки център "Захари Стоянов" ще се състои
официална церемония - "първа копка" за ефективен старт на СМР дейностите по проект "Реконструкция и
благоустрояване на градската среда в Добрич".
***
Каварна
От 18.00 часа ще се проведе полуфинал на Европейското първенство на УЕФА за девойки до 17 години.
***
Карлово
От 16.00 часа но площад „20-ти юли" ще се състои Работилница за улично изкуство (ходене на лента/ слаклайн,
направи си топка за жонглиране и жонглирай). От 18.00 часа Група „БарбарониТе" представят Мини циркови
спектакли.
***
Кресна
В залата до Община Кресна Коалиция „Да спасим Кресненското дефиле" ще проведе информационна среща с
дискусия за запазване на уникалния Кресненски пролом в България и наличието на алтернатива за Автомагистрала
„Струма".
***
Кюстендил
От 10.00 часа в сградата на Обединен детски комплекс БЧК - Кюстендил ще проведе областно състезание на
ученическите екипи по първа помощ.
***
Пазарджик
От 11.00 часа, в читалището на с. Лисичово, Деница Златева ще проведе среща с жители. В 13:00 часа, тя ще се
срещне с жители на с. Калугерово. В 15:00 часа, кандидатът за евродепутат ще проведе среща с ръководството на
фирма „Брокс" в Пазарджик. В 18:00 часа, тя ще се срещне с обществеността в Младежкия дом.
***
Плевен
От 14.00 часа, в читалището на с. Драгаш войвода, Румен Гечев ще се срещне с жители. В 17.00 часа, той ще се
срещне с жители на село Горни Дъбник в читалището. В 18.00 часа, в град Плевен, Румен Гечев ще се срещне с
обществеността в зала „Катя Попова".
***
Пловдив
В 09.30 часа в зала 10 на Окръжния съд ще се проведе заседание по дело срещу 14-те обвиняеми по ''цитрусовата
афера''. Делото е насрочено в разпоредително заседание до 15 май от 9.30 часа в 10 зала.
От 10.00 часа в Пенсионерския клуб на с. Йоаким Груево, Иван Кръстев и Тодор Стоилов ще проведат среща с
жители. В 15.00 часа, в град Пловдив, кандидатите за евродепутати ще се срещнат със Съюза на глухите. В 18.00
часа, те ще участват в дискусия: „Икономика на ЕС, заетост и доходи" в БСПРайон Северен.
В 11.00 часа в Малка конферентна зала на ДК „Борис Христов" ще се проведе пресконференция по повод
провеждането на две събития, организирани от Регионална занаятчийска камара Пловдив - Панаир на занаятите
и Фестивал „Споделени нишки".
От 18.00 часа във фоайето на Дома на културата ретроспективна фотоизложба „Светът на Николай Хайтов" от
личния архив на писателя ще бъде представена в Пловдив.
От 18.00 часа в зала „Съединение" на пл. „Съединение" № 1 ще бъде представе музикално театрален мултимедиен
спектакъл „От Толедо до Пловдив. Пътят на еврейската сефарадска песен".
***
Разград
От 10.00 часа ще се проведе месечния брифинг на директора на ОДМВР-Разград.
От 11.00 часа в зала 308 ще се проведе пресконференция по повод предстоящи културни събития.
***
Русе
От 10.00 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе съвместно заседание на
постоянните комисии в областта на социалните дейности и здравеопазването.
От 10.30 часа, в село Ветово, в клуб „Шарено перо", Сергей Станишев и Валери Жаблянов ще се срещнат с жители.
В 13.30 часа, в Салона на кооперацията в село Бръшлен, те ще проведат среща с обществеността. В 16.30 часа, в
гр. Русе при шатрата в Парка на младежта, Сергей Станишев и Валери Жаблянов ще дадат пресконференция. В
18.00 часа, кандидатите за евродепутати ще присъстват на представянето на книгата на Велислава Дърева в Дом
на учените.
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От 14.30 часа в зала „Свети Георги" на Областна администрация Русе ще се проведе заключителна
пресконференция по проект „Програма за специализирано трансгранично обучение между Окръг Гюргево и
Областна администрация Русе".
От 18.30 часа в Голямата зала на Доходното здание ГЕРБ и СДС представят листата си с кандидати за евродепутати.

***
Самоков
От 10.00 часа пред Паметника „Кръста" в град Самоков, Момчил Неков и Крум Дончев ще почетат годишнина от
Освобождението на Самоков от турско робство.
***
Силистра
От 10.00 часа в залата на Обреден дом кандидатът за евродепутат Емил Радев ще проведе среща с членове и
симпатизанти на ГЕРБ в Тутракан. В 12.00 часа Радев ще разговаря с членове и симпатизанти на ГЕРБ-Главиница в
НЧ „ Христо Ботев". За 13.00 часа е насрочена срещата му актива на ГЕРБ в Ситово, която ще се проведе в общински
офис на структурата. В 14.00 часа кандидатът за евродепутат ще се срещне с членове и симпатизанти на ГЕРБ в
Силистра в залата на хотел „Данубе". Два часа по-късно Радев ще бъде в Алфатар за среща с актива на ГЕРБ, която
ще се състои в салона на НЧ „ Йордан Йовков".
В 17.00 часа ще започне основното предизборно мероприятие на ГЕРБ в град Дулово. На централния площад ще
се проведат тържествата по повод празника на града.
***
Смолян
От 08.00 часа в областната болница „Д-р Братан Шукеров" АД - Смолян председателят на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела
Дариткова, която е и председател на здравната комисия, заедно с кандидата за евродепутат Марин Захариев
организират акция по кръводаряване.
От 11.00 часа в с. Борино, Петър Витанов ще се срещне с жители. В 13.30 часа, в хотел „Орлец" в село Буйново, той
ще проведе среща с жители. В 17.00 часа, кандидатът за евродепутат ще се срещне с жители в ресторанта на село
Виево.
От 14.00 часа в актовата зала на СУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Смолян ще се проведе заключителното
мероприятие по Националната програма „Работа на полицията в училищата".
От 16.00 часа в Регионална библиотека „Николай Вранчев" - гр. Смолян ще се състои отчитане на ежегодния
конкурс за превод, посветен на патрона на библиотеката Николай Вранчев - книжовник, общественик, писател и
преводач.
От 17.00 часа в НЧ „Кирил Маджаров-1866" - гр. Смолян ще се състои Тържествен концерт по случай 70 години от
създаването на ДГ „Радост".
От 19.00 часа в РДТ „Николай Хайтов" - гр. Смолян, Зала 1, ще се състои „За народното творчество" от Камен Донев
- спектакъл на Драматичен театър.
***
Стара Загора
От 10.00 часа в зала „Фоайе" на Общината ще се състои пресконференция на кмета на Стара Загора Живко Тодоров.
От 10.30 часа на летище Стара Загора ще се състои откриване на Дванадесетото издание на Специализираното
изложение за земеделие БАТА АГРО 2019.
От 11.00 часа в сградата на затвора в Стара Загора министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще открие нов
арест.
От 12.30 часа в Детски отдел на Библиотека „Родина", ул. „Българско опълчение" № 69, ще се състои „Лабиринти
от книги" - запознаване с дейността на библиотеката.
***
Търговище
От 13.00 часа в Славейковото училище ще се проведе пресконференция във връзка с ценно постъпление, дарение
от почетния гражданин Хамди Илиязов за Регионален исторически музей - Търговище. Дарението е единствен по
рода си до този момент печат от ескиджумайския панаир, датиран от 1877 г.
***
Шумен
От 12.00 часа в пресклуба на БТА в Шумен ще се състои пресконференция на Радан Кънев, Стефан Тафров и други
кандидати за евродепутати от листата на "Демократична България".
В зала Арена Шумен ще се състои предизборна проява на ПП ГЕРБ.
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