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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ  
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АОБР ОТНОСНО МАЛКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ 
Следва пълният текст на позицията на АОБР относно малките производители на енергия от ВЕИ. 

 
 

ПОЗИЦИЯ 
НА 

АСОЦИАЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
 

Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, намират за 
неприемливи претенциите на допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители на енергия 
от ВЕИ“. 
Напомняме, че те са получили двойно финансиране за изграждане на ВЕИ инсталации: 

1. По Програмата за развитие на селските райони – 2007-2013 г. 
2. Чрез преференциална цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ. 

Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 
28 млн. лева. 
Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито „инвестиции“ не са 
възстановени и протестират. 
Въпреки санкциите от ЕК! 
Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, 
прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, 
което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за 
държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които 
счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители. Подпомагането на тези производители е 
реализирано едновременно по мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и по 
изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена, което за разглеждания период също бе нерегламентирана 
държавна помощ. 
Въпреки това общественото внимание е ангажирано вече 3 години с тези неоснователни искания. 
През 2016 г. бе прекратено това двойно плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ). 
Становище в подкрепа на промените имаше от Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката и 
КЕВР. 
В България въпросът бе разгледан и от Конституционния съд като върховен орган за контрол на законодателната дейност 
в България. След внимателен анализ, в това число на всички експертни организации, държавни органи и институции в 
сектора, съдът се произнесе за наличие на двойно финансиране, като отбеляза заключението на ЕК и Европейската сметна 
палата при извършения одит по темата. 
След като не остана институция, която да не им отказа, категорично считаме, че въпросът е разгледан и решен съгласно 
установения в държавата законов ред и европейските норми. 
Всеки опит или действие, което цели нарушаването на този ред, е от естество да наруши принципа за върховенство на 
правото и гарантирането от закона на равни условия за стопанска дейност на всички икономически активни субекти, които 
са залегнали в Конституцията. 
 
Nova TV 
 
√ Работодателите категорично срещу претенциите на производителите на ток от ВЕИ 
„Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, намират за 
неприемливи претенциите за допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители на енергия 
от ВЕИ“", се казва в съобщение, изпратено до медиите. 
 В него работодателските организации напомнят, че производителите са получили двойно финансиране за изграждане на 
ВЕИ инсталации - веднъж по Програмата за развитие на селските райони – 2007-2013 г., втори път - чрез преференциална 
цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/05/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%9E%D0%91%D0%A0_%D0%92%D0%95%D0%98.pdf
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„Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 
28 млн. лева. Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито 
„инвестиции“ не са възстановени и протестират. Въпреки санкциите от ЕК!”, се казва още в съобщението.   
„Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, 
прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, 
което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за 
държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които 
счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители. Подпомагането на тези производители е 
реализирано едновременно по мерки по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и по 
изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена, което за разглеждания период също бе нерегламентирана 
държавна помощ. Въпреки това общественото внимание е ангажирано вече 3 години с тези неоснователни искания”, се 
казва още в съобщението на работодателските организации.    
„През 2016 г. бе прекратено това двойно плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ). 
Становище в подкрепа на промените имаше от Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката и 
КЕВР. В България въпросът бе разгледан и от Конституционния съд като върховен орган за контрол на законодателната 
дейност в България. След внимателен анализ, в това число на всички експертни организации, държавни органи и 
институции в сектора, съдът се произнесе за наличие на двойно финансиране, като отбеляза заключението на ЕК и 
Европейската сметна палата при извършения одит по темата. След като не остана институция, която да не им отказа, 
категорично считаме, че въпросът е разгледан и решен съгласно установения в държавата законов ред и европейските 
норми.Всеки опит или действие, което цели нарушаването на този ред, е от естество да наруши принципа за върховенство 
на правото и гарантирането от закона на равни условия за стопанска дейност на всички икономически активни субекти, 
които са залегнали в Конституцията”, се казва в съобщението. 
 
Дарик  
 
√ Работодателите категорично срещу претенциите на производителите на ток от ВЕИ 
„Национално представителните работодателски организации Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), 
Българска стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерация на работодателите 
и индустриалците в България (КРИБ), обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), 
намират за неприемливи претенциите за допълнителни парични компенсации на така наречените „малки производители 
на енергия от ВЕИ“", се казва в позицията на АОБР.  
В него работодателските организации напомнят, че производителите са получили двойно финансиране за изграждане на 
ВЕИ инсталации - веднъж по Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г., втори път - чрез преференциална 
цена за изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ, съобщава NOVA. 
„Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 
28 млн. лева. Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито 
„инвестиции“ не са възстановени и протестират. Въпреки санкциите от ЕК!”, се казва в съобщението. 
„Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, 
прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, 
което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за 
държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които 
счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители. 
Подпомагането на тези производители е реализирано едновременно по мерки по Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 г. и по изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена, което за разглеждания 
период също бе нерегламентирана държавна помощ. Въпреки това общественото внимание е ангажирано вече 3 години 
с тези неоснователни искания”, се казва още в съобщението на работодателските организации. 
„През 2016 г. бе прекратено това двойно плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ). 
Становище в подкрепа на промените имаше от Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката и 
Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). В България въпросът бе разгледан и от Конституционния съд като 
върховен орган за контрол на законодателната дейност в България. След внимателен анализ, в това число на всички 
експертни организации, държавни органи и институции в сектора, съдът се произнесе за наличие на двойно финансиране, 
като отбеляза заключението на ЕК и Европейската сметна палата при извършения одит по темата. 
След като не остана институция, която да не им отказа, категорично считаме, че въпросът е разгледан и решен съгласно 
установения в държавата законов ред и европейските норми.Всеки опит или действие, което цели нарушаването на този 
ред, е от естество да наруши принципа за върховенство на правото и гарантирането от закона на равни условия за 
стопанска дейност на всички икономически активни субекти, които са залегнали в Конституцията”, се казва в съобщението. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите оспориха исканията на производителите на ток от ВЕИ  
Организацията на българските работодатели оспорват исканията за допълнителни парични компенсации на така 
наречените "малки производители на енергия от ВЕИ". 
Това става ясно от отворено писмо от ротационния председател на Българската търговско-промишлена палата Цветан 
Симеонов и представителствата на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
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Според работодателите, малките производители на възобновяема енергия са получили двойно финансиране за 
изграждане на ВЕИ инсталации - по Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г. и с преференциална цена за 
изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ. 
България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 28 млн. лева, 
припомнят работодателите. 
Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са "инвеститори", чиито "инвестиции" не са 
възстановени и протестират", пишат от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР). 
Те изтъкват, че правилата за финансиране на схеми за производство на ток от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), 
са прозрачни. Сред тях е изискване за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, което да доведе 
до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за държавна помощ. 
Искането за финансови компенсации е разгледано от Европейската комисия и Европейската сметна палата, според които 
има двойно финансиране на въпросните производители, твърдят работодателите. 
Според тях производителите на зелена енергия са получили помощ едновременно по мерки по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и по изкупуване на електрическа енергия по преференциална цена. За този 
период това също е нерегламентирана държавна помощ, изтъкват представителите на крупния бизнес в страната. 
През 2016 г. бе прекратено двойното плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ), пишат 
от БТПП. 
Решението на Конституционния съд по въпроса е, че има наличие на двойно финансиране, като отбеляза заключението 
на ЕК и Европейската сметна палата при извършения одит по темата, пишат работодателите. 
 
Economic.bg 
 
√ Работодателите не одобряват искането на ВЕИ-та да получават държавни пари 
Te няпомнят, че малките ВЕИ-та са получили двойно финансиране за изграждане на мощности  
Непримливи са исканията за допълнителни парични компенсации от малките ВЕИ производители. С тази позиция излязоха 
Национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ по повод искането на фирмите 
поправка в Закона за енергетиката от 2015 г., която регулира двойното финансиране, да не се прилага за техния бизнес. 
Работодателите няпомнят, че малките ВЕИ-та са получили двойно финансиране за изграждане на инсталации по няколко 
начина - чрез Програмата за развитие на селските райони - 2007-2013 г. и чрез преференциална цена за изкупуване на 
електроенергия, произведена от ВЕИ и това подпомагане е сметнато от ЕС за нерегламентирана държавна помощ. 
„Нещо повече, България бе глобена от Европейската комисия (ЕК) да възстанови надплатена помощ за тези инсталации от 
28 млн. лева. Независимо от глобата, собствениците на тези инсталации претендират, че са „инвеститори“, чиито 
„инвестиции“ не са възстановени и протестират”, добавя в позицията си големия бизнес. 
В нея се казва още, че правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са 
последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и 
същи вид разход, което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с 
регламентите за държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската 
сметна палата, които счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители. 
Работодателите коментират, че общественото мнение е ангажиранос казуса вече 3 години и припомнят, че през 2016 г. е 
прекратено това двойно плащане с промени в Закона за енергия от ВЕИ (параграф 18, ЗИД на ЗЕВИ). Становище в подкрепа 
на промените имаше от Министерство на земеделието и храните, Министерство на енергетиката и КЕВР. 
 
Vesti.bg 
 
√ НЕК: Не влияем на цената на тока, АИКБ: Неадекватно 
Изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев и Румен Радев от АИКБ в спор за цената на промишления ток 
Н ямаме ангажименти към промишления ток. Националната електрическа компания (НЕК) не влияе върху цената на 
електроенергията. Това заяви в ефира на "Здравей, България" по NOVA изпълнителният директор на дружеството Петър 
Илиев. 
Тези негови твърдения категорично отхвърли Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Визираме поведение на НЕК, което намираме за неадекватно, и то не само във въпросните два дни (тези с най-висока 
цена на промишления ток, бел.ред.). Настояваме за силни мерки и реформи в енергийната система като цяло”, каза още 
Радев, пояснявайки че това е желанието на всички работодатели у нас. 
Според него се създава "изкуствен, и то търговски, а не фактически дефицит на електроенергия". 
Петър Илиев опроверга твърдения, които преди дни направи в ефира на "Здравей, България" бизнесменът и член на 
Управителния съвет на БТПП Красимир Дачев.  
"Той каза няколко неистини за НЕК. Каза, че ролята на НЕК е да произвежда толкова ток, колкото трябва на държавата. Но 
така беше допреди 25 години. Дачев заяви още, че НЕК казва кое трябва да включим и дали да го включим, но в отговор 
аз ще кажа, че НЕК спазва законите на страната и разпоредбите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)”, 
заяви Илиев. 
Той бе категоричен, че НЕК няма задължение да продава ток на свободния пазар. 
Единственият ангажимент на компанията в тази насока бил свързан с дело на Европейската комисия срещу България за 
манипулации на свободния пазар. Освен това, НЕК имал пълното право да продава излишното количество електроенергия 
на същия този пазар. "България си избра този модел – от 2014 г. токът се продава по графици и целият свободен се продава 
само на борсата", каза още Илиев. 
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И той се съгласи с твърдението, че проблем с промишления ток има. Но определи като "смешно" и "плашещо хората" 
предупреждението, че основни стоки и услуги ще поскъпнат, заради повишението цената на електроенергията. 
Радев коментира и ситуацията с дните, в които цената на промишления ток у нас отбеляза рекордни за Европа стойности. 
"Тези дни имаме дори и внос – реализация на вътрешен пазар, заради високите цени. На пазара предлагането е 
ограничено, пазарът е много тънък. Представете си, че по някаква причина едни 30 мегавата са изтеглени от този пазар 
чрез някаква двустранна договорка – тези 30 мегавата могат да го преобърнат като цена", заяви Радев. 
Петър Илиев посочи, че НЕК спазва законите и разпоредбите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и че 
НЕК няма задължение да продава ток на свободния пазар. Единственият ангажимент на компанията в тази насока бил 
свързан с дело на Европейската комисия срещу България за манипулации на свободния пазар. Освен това, НЕК имал 
пълното право да продава излишното количество електроенергия на същия този пазар. 
"България си избра този модел – от 2014 г. токът се продава по графици и целият свободен се продава само на борсата", 
каза още Илиев. 
И той се съгласи с твърдението, че проблем с промишления ток има. Но определи като "смешно" предупреждението, че 
основни стоки и услуги ще поскъпнат, заради повишението цената на електроенергията.  
"Оказа се, че имаме прекалено големи различия, и то принципни. Естествено, че има възможност стоките да поскъпнат. 
Всеки търси след това възможност да реализира по-скъпата си продукция заради по-високата себестойност, която при него 
се интегрира. Той какво може да направи, освен да се опита да прехвърли по-високите си разходи и върху цената на краен 
продукт", коментира Радев. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Банкерь 
 
√ Швейцария премахна всички ограничения за българите 
След две седмици българите и румънците вече ще имат право на свободно придвижване, работа и усядане в Швейцария, 
съобщава Дойче веле. Срокът на досегашната ограничителна клауза изтича в края на май, така че от 1 юни 2019 гражданите 
на двете държави ще имат в Швейцария същите правата, каквито имат и в ЕС. Вчера швейцарското правителство издаде 
постановление за въвеждане на свобода на придвижване за българи и румънци. 
Защо досега имаше ограничения? 
Нека да припомним, че между Швейцария и ЕС са в сила редица двустранни споразумения, които на практика приравняват 
правата на гражданите им. Преди десет години обаче в Швейцария влезе в сила специален документ, отнасящ се до статута 
на българите и румънците като граждани на ЕС. Той предвиждаше преходен период от максимум десет години, след който 
гражданите на двете страни да получат пълни права в Швейцария. 
На 1 юни 2016 Швейцария премахна всички ограничения за българите и румънците - още преди да е изтекъл 10-годишният 
период. Тогава обаче Берн обяви следното условие: "Ако имиграцията от Румъния и България превиши с 10% средната 
стойност от предходната година, на 1 юни 2017 или най-късно на 1 юни 2018 Берн може да въведе нови ограничения за 
пазара на труда". И тези ограничения наистина бяха въведени от 1 юни 2017 - първоначално за една, а после за още една 
година. 
Пълна свобода на придвижване от 1 юни 
Сега обаче 10-годишният срок окончателно изтече. От идния месец българите и румънците ще имат право да усядат в 
Швейцария - ако са си намерили там работа или пък ако докажат, че разполагат с достатъчно средства. Така Хърватия 
остава единствената страна-членка на ЕС, чиито граждани все още имат само ограничен достъп до швейцарския трудов 
пазар. 
По данни от 2017 година в Швейцария живеят близо 14 400 румънци и около 8 100 българи, като през 2016 миграцията от 
двете страни е нараснала двойно в сравнение с 2015. Тази страна има население от около 8,5 милиона, като 25% от хората 
не притежават швейцарски паспорт. 
 
√ Енергийното развитие на региона - приоритети, технологии, пазари, ще обсъждат в София 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще открие осмата енергийна конференция, посветена на перспективите 
пред развитието на сектора в региона на Югоизточна Европа, съобщиха организаторите от Българския енергиен и минен 
форум. Темата е "Дневният ред на енергийното развитие на региона - приоритети, технологии, пазари". 
На конференцията ще присъстват висши представители на държавната администрация на страните членки на Европейския 
съюз, на европейски институции и неправителствени организации, на търговци и доставчици на електрическа енергия и 
природен газ, доставчици на оборудване и компании, разработващи нови енергийни технологии, представители на 
регулаторни органи, енергийни политици, представители на индустриални асоциации, на изследователски центрове и 
институти, пазарни анализатори и консултанти, оператори на преносни и разпределителни мрежи за електроенергия и 
природен газ, компании за финансово инвестиране и юридически консултации. 
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В рамките на дискусията ще бъде разгледано бъдещето на въглищните региони в преход, развитието на регионалния пазар 
на електроенергия и природен газ, предизвикателствата пред ВЕИ сектора, ядрената енергетика и други. 
Конференцията ще предостави отлични възможности за получаване на актуална информация от водещи специалисти, 
които ще споделят техните познания и опит за преодоляване на предстоящите предизвикателства по управление на новите 
енергийни проекти и услуги. 
Налице е възможността да се установяват преки контакти с менажери на високи управленски постове в енергийни и 
индустриални компании по важни теми за енергетиката, да използвате максимално възможностите си да повишите 
ефективността на енергийното производство и качеството на услугите, откривайки модерни технологии и решения. 
На конференцията ще бъде приложен нов подход на организация на работата й, при който на всеки от панелите ще бъде 
изнесен само един или два водещи доклада от специалисти с доказан висок опит по темата, които ще представят общ 
преглед на проблемите и съвременните им решения. В рамките на панела допълнително ще бъдат дискутирани други 
аспекти свързани с темата, представени от панелисти от страната и чужбина. Очакваме така да бъдат създадени условия 
за активно участие в работата на конференцията и от страна на присъстващите и включването им в дискусиите с очакван 
принос към резултатите от събитието. 
 
БНТ 
 
√ 60% от измамите с еврофондове в България са прекратени или отхвърлени  
60 процента от проверяваните в България случаи на измами с европейски средства са били отхвърлени или прекратени от 
прокуратурата. Това се казва в доклад на Европейската сметна палата за противодействието на измамите със средства от 
европейските кохезионни фондове през последните пет години. Освен България европейските одитори са направили 
проверка и във Франция, Унгария, Гърция, Латвия, Румъния и Испания. 
Въпреки че има напредък през последните години, държавите членки на ЕС все още не се справят добре с измамите при 
разходването на средства по политиката на сближаване. Това показва най-новият доклад на Европейската сметна палата. 
Самите проверени страни, сред които е и България, смятат, че прилаганите от тях мерки за борба с измамите с 
евросредства са достатъчно добри. Според европейските одитори обаче тези заключения са "твърде оптимистични". 
В доклада се казва, че службите, които контролират изразходването на евросредствата у нас, не са оценявали добре 
рисковете от измама, в някои случаи са ги определяли като ниски и въобще не са започвали проверка. 
Прокуратурата пък е отхвърлила или прекратила 60 процента от проверените случаи. От няколко години Европейската 
комисия стартира проект за прилагане на така наречените пактове за почтеност - споразумение, което органът, отговарящ 
за възлагането на дадена обществена поръчка, сключва с икономическите оператори, подаващи оферти за договора. Те се 
задължават да се въздържат от корупционни практики и гарантират прозрачност. Според доклада на сметната палата тези 
пактове отчитат положителни резултати в някои държави, но България не се споменава сред тях. 
 
√ Иванка Багдатова-Мизова е освободена от Държавен фонд „Земеделие“  
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ гласува освобождаването на заместник-изпълнителния директор на 
Фонда Иванка Багдатова-Мизова, считано от днес. Управителния съвет избра Евдокия Кръстева за заместник-
изпълнителен директор на ДФЗ. 
Евдокия Кръстева има две магистратури – по право и по аграрна икономика от Университета за национално и световно 
стопанство. 
В периода февруари 2001 г.- юни 2008 г. е била главен секретар на Изпълнителната агенция по лозата и виното. 
От октомври 2012 г. до юли 2015 г. е съветник по кохезионната политика в постоянното представителство на България в 
Брюксел. От юни 2008 г. до момента работи в Министерски съвет като държавен експерт в дирекция „Централно 
координационно звено“ и началник отдел в дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“. 
Заради къщите за гости, строени с европари по земеделските програми и използвани не по предназначение, Румен 
Порожанов се раздели с поста си на земеделски министър. Срещу него прокуратурата стартира разследване. Мястото му 
зае Десислава Танева. Веднага след като депутатите одобриха кандидатурата ѝ, Десислава Танева увери, че Иванка 
Багдатова-Мизова, чийто телефонен номер бе посочен в обява за къща за гости, ще бъде освободена от поста заместник-
председател на ДФ „Земеделие“. 
 
√ В ТУ в София отбелязват 65 години от първото телевизионно предаване в България  
65 години от първото телевизионно предаване в България и на Балканския полуостров отбелязаха днес в Техническия 
университет в столицата. Именно там е конструиран телевизионният приемник, чрез който се осъществява предаването 
на образи на разстояние. Тази година 60 години от създаването си чества и Българската национална телевизия. 
16 май 1953. На тази дата група учени от Катедрата по радиотехника в Машинно-техническия институт успяват да предадат 
по кабел първото стабилно телевизионно изображение. Сигналът се предава само няколко минути, но постижението 
остава в историята. 
Румен Миронов - ръководител на Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": С възхищение са писали - "Ето малка 
България, има собствено телевизионно излъчване." 
Идеята за телевизия е на проф. Кирил Кирков.  
Румен Миронов - ръководител Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": Експериментирали са, рисували са, 
чертали са, правили са, разваляли са, отново са правили, близо три години е бил този процес творческия. 
Телевизорите в столицата по това време се броят на пръстите на едната ръка.  
Румен Миронов - ръководител Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": Имало е един при ректора на ТУ при 
тогавашния министър-председател. 
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Една камера и стара киномашина. С това е разполагал експерименталният телевизионен център в института, за да започне 
редовни излъчвания два пъти седмично. Сглобени са от техника Минко Минков, за когото и днес си спомнят с усмивка.  
Румен Миронов - ръководител на Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": Всички го знаят като Бай Минко. 
проф. инж. Георги Ненов - студент на проф. Кирил Кирков: Бай Минко беше със златни ръце. Нещо като прави, го 
изпипваше, за да бъде образец. 
Румен Миронов - ръководител Катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии": Как са се разглобявали различни части 
от други радиоприемници, за да се създаде този предавател телевизионен, наистина е учудващо и поклон пред тях. 
"Внимание, излъчваме в ефир!" С тези думи и кадри от седмоноемврийската манифестация няколко години по-късно 
започва историята на професионалната телевизия у нас. Ражда се Българската национална телевизия. 
 
√ Ангела Меркел се разделя с политиката 
Меркел обяви, че след края на четвъртия си мандат като канцлер на Германия няма да се кандидатира за никакви нови 
постове. С думите си на пресконференция в Берлин, тя опроверга спекулациите, че може да получи някоя от ръководните 
позиции в Брюксел. 
Ангела Меркел, канцлер на Германия: Онова, което казах, когато напуснах лидерския пост на Християндемократическия 
съюз, е вярно: няма да се кандидатирам през 2021 година. Не съм на разположение за каквито и да било политически 
постове, независимо къде - включително в Европа. 
 
√ Тереза Мей се съгласи да състави график за избирането на нов премиер  
Британският премиер Тереза Мей обеща да определи график за избирането на неин приемник след следващия вот за 
Брекзит в първата седмица на юни. Тя се съгласи след срещата си с депутати, които искат дата за нейното оттегляне. 
Ако Мей загуби вота за плана си за Брекзит, който вече бе отхвърлен три пъти, източници казват за Би Би Си, че тя ще се 
оттегли. 
Междувременно бившият премиер Борис Джонсън обяви, че ще се кандидатира за позицията ѝ в случай, че тя реши да 
напусне поста. 
Премиерът успя да оцелее след вота на доверие в края на миналата година и до декември месец не може да бъде поискан 
друг такъв. 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат Закона за лечебните заведения 
Депутатите ще обсъдят на първо четене промяна в Закона за лечебните заведения. Измененията предвиждат лекарите, 
които до 3-ти юни тази година не са придобили специалност "Обща медицина", да продължат да осъществяват дейност 
като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от 4 години. 
С предлаганите промени се цели да се предотврати закриването на голям брой практики за първична медицинска помощ, 
особено в ограничените и труднодостъпни райони и да се гарантира достъп на населението до медицинска помощ. 
Не малка част от общопрактикуващите лекари изпитват затруднение при изискването за придобиване на специалност 
“Обща медицина“ в определения от закона срок, тъй като се налага да отсъстват от практиката си за времето на обучение 
и са изправени пред невъзможността да намерят заместник за времето на отсъствие. 
По данни на регионалните здравни инспекции броят на лекарите, осъществяващи дейност като индивидуална практика за 
първична медицинска помощ без специалност “Обща медицина“ и чиято регистрация подлежи на заличаване след 3-ти 
юни тази година поради изтичане на законно установения срок, е 568. 
 
√ Президентът се среща с представляващия ВСС за избор на главен прокурор 
Със среща с представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев продължават президентските консултации, 
свързани с процедурата за избор на нов главен прокурор. Държавният глава Румен Радев вече разговаря  с главния 
прокурор, председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд, главния съдебен инспектор и 
правосъдния министър.  
След срещите изявления имаше само от поканените от президента, но след всяка от тях следваше прессъобщение.  И така 
стана ясно, че Румен Радев прави тези консултации, защото има високи обществени очаквания към следващия главен 
прокурор като институция от ключово значение в борбата с престъпността, корупцията и упражняване на надзор за 
законност. Според държавния глава, обществото трябва да бъде убедено в прозрачността на процедурата и че 
професионалната компетентност и изявената независимост са от изключително значение. Че от съдебния инспекторат се 
очаква да е ефективен гарант, че кандидатстващите за ключовата позиция магистрати отговарят на необходимите 
критерии.  
Румен Радев е категоричен, че отклонения  по отношение  независимост,  морал, професионализъм, декларирани доходи 
и имущество на кандидатите, както и формална процедура и немотивирани, бланкетни аргументи при излъчване на 
номинациите за нов главен прокурор, могат да компрометират както самия избор, така и впоследствие и дейността на 
прокуратурата. 
Срещата с Боян Магдалинчев е последната от срещите на президента с представители на изпълнителната и съдебната 
власт.  Румен Радев планира да разговоря и с представители на неправителствени организации, ангажирани със съдебната 
реформа. 
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√ Първите бюлетини за евроизборите тръгнаха към избирателните комисии 
Първите бюлетини за предстоящите на 26 май евроизбори тръгнаха към районните избирателни комисии. Тази сутрин 
ескорт от камиони, натоварени с изборните книжа, потеглиха от печатницата на БНБ. Комисар Станислав Теофилов каза: 
"За всеки един от транспортите е подсигурена охрана и пилотиране, така че да не се допуснат инциденти и нещата да се 
случват така, както е планирано съгласно направеното разписание. В днешния ден предстои транспортиране на бюлетини 
и изборни книжа за 12 районни избирателни комисии. Периодът на транспортиране е от днес до 21-ви, когато ще се 
финализира цялостната дейност, свързана с транспортирането“. 
200 000 бюлетини за гласуването в чужбина вече са предадени на Министерството на външните работи, казаха от ЦИК. 
 
√ Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия обявява две нови ваучерни схеми 
Репортаж на Наталия Ганчовска за предаването „Нещо повече“ на програма „Хоризонт“ 
Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия обявява две нови ваучерни схеми, предложенията за които 
ще започнат да се набират през октомври. Това съобщи пред бизнеса изпълнителният директор на Агенцията Бойко Таков. 
Той заяви това на форума „Бизнес и финанси 4.0“, който днес бе организиран за първи път като приемник на сега познатия 
„Финансиране на бизнеса“. На форума Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, Европейският 
инвестиционен фонд и инвестиционни посредници представиха схеми на дребния бизнес различни възможности за 
финансиране, както и съвети при кредитирането и работата с високотехнологичните финансови инструменти.  
Среща между бизнеса и част от финансиращите институции за запознаване с новите възможности и схеми за финансиране 
на малките и средни предприятия. Така протече форумът, с презентации и неформални дискусии, с преки срещи очи в очи, 
и майсторски класове - в кредитирането, в инвестиционното посредничество, блокчейна и финтех-пазарите - всичко с цел 
- да се ускори растежа на фирмите. 
Едната от ваучерните схеми е за информационно-комуникационни услуги, а другата за предоставянето на услуги за 
емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари. По първата схема ще се предоставят два вида ваучери -единият от пет 
хиляди лева, а другият от 20 хиляди лева. Целта е да се подкрепят 450 предприятия с близо десет милиона лева, съобщи 
Бойко Таков и назова част от дейностите, за които ще се ползват ваучерите: 
"От малките ваучери - като се започне с изработка на уеб сайтове, дигитален маркетинг, информационна и киберсигурност, 
блокчейн технология". 
По втората схема - предоставянето на услуги за листването на ценни книжа на фондовата борса, първият ваучер се 
реализира в момента със стартъп компания, посочи Таков. Тук стойността на ваучера е 50 хиляди лева. 
"Реално това е разхода, който трябва да направи за инвестиционният посредник, за написването на проспект, за 
набирането на капитала, а за да бъде изпълнен ваучера, за да може след това да бъде осребрен, единственото изискване 
е в рамките на девет месеца дадената компания да набере капитал под 500 хиляди лева". 
Тази схема ще подкрепи 30 компании с един милион и половина лева. 
Изпълнителният директор на агенцията за малките и средни предприятия съобщи още и за предстоящата 10-а сесия на 
Националния иновационен фонд, която ще разполага с бюджет от 5 млн. лв., а набирането на проектни предложения ще 
започне през следващия месец. 
С интерес бизнесът изслуша представените му възможности,- и от агенцията, и от Европейския инвестиционен фонд, и 
сподели, че наистина очаква облекчаване на финансирането и по-безпрепятствен достъп до парите от всякакви програми 
и проекти, предназначени за подпомагане на предприемачеството. 
 
√ Бъдещето на малкия бизнес 
За бъдещето на малкия и среден бизнес говорим в “Нашият ден” с Елеонора Негулова. Тя е председател на Националното 
сдружение на малкия и среден бизнес - организатор на иновационния форум „Innovation in action”. 
Срещаме ви и с гледната точка на преподавателя в УНСС Даниел Парушев. 
Чуйте разговора. 
 
Investor.bg 
 
√ През 2019 г. Денят на данъчна свобода идва на 18 май 
Преразпределението през бюджета е най-високо за последните десет години, показва анализът на Института за 
пазарна икономика  
Денят на данъчна свобода през 2019 г. ще настъпи на 18 май. Това е денят, в който гражданите ще спрат да работят за 
държавата и ще започнат да работят за себе си, изчислиха в Института за пазарна икономика. През тази година в 
държавната хазна е планирано да постъпят рекордните 43,9 млрд. лв. приходи. Средно за един календарен ден българите 
ще изработват по 319 млн. лв., което означава, че ще са ни необходими 138 дни, за да попълним хазната. 
Датата е символична и показва кога държавната хазна ще се попълни, ако всичко изработено бъде незабавно изземвано, 
затова се нарича Ден на данъчна свобода, а по-света е известна като Tax Freedom Day. 
За сравнение, този ден през миналата година беше на 13 май, през 2017 г. – на 16 май, а през 2016 г. – на 6 май. 
Въпросните 138 дни отразяват общите приходи в консолидираната фискална рамка за 2019 г., но има някои специфични 
моменти, които следва да се отчетат. 
Българите отново ще получат помощ от европейските данъкоплатци, които ще ги „отменят” за малко над осем дни работа 
към държавата. Това отразява заложените в бюджета близо 2,7 млрд. лв. помощи от ЕС. Местните данъкоплатци ще 
работим до 9 май за държавата, а в дните до 18 май ще бъдем отменени от европейските данъкоплатци. 
Въпреки това деление ние се спираме на 18 май за официалната дата на данъчната свобода, тъй като тя с най-голяма 
точност отчита преразпределението през приходната част на бюджета, посочват от ИПИ. 

http://bnr.bg/post/101119601
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Експертите на института напомнят, че освен изчислените 138 дни следва да отчитаме и планираните два дни за 
отработване, които отразяват заложения дефицит от 600 млн. лв. по консолидираната фискална програма. 
Традиционно през последните години в бюджета се залага дефицит, което означава, че държавата планира да харчи 
повече, отколкото събира като приходи. През последните три години обаче (2016-2018 г.) този дефицит не се реализира и 
бюджетите излизаха на голям излишък. Очакваме и през 2019 г. в бюджета да има излишък, което означава, че няма да 
има дни за отработване, прогнозират в ИПИ. 
Сметките показват, че най-много дни през тази година ще отделим, за да попълним приходите от ДДС – 34 дни. За 
приходите от акцизи ще са ни нужни близо 17 дни. За осигуровките ще трябва да се трудим малко над месец – 24 дни за 
социално осигуряване и 9 дни за здравно. Приходите от подоходните данъци ще попълним за близо 12 дни, а тези от 
корпоративни данъци – за малко над 8 дни. Други почти 7 дни ще работим, само за да платим държавните и общински 
такси. 
Анализът на ИПИ показва, че през последните години се наблюдава устойчива тенденция дните, нужни на българските 
данъкоплатци да попълнят тяхната част от бюджета, да бъдат все повече и Денят на данъчна свобода да идва все по-късно 
през годината. Това означава, че реално данъчната тежест в страната нараства. Преразпределението през приходната част 
на бюджета се планира да достигне 37,7%, което е най-високата стойност за последните десет години. 
Пример за покачването на данъците са осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, за които отделяме 
все повече през последните години – през 2017 г. и 2018 г. имаше покачване на вноската за пенсия с по 1 процентен пункт 
на година, а през 2019 г. беше покачен максималният осигурител праг. За съжаление, през последните десет години, след 
въвеждането на плоския данък от 2008 г., нямаме примери за намаление на данъчната тежест у нас. 
Сметката разпределя данъчното бреме върху абсолютно всички български граждани (включително деца, пенсионери и 
т.н.), но именно работещите понасят в най-голяма степен тежестта на хазната. За работещите българи данъчната тежест е 
близо 50%, тоест за тях Денят на данъчна свобода идва чак в края на юни. 
 
√ БНБ определи по-ниски такси при онлайн проверка в кредитния ѝ регистър 
Информация по електронен път от ЦКР и Регистъра на банковите сметки и сейфове могат да получат физически 
лица, които притежават електронен подпис 
Българската народна банка (БНБ) определи по-ниски такси при онлайн проверка в кредитния ѝ регистър. 
Управителният съвет на централната банка промени наредбите, които определят как физически лица да получат 
информация от Централния кредитен регистъри Регистъра на банковите сметки и сейфове, съобщи пресцентърът на 
банковия регулатор. 
Централната банка променя таксите за справки от Регистъра на банковите сметки и сейфове, заради увеличаване на 
разходите по разработване на нови функционалности в системата на регистъра, свързани със законови изисквания, 
аргументираха се в БНБ. 
Заявление за получаване на информация от двата регистъра по електронен път вече могат да подават физически лица, 
които притежават удостоверение за квалифициран електронен подпис, издадено от регистриран доставчик по Закона за 
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.  

 
В централната банка определят такси за електронни услуги, които са 50% по-ниски от тези, които могат да се получат на 
хартиен носител. 
От 5 юни 2019 г. предоставянето на справки от системите на Централния кредитен регистър и от Регистъра на банковите 
сметки и сейфове ще се извършва при прилагане на следните такси: 
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√ Пускат тол системата от ноември и без магистрална мрежа 
България не е държава, в която има изградена магистрална мрежа, но въпреки това от ноември месец обаче тол системата 
трябва да заработи. Това е категоричното мнение на министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя 
Аврамова на брифинг в Министерския съвет след среща с премиера Бойко Борисов по темата за въвеждането на тол 
системата. Така на практика въвеждането на тол системата се отлага с 3 месеца, като бе планирано заплащането за 
тежкотоварните автомобили и автобуси да започне от средата на август месец. 
Средствата от АПИ от винетки са крайно недостатъчни и недостигът им е около 600 милиона - това са сметките на МРРБ. 
Тя обаче отказа да коментира какви са възможностите за тарифи в тол системата, които министерството предстои да 
обсъжда. Припомняме, че превозвачи се обявиха срещу първоначално обявените и предупредиха, че те ще се отразят на 
всички цени, включително и на цените на хранителните стоки. 
На срещата в Министерски съвет обаче всички са се обединили около това, че всички се нуждаем от въвеждане на тол 
системата. 
Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и министърът на финансите Владислав 
Горанов са обсъдили на срещата с премиера и тестовете на устройствата. 
От днес започват разговори с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, но от 16 август започват 
реалните тестове. В рамките на три месеца ще се извършват тестовете, за да се провери реалната картина на трафика. 
Междувременно ще се работи и за обхват. 
Има изготвени нови предложения за тарифи, които ще бъдат предоставени на браншовите организации. Аврамова 
акцентира и върху това, че ще се обсъжда и обхватът на републиканските мрежи. 
От страна на браншовите организации правителството получава положителни оценки. След проследяване на реалния 
трафик на автомобили до 12 тона, над 12 тона и на автобусни превози ще бъде готов и окончателният вариант на размера 
на тол таксите. Аврамова подчерта, че ще се предприемат и действия за промяна в нормативната уредба, така че браншът 
да е конкурентоспособен, а държавата да има достатъчно приходи от тол такси, с които да ремонтира и изгражда пътища. 
 
Economy News 
 
√ Държавните предприятия – рекордни загуби и нов закон 
Петър Ганев, ИПИ 
През тази /б.р. миналата / седмица се случиха няколко събития, които насочиха вниманието към държавните предприятия. 
Едната голяма новина е, че държавната ТЕЦ „Марица-изток 2” отчете огромна загуба от 332 млн. лв., а общо дълговете на 
предприятието вече достигат 864 млн. лв. Тук следва да отбележим, че загубата до голяма степен се дължи на постоянно 
нарастващите разходи за въглеродни емисии, които през 2018 г. са стрували на компанията 363 млн. лв. Огромната загуба 
на държавното предприятие през последните години се финансира основно със заеми от БЕХ, в т.ч. за закупуване на 
недостигащите въглеродни емисии за 2018 г. Очакванията са, че БЕХ ще се опита да конвертира голяма част от кредитите 
към държавното дружество в капитал, като по този начин се избегне изпадането в несъстоятелност – не е ясно как тази 
операция ще отговори на европейските правила. Това само по себе си обаче няма да подобри състоянието на държавното 
дружество, особено в средата на растящи „зелени” разходи за въглеродни емисии. 
Другата голяма новина е, че най-накрая бяха отворени офертите за концесията на летище София, които показват сериозен 
интерес от чуждите инвеститори. Водещата оферта е за годишно концесионно възнаграждение в размер на 32,8 млн. евро, 
което за пълния период от 35 години би означавало плащания в общ размер от поне 2,2 млрд. лв. Към тези средства се 
прибавят и инвестиции (основното е нов терминал), които отново по тази оферта биха били в размер на 900 млн. евро за 
целия период. Всички подадени оферти предвиждат и авансово плащане от 550 млн. лв. към държавата, които ще отидат 
за изплащане на дълговете на БДЖ и нови влакове. Тази автоматична обвързаност на концесията на летището с 
покриването на дълговете на държавната железница е доста „иновативна” и също не е ясно как ще отговори на 
европейските правила за държавна помощ.  
Тези две новини – рекордна загуба на държавна енергийна компания и рекордна концесия, която да замени държавния 
оператор на летището в София, идват в седмицата в която беше публикуван проектът на изцяло нов Закон за публичните 
предприятия. Проектът е публикуван на Портала за обществени консултации (виж тук), като отбелязваме, че от страницата 
вече е премахната цялостната предварителната оценка на въздействието по незнайни причини (самата оценка може да е 
предмет на отделна критика и показва как не трябва да се прави такава). Предложеният нов закон, който да уреди 
управлението на държавните предприятия, е резултат от поетите ангажименти на страната за присъединяване към 
Валутния механизъм II (ERM II) и съответно най-вероятно ще бъде бързо придвижен през парламента (преди лятото). 
Важно е да отбележим, че новият закон следва Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 
(ОИСР) за корпоративно управление на държавните предприятия и е изготвен с активното участие на ОИСР. 
Един от основните пропуски на досегашната нормативна рамка за държавните предприятие е не просто липсата на ясно 
оповестена политика на държавата, която „да изяснява причините, които обосновават участието на държавата в 
стопанската дейност чрез публичните предприятия", но и фактът, че „липсата на централизирано звено, което да има 
изрични законови правомощия за наблюдение върху практиките в областта на държавното участие не позволява 
постигането на сигурност, че отрасловите министри спазват съществуващите правила." С други думи, новият закон не 
просто цели да наложи по-добра рамка, но и да направи така, че разписаните правила да се спазват. 
Новото централизирано звено, което ще координира държавната политика по отношение на държавните предприятия, ще 
се казва Агенция за публичните предприятия и инвестициите и ще бъде към администрацията на Министерски съвет. 
Новата агенция на практика ще обедини сега съществуващите Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и 
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Българската агенция за инвестиции. Ако нещо в управлението на държавните компании се издъни, отговорността вече ще 
се носи от цялото правителство. Потенциално това би трябвало да увеличи политическата отговорност и да осигури 
механизми за осъществяване на обща политика в даден сектор – помним например разминаването между визията на 
транспортния министър и на финансовия министър преди време за съдбата на БДЖ. 
Подобно звено има всичките възможности да бъде поне донякъде успешно на фона на сегашната ситуация. Новият закон 
предвижда и най-различни задължения по отношение на прозрачност и публичност, тоест обединени под едно звено, 
което отговаря пред специален закон и директно пред Министерския съвет, вероятността работата на държавните 
компании да бъде допълнително осветена е голяма. Всичко това, разбира се, не гарантира по-добри финансови резултати, 
нито по-малко злоупотреби, но все пак е стъпка в правилната посока. Важно е също така какво ще се случи с този 
законопроект в Народното събрание и дали някои текстове няма да бъдат орязани, което да отдалечи проекта от 
първоначалната идея. 
Новият закон потенциално би дал по-добри инструменти за управление на държавата собственост, но той сам по себе си 
не задава рамката кое да е държавно и кое частно. А всъщност, примерите с които започнахме, показват, че това е 
основополагащият въпрос. Нека приемем по-добра рамка за управление на държавите предприятия, но нека не забравяме 
и най-добрият механизъм за подобрение в работата на държавните компании – оттеглянето на държавата за сметка на 
частния капитал. Управлението на летището в София е точно такъв пример – дори и да подобрим рамката за работа на 
държавни компании, в т.ч. държавния оператор на летището, резултатът би бил немислимо отдалечен спрямо това, което 
ще се случи с навлизането на голям чуждестранен инвеститор в летището. 
Остава отворен и въпросът за постоянното замитане на огромните загуби на някои държавни предприятия, което също 
няма да изчезне и при новия закон. Дали е покриване на загуби в ТЕЦ „Марица-изток 2” чрез постоянно наливане на пари 
от БЕХ или използването на авансовото плащане от концесията на летище София за „спасяването” на БДЖ, в крайна сметка 
платците на тези загуби са данъкоплатци и потребители. Задължително е новата Агенция за публичните предприятия и 
инвестициите не просто да работи за по-доброто управление на държавните компании, но и да преразгледа 
икономическата обосновка зад всички държавни компании и да бъде активна в търсенето на възможности за навлизането 
на частни капитали във все още доминираните от държавата сектори. 
 
В. Монитор 
 
√ Борисов и Ципрас дават старт на изграждането на газовата ни връзка с Гърция 
Премиерът Бойко Борисов и гръцкият му колега Алексис Ципрас ще дадат началото на изграждането на междусистемната 
газова връзка между България и Гърция, съобщиха от правителствената информационна служба. 
Интерконекторът между двете страни е един от приоритетните проекти за сигурност и конкурентоспособност на 
енергийния пазар в Европейския съюз. Проектът е изключително важен и от гледна точка осигуряване на диверсификация 
на източниците и доставките на газ за България и региона на Югоизточна Европа, уточняват от Министерски съвет. 
Церемонията за даване началото на строителните дейности по проекта ще се състои на 22 май до с. Кирково. 
 
√ Мария Белова положи клетва на мястото на Десислава Танева  
Мария Щерева Белова положи клетва като народен представител от партия ГЕРБ на мястото на Десислава Танева, която 
бе избрана от парламента за министър на земеделието, храните и горите. На 15 май 2019 г. ЦИК я обяви официално за 
народен представител от двадесет и първи изборен район – Сливенски. 
Тя е под № 4 от листата на партия „ГЕРБ“. До избирането на Белова се стигна след като Народното събрание гласува 
оставката на земеделския министър Румен Порожанов и замени поста му с Десислава Танева. 
Също така председателят на парламента Цвета Караянчева предложи и бе прието за първа точка в последния работен ден 
от седмицата да бъде първото гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения. 
 
√ ЕК глоби 5 банки с общо с €1,07 млрд. за картели на валутния пазар  
Европейската комисия обяви налагането на глоби общо за 1,07 млрд. евро на 5 международни банкови гиганта за участие 
в картели при спот сделки с чуждестранна валута, предаде ДПА. 
Санкциите са за Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup, JP Morgan и MUFG Bank, официално известна като Bank of Tokyo-
Mitsubishi. ЕК поясни, че петте банки са създали 2 картела на спотовия валутен пазар за търговия с 11 валути - евро, 
британска лира, японска йена, швейцарски франк, щатски долар, канадски долар, новозеландски долар и австралийски 
долар, както и с кроните на Дания, Швеция и Норвегия. 
ЕС обяви две решения . С първото налага глоби за 811 млн. евро на Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup и JP Morgan. 
Второто решение е за глоби за около 258 млн. евро и то важи за Barclays, Royal Bank of Scotland и MUFG Bank 
Трансакциите с валути са сделки, които се изпълняват на същия ден по преобладаващия валутен курс. Разследването на 
ЕК е установило, че отделни търговци в тези банки са разменяли чувствителна информация и понякога са координирали 
стратегии чрез онлайн професионални чат системи 
Сред санкционираните банки Citigroup е с най-голяма глоба - около 311 млн. евро. Следващата по големина - 229 млн. евро 
- е за JP Morgan. 
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Дарик  
 
√ Министър Ангелкова откри изложението „Уикенд туризъм“ в Русе 
"Тенденцията България да привлича по-платежоспособни туристи, чийто престой е по-дълъг от преходните години, ясно 
се очертава от последните данни за приходите от туризъм и реализираните нощувки в местата за настаняване с над 10 
легла. 
За периода януари-март 2019 г. като цяло се отчита ръст на нощувките в повечето зимни курорти спрямо същите месеци 
на миналата година, а постъпленията от нощувки в страната са се увеличили с 4,1 на сто". Това заяви министърът на туризма 
Николина Ангелкова преди откриването на 15-ото туристическо изложение „Уикенд туризъм” в Русе. 
Фактът, че туристите харчат повече у нас, е важен за туристическия сектор и показва устойчивост на дестинацията, отбеляза 
министърът. Така, макар че за периода януари-март като брой се регистрира спад на чуждестранните туристи от около 
0,3%, ефектът за сектора и за икономиката като цяло е по-добър. Отчита се, че продължителността на престоя се е 
увеличила основно на 7 дни в зимните курорти, при традиционна почивка през предни години 5-7 дни. 
"Целта ни е да насочваме повече посетители към вътрешността на страната, посочи министър Ангелкова, отбелязвайки, че 
събития като туристическата борса в Русе са много добро средство да покажем възможностите за отдих и в крилата на 
активните сезони и да насочваме целогодишно вниманието към България. Подкрепяме форума и благодаря на 
организаторите и местната администрация, че го организират за 15-и пореден път", коментира министърът.  
Инициативата „Естествено в България - 2019 година на вътрешния туризъм“ ни помага да популяризираме все повече 
малко познати места, информира министър Ангелкова. Тя обясни, че от старта й през февруари вече е засечен ръст от 
около 2% на вътрешния туризъм. 
През миналата година от 27 млн. нощувки, реализирани в местата за настаняване с 10 и повече легла, 9 млн. са от българи. 
Министърът заяви, че се надяваме тази кампания допълнително да подпомогне и усилията на бизнеса. 
"Прогнозите за летния туристически сезон са за лек спад от 2-3% в броя на чуждестранните туристически посещения", каза 
министър Ангелкова. "Тези очаквания обаче са на база на ранните записвания, много е възможно резервациите в 
последния момент да са силни. Месец юни ще е показателят дали ще успеем да запазим рекордните резултати от миналия 
сезон", уточни още министърът.  
На въпрос на медии тя уточни, че основната причина за очаквания спад от някои пазари са ниските цени на преките ни 
конкуренти - Турция, Египет, Северна Македония, Тунис, Сърбия. 
Те имат възможност за пряко субсидиране на сектора и затова крайната им цена е по-ниска от нашата. Нашите конкуренти 
в региона, които са и добри наши партньори за далечните пазари, оферират усилено в Германия и Русия, откъдето основно 
може да се очаква спад, посочи министър Ангелкова. Тя добави, че регистрираме много големи ръстове за ранните 
записвания от Украйна - 50%, Франция - 10%, UK - 19%, Чехия и Полша с около 12%. 
Курортите и хотелите са готови за началото на летния сезон, но това не значи, че проверките на  Министерството на туризма 
ще бъдат по-малко или по-редки. Инспекциите  се правят през целия сезон, мобилните групи на министерството 
проверяват плажовете още от януари, масираните проверки стартират от 1 юни. Планираме и съвместни инспекции с 
Комисията за защита на потребителите, а при сигнал реагираме незабавно, каза министърът.   
Тя отбеляза, че община Русе е изключително активна в туризма, вече има учредена Организация за управление на 
туристически район „Дунав“. „Ние сме спечелили проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и подпомагаме 
дейността на тези организации. 
"Има вече избрани външни изпълнители. В момента стартира изработването на маркетингова и рекламна стратегия, както 
и клипове, брошури. Планираме и участие в борси извън тези, в които традиционно участваме, така че да се подпомогне 
максимално популяризирането на района“, заключи министър Ангелкова. 
И поясни, че Министерството на туризма полага постоянни усилия за участието във формати като Дунавската стратегия и 
другите приоритетни оси като култура, туризъм и тези, които касаят транспорт, свързаност и околна среда. Те са  
изключително важни, тъй като туризмът е хоризонтална политика и зависи от достъпността и транспортната свързаност. 
 
В. Земя 
 
√ Нужна е промяна на модела, по който се държи България в Европейския съюз 
„Златен шанс да защити националния интерес и въглищната енергетика в комплекса „Марица изток“ пропусна 
правителството на ГЕРБ в периода, в който България бе председател на Съвета на Европейския съюз“ – това обяви Деница 
Златева, кандидат за евродепутат от листата на „БСП за България“ и заместник – председател на НС на БСП на срещи в 
градовете Раднево и Гълъбово. Според нея българската страна е била в състояние да формира много широки коалиции по 
важни за нея теми, но е избрала да остане в позицията на посредник и докато е била такъв, други страни са наложили 
своите интереси. Златева даде пример с действията на Франция по пакета „Макрон“, който предизвика огромен дебат и 
недоволство в транспортния сектор и направи паралел с бездействието на българската страна в сектора на енергетиката. 
Когато говорим за това- как като българи защитаваме националния си интерес в Брюксел, трябва да сме наясно, че колкото 
са важни евродепутатите, толкова важна е и позицията на българското правителството. „Сега няма диалог и ние не знаем 
с какви позиции отиват българските министри в Брюксел“, заяви Златева.  
Според нея е явна нуждата от промяна на този модел, по който България се държи в рамките на Европейския съюз и тя ще 
стане факт след избори – европейски, но и парламентарни. „В края на всяка година ЕК публикува законодателните си 
предложения – важно е в сектора Енергетика българското правителство, евродепутати, национални депутати, синдикати 
и работодатели веднага след това да седнем на една маса и да защитаваме една национална позиция“ – заяви Деница 
Златева. За спойката между националната и европейската политика акцентира и Драгомир Стойнев, заместник-
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председател на ПГ на „БСП за България“ и министър на икономиката и енергетиката в периода 2013-2014. Според него тя 
ще гарантира заявяване и отстояване на национален интерес в сектора Енергетика. 
В срещите взеха участие Иван Кръстев, кандидат за евродепутат от листата на „БСП за България“, Таско Ерменков – 
заместник-председател на Комисията по енергетика в 44 НС, Георги Гьоков - народен представител от Старозагорско, Иван 
Айолов, зам.-министър на икономиката и енергетиката с ресор „Енергетика“ (2013-2014 г.) 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Тол системата се отлага 3 месеца - как ще се направят новите тестове? 
- Издирва се. Издирване на убиец - техника и технология - топ криминалистът Ботьо Ботев 
- Космонавтите отблизо. В кухнята на астронавтите - от първо лице разказва журналистът Цветелина Йорданова. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Промяната "Европа" - започват специалните участия на партийните лидери с водачите на листи. В студиото - Радан 

Кънев и Петър Иванов; 
- Какъв е профилът на обвиненият в убийство Стоян Зайков - Чане? В студиото бившият директор на НСБОП Кирил 

Радев; 
- Защо на територията на бившия завод "Химко" във Враца се съхраняват опасни химикали и ще доведе ли това до 

екологична катастрофа - разследване на bTV; 
- В рубриката "Чети етикета" с Биляна Гавазова: Кога ще спре злоупотребата с фалшиви болнични и трябва ли да 

има по-сурови наказания за нарушителите?  
- На живо: Повредени ли са хилядолетните рисунки след вандалския акт в пещерата "Магурата"? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- В битката за Европа - Волен Сидеров и Веселин Марешки. С какво ще печелят избирателите? 
- Как напълно здрав мъж стана инвалид по документи? Разследване на Марин Николов за бизнеса с ТЕЛК-решения. 
- Страх скова Костенец. Накъде водят следите на убиеца? 
- Таксите на пътя - колко и от кога? Ще се стигне ли до шоково поскъпване на стоки и услуги? 
- Само пред NOVA - световноизвестната певица LP за предстоящата й среща с българските фенове. И още - какво я 

свързва с криминалната драма „Дяволското гърло"? 
- В царството на трулите. Ще ви заведем на разходка в италианското бижу Алберобело. 

 
√ Предстоящи събития в страната на 17 май 
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще открие Осмата регионална енергийна 

конференция на тема „Дневният ред на енергийното развитие на региона - приоритети, технологии, пазари" в 
„София Хотел Балкан". 

- Заседание на Съвета на министрите на културата от Югоизточна Европа ще се проведе в НДК. На форума ще 
присъстват и представители на Европейската комисия, ЮНЕСКО и Съвета на Европа. От 13.15 часа в зала 3.1 на НДК 
ще се проведе пресконференция с участието на министър Боил Банов. 

- От 08.15 часа от печатницата на БНБ (бул. „Цариградско шосе" 117) ще излязат автомобилите, натоварени с 
бюлетините за предстоящите избори. На място представител на ГД „Национална полиция" ще даде подробности 
за създадената организация по охраната. 

- От 08.30 часа в аула „Максима" на УМБАЛ „Света Екатерина" ще се проведе симпозиум на тема „Иновации в 
кардиологията, гръдната и сърдечно-съдовата хирургия". 

- От 08.30 часа в кабинет № 220 на ВМА ще се извършат безплатни консултации за високо кръвно. 
- От 08.30 часа в зала „Джон Атанасов" на София тех парк ще се проведе конференция за триизмерната компютърна 

графика Total Chaos.  
- От 09.00 часа в зала „София" на БЧК ще се проведе редовната сесия на 66-ото общо събрание на организацията. 
- От 09.00 часа в зала „Опал" на хотел „Рамада" ще се проведе конференция на тема: „Рак на гърдата от А до Я". 
- От 09.30 часа в Националния исторически музей ще бъде открита Петата международна научнопрактическа 

конференция за рехабилитация на деца с увреден слух „Ти чуваш". 
- От 10.00 часа в зала „Опера" на хотел „Интерконтинентал" ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат 

представени дейността на оръжейната компания CMI Defence и нейните възможности за участие като част от 
цялостното решение за модернизация на българските Сухопътните войски с нови бойни бронирани машини. 

- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Комитет на ромските 
обществени съвети „Ром ромеса" за това дали държава, медии и общество търсят в „ромския проблем" 
изкупителна жертва. 

- От 10.20 часа на Националния стадион „Васил Левски" ще бъдат обявени носителите на еднократната стипендия 
на кмета на Столична община за 2019 г. Празничната церемония се организира по повод отбелязването на Деня 
на българския спорт. Официални приветствия към учениците ще отправят Дончо Барбалов - заместник-кмет на 
Столична община, д-р Ваня Кастрева - началник на РУО - София-град, Татяна Георгиева - председател на Постоянна 
комисия за децата, младежта и спорт, СОС и други официални гости, представители на Столичен общински съвет. 
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- От 10.30 часа в многофункционален спортен комплекс „Спортна София 2000" в „Зона Б-5" ще се проведе спортен 
празник под надслов „Спортът срещу агресията". 

- От 11.00 часа в „Зона 21" ще се проведе дискусия за проблемите на хората с диагноза лупус в България. Събитието 
е част от Седмицата за информираност за ревматичните заболявания. 

- От 11.00 часа на пл. „Света Неделя" ще бъде открита Националната здравна кампания за превенция на 
сърдечносъдови заболявания в България - „Качеството на фокус при оптимален контрол на кръвно налягане". 

- От 19.30 часа в Гьоте-Институт ще се състои премиерата на двуезичния спектакъл на „Метеор", посветен на живота 
и творчеството на Е.Т.А. Хофман - „Хофман". 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе пресконференция, свързана с дейността на 
дирекцията. 

*** 
Бургас. 

- От 11.00 часа на ул. „Александровска" пред сградата на Общината ще бъде открита Националната здравна 
кампания за превенция на сърдечносъдови заболявания в България - „Качеството на фокус при оптимален контрол 
на кръвно налягане". 

- От 16.30 часа пред плувен комплекс „Парк Арена ОЗК" кметът Димитър Николов и организаторите на тех 
изложението EVIZIA ще представят на пресконференция преимущества от използването на електромобилите в 
градска среда и позитивите за околната среда. Официалното откриване на експото ще бъде веднага след това. 

*** 
Българово. 

- От 10.00 часа в храм „Свети Атанасий" ще бъде отслужена заупокойна молитва в памет на посечените православни 
християни - българи и гърци, жертви на геноцида над българския народ по време на османското иго. В 10.20 часа 
учениците от местното учебно заведение „Васил Левски" и деца от фолклорната група „Канатица" ще изнесат 
кратка програма с патриотични стихове и песни в двора на православния храм. Венци и цветя пред Костницата в 
двора на църквата „Свети Атанасий" ще бъдат положени от признателните жители в 10.45 часа. 

*** 
Варна. 

- От 12.30 часа на задния вход за паркинга на Областна администрация се очаква да пристигнат бюлетините за 
изборен район РИК03-Варна за предстоящите избори. 

*** 
Каолиново./ с. Пристое. 

- От 14.30 часа в село Пристое премиерът Бойко Борисов и земеделският министър Десислава Танева ще се срещнат 
със земеделски производители от региона. 

*** 
Костенец. 

- От 07.30 часа главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов и директорът на ОДМВР-София старши 
комисар Николай Спасов ще дадат брифинг пред сградата на Районното управление на МВР в града. 

*** 
Кърджали. 

- От 10.00 часа в Дома на културата ще бъде открита трудова борса, организирана от Бюрото по труда в Кърджали. 
*** 
Плевен. /с. Ралево. 

- От 09.15 премиерът Бойко Борисов ще посети село Ралево, за да инспектира строителните работи на 
автомагистрала ,,Хемус". 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа на пл. „Възраждане" ще бъде открита Националната здравна кампания за превенция на 
сърдечносъдови заболявания в България - „Качеството на фокус при оптимален контрол на кръвно налягане". 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в хотел „Империал" ще се проведе първият регионален форум за Югоизточна Европа на компании 
от технологичния сектор и сектора на изнесените бизнес услуги с висока добавена стойност - SEE INNOVATION, 
TECHNOLOGY AND SOURCING SUMMIT. Преди това, от 09.30 часа в зала „Империал" ще се състои брифинг с 
участието на Иван Тотев, кмет но община Пловдив, Ивайло Славов, председател на УС на Българска аутсорсинг 
асоциация и Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа на пл. „Свобода" ще бъде открита Националната здравна кампания за превенция на сърдечносъдови 
заболявания в България - „Качеството на фокус при оптимален контрол на кръвно налягане". 

*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа в сесийната зала ще се проведе съвместно заседание постоянната комисия по ТРСУ, на което ще 
бъде представен етапа на разработване на ГИС- системата на община Шумен. 



14 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019 
*** 
София. 

- От 10.00 часа лидерът на НФСБ и водач на листата на КП „Патриоти за Валери Симеонов" ще се срещне с 
управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България в централата на Асоциацията на ул. 
„Тракия" 15. 

- От 11.00 часа в зала „Триадица" на Гранд хотел „София" лидерът на БСП Корнелия Нинова и представители на 
ръководството на партията ще подпишат Меморандум за честни избори с 20 политически партии и 
неправителствени организации. 

- От 14.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Мариела Модева ще се срещне с граждани в 
читалище „Райна Княгиня" в район „Сердика". 

*** 
Варна. 

- От 18.30 часа, на площад „Антон Новак" (пред ФКЦ) народният певец Илия Луков и танцова формация „Мездра" 
ще подарят на жителите на Варна фолклорен концерт. Инициатор на събитието е ВМРО - Варна, като то се 
осъществява с подкрепата на депутата от Европейския парламент -Ангел Джамбазки, който също ще се включи в 
празника. 

*** 
Димитровград. 

- От 15.00 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел ще посети града. Първата й среща е 
в ПМГ-Димитровград с учители от едно от най-престижните училища в Хасковска област. След това Ева Майдел 
ще посети фирма-производител на кожа и кожарски изделия и предприятие за иновации, високотехнологични 
разработки и машини за леката промишленост. 

*** 
Карлово. 

- От 17.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" проф. Румен Гечев ще се срещне с граждани в 
читалището в града. 

*** 
Карлово. 

- От 18.00 часа кандидатът за член на Европейския парламент от листата на ГЕРБ и СДС Младен Шишков ще се 
срещне със структурата на ГЕРБ в заседателната зала на Общината. 

*** 
Калояново. 

- От 16.00 часа в сградата на Община Калояново кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Момчил Неков 
и Димитър Данчев ще се срещнат със земеделски производители. 

*** 
Копривщица. 

- От 18.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Мариела Модева ще се срещне с обществеността в 
клуба на БСП. 

*** 
Левски. 

- От 15.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Сергей Станишев ще се срещне с граждани в залата 
на Oбщина Левски. 

*** 
Мадан. 

- От 14.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Валери Жаблянов ще се срещне с обществеността в 
центъра на града. 

*** 
Павел Баня. 

- От 18.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Иван Кръстев ще се срещне с граждани в Народно 
читалище „Напредък". 

*** 
Плевен. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Сергей Станишев ще 
даде пресконференция. В 12.00 часа в зала „Ротари" на х-л „Ростов" в града той ще се срещне с граждани. 

*** 
Пловдив./с. Брестовица. 

- От 9.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Петър Витанов ще се срещне с граждани в центъра 
на селото. 

*** 
Пловдив./с. Цалапица. 

- От 9.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Момчил Неков ще се срещне с обществеността в 
парка, в центъра на селото. 

*** 
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Пловдив./с. Първенец. 
- От 11.00 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Петър Витанов, Момчил Неков и Димитър Данчев 

ще се срещнат със земеделски производители. 
*** 
Пловдив. 

- От 09.30 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Андрей Новаков ще се срещне със служителите 
на транспортна компания на ул. „Рогошко шосе" 36. 

- От 15.00 часа в „Инфо 18 център" кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Тодор Стоилов и Петър 
Витанов ще се срещнат с граждани. 

*** 
Пловдив./с. Рогош. 

- От 18.30 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Петър Витанов и Тодор Стоилов ще се срещнат с 
жители на общината в читалището. 

*** 
Пордим. 

- От 14.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Сергей Станишев ще открие клуб на БСП. 
*** 
Радомир. 

- От 10.00 часа кандидатът за член на Европейския парламент от листата на ГЕРБ и СДС Андрей Ковачев ще проведе 
среща с ръководството и работещите във фирма за проектиране и производство на метални конструкции и 
машини, както и на електрически табла за управление в Радомир.  

- От 11.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Иво Христов ще се срещне с граждани в Младежкия 
дом. 

*** 
Рудозем. 

- От 17.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Валери Жаблянов ще се срещне с обществеността в 
центъра на града. 

*** 
Самоков. 

- От 10.30 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Крум Дончев ще се срещне с представители на 
спортни клубове в Младежкия дом. 

*** 
Севлиево. 

- От 18.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Сергей Станишев ще се срещне с обществеността в 
хотел „Плаза". 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Велизар Енчев ще се срещне с жители в зала 1 на 
хотел „Верея". 

*** 
Трън. 

- От 10.00 часа кандидатът за член на Европейския парламент от листата на ГЕРБ и СДС Андрей Ковачев ще проведе 
среща с производители, търговци и граждани на градския пазар в Трън. 

*** 
Харманли. 

- От 13.00 ч. и 13.30 ч. кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел ще се срещне с ръководството 
и работниците на две от най-големите шивашки фирми в града, които предлагат продукция на вътрешния и 
международния пазар и си партнират с квалитетни дизайнерски компании от Европейския съюз. 

*** 
Хасково. 

- От 15.00 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Елена Йончева, Цветелина Пенкова и Емил 
Геориев ще се срещнат с ръководството и работещите във фабрика за текстил. В 16.15 часа те ще се срещнат с 
работещите във фабрика за производство на метални конструкции в града. В 17.15 часа на пазара в град Хасково 
те ще се срещнат с граждани. В 18.30 часа в читалище „Заря" в града Йончева, Пенкова и Емил Георгиев ще се 
срещнат с обществеността. 

*** 
Хисар. 

- От 18.30 часа кандидатите за евродепутати от „БСП за България" Димитър Данчев и Момчил Неков ще се срещнат 
с граждани в читалището в града. 

*** 
Чирпан. 

- От 15.00 часа кандидатът за евродепутат от „БСП за България" Велизар Енчев ще се срещне с пенсионери от 
общината в залата на общинската администрация. 


