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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
Дарик  
 
√ Ограничават временно достъпа до регистри на Агенцията по вписванията през юни 
Достъпът на някои регистри на Агенцията по вписванията ще бъде ограничен в определени дни на юни, като целта 
оптимизацията на компютърните системи и програмните продукти, съобщават от агенцията. 
Като първи етап от планираното оптимизиране, в периода от 15.00 ч. до 18.30 ч. на 1 юни 2019 г. (събота), както и на 8-9 
юни 2019 г. (събота/неделя) и 15-16 юни 2019 г. (събота/неделя) електронните услуги, предоставяни от Имотен регистър, 
Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите няма да бъдат достъпни.  
Потребителите на електронните услуги, ще бъдат допълнително уведомени, на официалния сайт на Агенцията по 
вписванията за точното времетраене на спиранията, за датите 8-9 и 15-16 юни 2019 г. 
Периодите и времетраенето на процедурите, в които ще се извършват действията по оптимизация, са съобразени с 
очакваните натоварвания на системите. 
Първият етап от планираното оптимизиране е предвиден непосредствено след края на кампанията за деклариране на 
действителните собственици - 31 май и възможно най-отдалечен от пика на кампанията по подаване на годишни 
финансови отчети - 30 юни, пише в съобщението. 
 
БНТ 
 
√ 73,7 % от българите живеят в големите градове 
„Наша основна задача е да спрем обезлюдяването и да създадем добри условия за живот и в по-малките населени места. 
Да подобрим свързаността и възможностите за мобилност на населението.“ Това каза министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамова при откриването на Международната архитектурна конференция SHARE 
Sofia. 
„Предизвикателство пред всички, ангажирани в инвестиционния процес, е свръхурбанизацията и това се вижда не само в 
България“, каза още министърът и допълни, че към големите градове на Европа – както към София, продължават да 
прииждат все повече хора. 
Според официалната статистика 73,7 % от българите живеят в големите градове. В шест града с над 100 хил. души е 
съсредоточено 34,4% от населението на страната или малко над една трета от всички българи. 
Планирането на развитието на градовете трябва да бъде така, че териториите да бъдат полифункционални, като в тях да 
има едновременно жилища, офис площи и сгради за свободното време. 
Пред участниците във форума Петя Аврамова подчерта, че в страната се наблюдава стабилен растеж в строителството, като 
със средства от републиканския бюджет или по линия на европейската солидарност се обновяват градовете, подобряват 
се социалната и образователната инфраструктура, както и енергийната ефективност на хиляди обществени и частни сгради. 
Това открива нови, по-широки хоризонти пред всички участници в инвестиционния процес – проектанти, архитекти, 
строители. 
Ускоряването на отчуждителните процедури, с промените в Закона за държавната собственост, които Парламентът прие, 
също ще имат положителен резултат за инвестиционните процеси. Пред журналисти министърът коментира, че 
измененията ще дадат възможност по-бързо да стартират строителни дейности за важни обекти като Околовръстното на 
София в участъка от ж.к. „Младост“ до АМ „Тракия“ и за участъка Буховци – Белокопитово на АМ „Хемус“, който се бави 
вече една година, за участъците от Видин до Враца и др. 
Вече е започнала проверката на състоянието на оградните съоръжения по магистралите, а докладът с резултатите трябва 
да бъде готов в понеделник. Издадено е разпореждане в момента, в който се констатира повредена мрежа, мантинела 
или оградни пана, те да бъдат незабавно възлагани и възстановяването им да стартира, обясни министър Аврамова. 
По отношение старта на тол системата министърът съобщи, че предстои среща с бранша, на която да бъдат обсъдени 
различни варианти за тарифите на тол таксите. Предстои да бъде свикан и Общественият съвет, конституиран с решение 
на Народното събрание. 
„Необходима е голяма обществена подкрепа за приемането на тарифите,обхвата и въвеждането на тол системата, защото 
всички в България искаме да имаме добри пътища, а заради недофинансирането на сектора има такива, които са в много 
лошо експлоатационно състояние“, каза Петя Аврамова. 
По повод продължаването на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 
министърът заяви, че до сега Програмата дава добри резултати за хората и облика на градовете, като общото мнение е тя 
да продължи и се обмислят различни варианти за това. 
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Обсъждат се получените предложения за промени в Закона за етажната собственост. Очаква се през есента да има 
готовност да бъде обявен вариант за неговата промяна. 
Промени ще претърпи и Наредбата за ВиК услугите, които също предстои да бъдат обявени за обсъждане. 
 
√ Министър Танева: Нарушителите с къщи за гости ще си платят санкциите  
Наложените санкции на собственици на скандално нашумелите къщи за гости ще бъдат платени от нарушителите, а не от 
данъкоплатците. Това заяви министърът на земеделието Десислава Танева по повод решението на Върховният 
административен съд, който вчера окончателно обяви за нищожна методиката за определяне на санкциите по програмата 
за селските райони. 
По думите й, нарушителите ще бъдат санкционирани заради прякото действие на регламента за селскостопанска политика 
приет от Европейския парламент. 
Десислава Танева, министър на земеделието: Всички нарушители ще бъдат санкционирани, така както регламента го 
казва. Пряко се прилага. Всеки нарушител в мониторинговия период ще бъде санкциониран и санкциите ще бъдат за 
негова сметка, всичко останало е част от процедурата. Регламентът пряко се прилага, всички санкции ще бъдат платени от 
нарушителя, няма промяна в това отношение. 
 
√ Президентът Румен Радев ще посети град Кърджали 
Държавният глава ще приветства възпитаниците на училище„Петко Рачев Славейков" по повод завършването на учебната 
година, след което ще се запознае с постиженията на учебното заведение и ще разговаря с изявени ученици от клубове и 
школи в града. След това президентът ще проведе среща с кмета на Кърджали инж. Хасан Азис. 
 
√ Следим качеството на въздуха вече онлайн 
От вчера можем да следим качеството на въздуха в определено населено място в реално време. Достатъчно е да влезем 
в новата система за информиране, която вече е на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Досега 
агенцията информираше за качеството на въздуха на следващия ден след измерванията. 
Информацията за качеството на въздуха на сайта на Агенцията пристига в реално време от всички измервателни пунктове 
в страната. Основните показатели, които могат да бъдат видяни са количеството на фини прахови частици, които са основен 
замърсител у нас, на серни и азотни окиси. 
Нено Димов - министър на околната среда и водите: Информацията, която може да се види в системата е в 2 основни 
групи: средноденонощни и в точно определен час. Ще имате възможност да видите както моментната стойност, например 
в 11 часа, така и до 10 дни назад. 
За да проверите качеството на въздуха на определено населено място ви е нужен компютър и интернет. При влизане на 
страницата на агенцията по околна среда веднага излиза системата за предоставяне на информация. Появява се карта със 
всички измервателни станции в страната. Трябва да изберете мястото, което ви интересува и съответните показатели. 
Информационната система предоставя и цветова информация, като дните с най-много прахови частици са в червено.  
За първите три месеца на тази година най-много дни със замърсен въздух е имало в Смолян, Горна Оряховица, в Пловдив 
- ж.к. "Тракия", Монтана, Никопол, София. Почти няма замърсявания в Сливен, Добрич, Пирдоп, Бургас, Девня, Стара 
Загора. Данните са на агенцията по околна среда. 
От началото на годината у нас е в сила Закон за чистотата на атмосферния въздух, който задължава общините да 
изпълняват строги норми за намаляване на вредните емисии. За постигането им те имат 3-годишен период. 
 
√ Нено Димов: Североизточна България отговаря на условията за чист въздух 
Това заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ министърът на околната среда и водите Нено Димов. 
Целият Североизточен район на България вече отговаря на нормите за качество на въздух, съобщи министърът на околната 
среда и водите Нено Димов. По думите му, големите градове като София и Бургас намаляват стойностите на замърсяване 
на въздуха с всяка година. 
Министърът изтъкна, че се очаква следващата година десет български общини да подменят градския си транспорт, като 
ресурсът за подобряване на чистотата на атмосферния въздух се усвоява добре. 
Нено Димов, министър на околната среда и водите: На 28 май след дълги преговори с ЕК отделихме нов ресурс от около 
380 млн. лв. за десет общини, които имат възможност да кандидастват за смяна на градския транспорт с трамваи, 
електробуси и тролейбуси и евентуално към края на годината - още 80 млн. за фини прахови частици от битовото отопление 
за онези общини, които не можаха да кандидастват. 
Предстои да се реши на европейско ниво как да се регулира движението на стари автомобили в ЕС, които не отговарят на 
еко изискванията, като Министерството на транспорта вече поема нужните действия, обясни министър Димов. 
 
√ Ново предложение за избора на членове на КПКОНПИ  
Да се гарантира независимостта на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество (КПКОНПИ), като членовете й не се избират само от Народното събрание, а и от президента и 
неправителствените организации. Това е една от основните препоръки на годишния мониторингов доклад на Фондация 
"Антикорупционен фонд", представен вчера. Така членовете на тази институция няма да се свързани единствено с 
управляващите. От "Антикорупционен фонд" настояват и да се разшири понятието за "свързани лица " при конфликт на 
интереси и да се ограничи получаването на подаръци и облаги заради влияние. 
Според един от докладчиците - доц. Атанас Славов, на КПКОНПИ са възлагани големи надежди за ограничаване на 
корупцията, но това, което прави тя се разминава с обществените очаквания. Няма разследващи функции, служителите й 
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не могат да извършват арести, а корупцията се бори с шумни медийни акции. Освен това нямало гаранции за 
независимостта на комисията. 
Доц. Атанас Славов, СУ " Св. Климент Охридски": Членовете на Комисията се избират от обикновеното парламентарно 
мнозинство т.е. предполага се това са лица, които под една или друга форма са припознати от управляващото мнозинство 
като близки до него. 
А това, според Славов, гарантирало имунитет за лицата от управлението. 
От "Антикорупционен фонд" предлагат членовете на КПКОНПИ да се избират освен от парламента и от президентската 
институция, съдебната власт и гражданското общество. 
Настояват да се разшири понятието за "свързани лица " при конфликт на интереси. Искат да се ограничи и получаването 
на подаръци и облаги заради влияние - например преференциални цени на имоти или екскурзии. 
Беше подчертано и че заради завишени стандарти в съдебната практика, доказването на корупция е почти невъзможно. 
 
√ Кристалина Георгиева отрече слуховете, че ще стане председател на Еврокомисията 
Кристалина Георгиева отрече спекулациите, че ще е новият председател на Европейската комисия, съобщи БНР. Във 
Великотърновския университет, където изнесе публична лекция на тема "Светът и ние", главният изпълнителен директор 
на Световната банка коментира, че България е в много добро икономическо състояние на базата на увеличаващите се 
проблеми в световен мащаб. 
Кристалина Георгиева: Аз си имам работа, много интересна, много трудна работа. На хипотетични въпроси отговори 
нямам. Нашата организация по спекулации не коментира. 
Главният изпълнителен директор на Световната банка поздрави новите български евродепутати и изтъкна, че вотът е бил 
спечелен от проевропейски партии. 
Кристалина Георгиева: У нас българите гласуваха за проевропейските партии. Това е много добре. Предстоят месеци, в 
които ще трябва да се формира програма, която да обединява проевропейските партии и аз съм убедена, че това ще се 
случи. 
 
√ Жълт код за интензивни валежи е обявен в 10 области в страната  
Жълт код за опасно време е обявен днес за 10 области от страната. Интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури 
се предвиждат за Северна, Централна и Западна България. Количеството на валежите ще е между 20- 35 литра на 
квадратен метър, на места ще достигне до 60 литра на квадратен метър. Метеоролозите предупреждават и за опасност от 
градушки. 
Днес ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и временно 
усилване на вятъра. Ще има и градушка. Главно в Централна България има условия за интензивни валежи. Ще духа до 
умерен северозападен, в Източна България – североизточен вятър. В Западна България ще проникне хладен въздух и 
температурите ще се понижат, докато в Източна България, където ще има и слънчеви часове температурите ще са по-
високи. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 19° и 24°, на места в Източна България - до 26°-27°. 
През нощта срещу събота гръмотевични бури все още ще има в Централна България. 
Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното за май.  
Над Черноморието ще преобладава слънчево време, след обяд с временни увеличения на облачността. На места, главно 
по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа до умерен североизточен вятър. Максимални температури на 
въздуха: 24-26°. Температурата на морската вода е 20-21°, само на север от Варна е 15°. Вълнението на морето ще е 1-2 
бала.  
Над планините ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на много места ще има валежи и гръмотевични бури. 
Ще духа силен югозападен вятър, който по-късно през деня в ниските части ще се ориентира от северозапад. Максимална 
температура на височина 1200 метра около 15°, на 2000 метра – около 9°. 
 
√ Конституционният съдия Бригите Бийрлайн е новият канцлер на Австрия 
Политическата въртележка във Виена изненада очакванията - конституционният съдия Бригите Бийрлайн е новият 
канцлер, след вота на недоверие срещу Себастиан Курц. Тя е първата жена начело на правителството в Австрия. 
Президентът на страната я натовари днес със съставянето на кабинет, който да управлява до изборите. В този час пред 
канцлерството във Виена се провежда демонстрация, с участието на холандската група "Венгабойс". Песента ѝ "Отиваме в 
Ибиса" стана неофициален химн на политическата криза. 
След скандалния видеозапис, който предизвика политическо земетресение, председателят на Конституционния съд поема 
канцлерството във Виена. Това обяви президентът Ван дер Белен след консултации с лидерите на големите партии. 
Бригите Бийрлайн, канцлер на Австрия: Уважаеми дами и господа, това може да е изненадващо за вас, но за мен също е 
изненадващо. 
Бившият председател на административния съд става вицеканцлер и министър на правосъдието, а външен министър ще 
бъде един от близките сътрудници на Себастиан Курц - дипломатът Александър Шаленберг. Останалите членове на 
кабинета ще станат ясни през следващите дни. 
Въпреки промените в канцлерството традиционната за четвъртък демонстрация се провежда и този път с необичайното 
участие на "Венгабойс". 20 години след създаването на песента им "Отиваме в Ибиса" тя отново е номер 1 в австрийските 
хит-листи. Членовете на групата се радват на поканата, която показва, че австрийците не само имат превъзходен музикален 
вкус, но и чувство за хумор. Заради участието в правителството на десните популисти от Партията на свободата във Виена 
всеки четвъртък се провеждат демонстрации. 
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√ Украинският парламент нe прие оставката на премиера 
Украинският парламент нe прие оставката на премиера Володимир Гройсман. Молбата за оставка беше подкрепена от 97 
депутати, при необходими минимум 226. По този начин правителството ще продължи да изпълнява задълженията си в 
пълен състав. 
 
В. Банкерь 
 
√ Международна конференция ще обсъжда възможностите за устойчиви инвестиции в туризма в "Слънчев бряг"  
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма 
днес в к.к. Слънчев бряг, съобщиха от пресцентъра на министерството. За събитието е поканен Талеб Рифай, генерален 
секретар на Световната организация по туризъм към ООН в периода 2009-2017 година. 
Около 300 делегати от страната и чужбина - водещи хотелски вериги, инвестиционни фондове, световни туроператори, 
базирани в над 35 държави, ще се включат във форума. Гости на събитието се очаква да са министърът на туризма и 
занаятите на Алжир Абделкадер Бенмесауд, министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и 
Херцеговина Мирко Шарович, министърът на туризма на Египет д-р Рания Ал-Машат, генералният секретар на 
Организацията за черноморско икономическо сътрудничество Майкъл Христидес, водещи представители на 
туристическата и сродните й индустрии от различни страни. 
Сред присъстващите ще бъде и кметът на община Бургас Димитър Николов. 
В събитието ще участват също ръководители на българския бизнес и туристическия бранш. Ще пристигнат и представители 
на големи туроператори като "Томас Кук" и ТУИ, на международни хотелски вериги като "Мариот", експерти от компании, 
инвеститори и неправителствени организации. В конференцията ще се включат и кметове на черноморски общини, 
специалисти от местните институции и държавната администрация. 
Събитието ще се състои от 9:30 часа в хотел РИУ Хелиос Парадайс в к. к. Слънчев бряг. Там е предвиден и брифинг за 
медиите в 9 часа. 
 
Investor.bg 
 
√ АПИ обяви обществена поръчка за надзор на строителството на лот 3.2 от "Струма" 
Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор е почти 21,9 млн. лв. без ДДС  
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) стартира обществената поръчка за избор на изпълнител на строителния надзор при 
проектирането и изграждането на платното за София на автомагистрала "Струма", в участъка Крупник - Кресна, съобщават 
от пресцентъра на пътното ведомство. Това е платното, което ще преминава източно от Кресненското дефиле по ново 
трасе. 
Кандидатите за извършване на строителния надзор на двата участъка могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 4 юли 
2019 г. 
Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор е почти 21,9 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от 
Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-
2020 г. 
В момента АПИ провежда обществените поръчки за избор на изпълнители на проектирането и строителството на двата 
участъка и тръжната комисия разглежда документите на кандидатите. 
Общата дължина на отсечката Крупник - Кресна, лот 3.2.1 и лот 3.2.2, е 23,6 км. Ще бъдат изградени 7 тунела, 21 виадукта, 
4 пътни възела, 12 надлеза и подлеза. 
Индикативната стойност на поръчката за строителен надзор на лот 3.2.1 e 11 119 907 лв. без ДДС, а на лот 3.2.2 е 10 763 
130 лв. без ДДС. 
 
√ От 30 юни БНБ ще оценява лошите заеми в банките по европейски стандарт 
Кредитните институции могат да преструктурират дълга на некоректен кредитополучател за не повече от две 
години, когато се знае, че има проблеми при обслужването му  
От 30 юни Българската народна банка ще прилага „Насоки за управление на необслужвани и преструктурирани 
експозиции“, издадени от Европейския банков орган. Централната банка ще изисква от банките да прилагат надеждни 
практики за управление на риска на лошите заеми и активи от придобити обезпечения от необслужвани експозиции, 
съобщи пресцентърът на БНБ.  
С друго решение управителният съвет на БНБ прие, че от 31 декември кредитните институции са длъжни да се съобразят с 
образците на Европейския банков орган (ЕБО), когато разкриват информация за необслужвани и преструктурирани 
експозиции. 
Управление на риска 
Целта на насоките от ЕБО е банките да разполагат с надеждни правила за управление, които включват ясна организационна 
структура с точно определени, прозрачни и последователни нива на отговорност, ефективни процеси за установяване, 
управление, наблюдение и сигнализиране за рисковете, на които са изложени или могат да бъдат изложени. Кредитните 
институции трябва да имат адекватни механизми за вътрешен контрол, е записано в насоките на европейския надзор. 
Сред конкретните мерки, които трябва да вземат банките към некоректните кредитополучатели, е да обмислят действия 
по преструктуриране на дълга със срок, не по-голям от две години. Това става при условие, че за лошия длъжник се знае, 
че вече има временни ликвидни ограничения. Оценката по тези критерии е в съответствие с европейска директива за 
кредити за жилищни недвижими имоти за потребители. 
Отписвания на необслужвани експозиции 
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Когато кредитната институция не разполага с разумни очаквания за възстановяване на договорения паричен поток от 
рисковата експозиция, тя трябва да я отпише, съветват от ЕБО. Отписването ще доведе до отказ от законното право за 
събиране на дълга от страна на банката. Решението на дадена кредитната институция да се откаже отправния иск върху 
дълга представлява опрощаване на дълг.   
Банките трябва да имат вътрешни политики с насоки, които да идентифицират навреме обезценките и отписванията, като 
отчитат външните обстоятелства и фактори, например текущите съдебни процедури. 
 
News.bg 
 
√ Социалните помощи да се актуализират спрямо инфлацията  
Актуализацията на социалните помощи да е съизмерима с процента на средногодишната инфлация за съответната година. 
Това предвижда проект на правителствено постановление за промени в Правилника за прилагане на Закона за социалното 
подпомагане. 
Документът е публикуван за обществено обсъждане. Според него се предвижда промяна в размерите на някои от видовете 
помощи като те са процент от гарантирания минимален доход от 75 лева на месец. 
Новите изменения са заради приетите от Народното събрание през април промени в Закона за социалното подпомагане, 
с които получаването на месечните социални помощи беше обвързано с редовното посещаване на детска градина или 
училище. 
Отчита се изпълнението на родителския ангажимент по отношение включването на децата в образователната система. 
Така например помощта за родител на дете до 16 години, ако учи, е 73% от гарантирания доход, а за дете до 18 години, 
което не учи - 20% от гарантирания доход. 
Според проекта, се създава прозрачен механизъм за актуализиране на размера на помощите в съответствие с препоръките 
на Европейската комисия към България. Гарантира се плавен преход на финансирането на лечението в чужбина от 
Министерството на здравеопазването към НЗОК, уверяват авторите на документа.  
 
√ Ще поскъпва ли застраховката "Гражданска отговорност"? 
Ще поскъпва ли задължителната за всички водачи на превозни средства застраховка "Гражданска отговорност" и с колко? 
На тези въпроси отговаря money.bg. 
Тези дни се появиха нова информация за поскъпване на задължителната застраховка. Поводът - несъобразяване на съда с 
промените в Кодекса за застраховане, които ограничават до 5 000 лева обезщетението за по-далечните роднини на 
жертвите на пътно-транспортни произшествия (ПТП). 
Магистратите продължават да отсъждат много по-големи суми. "От порядъка на на 20, 30, 50, дори 100 хиляди лева", 
алармираха от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). 
На специална пресконференция в сряда АБЗ съобщи, че за 2018 г. задължителната автомобилна застраховка "Гражданска 
отговорност" е донесла на компаниите загуби от близо 213 млн. лева. 
Секторът е платил 514 млн. лева обезщетения, което представлява ръст от 26% спрямо 2017 година. 
И въпреки че балансът е нарушен, добрата новина в случая за застрахователите е, че в същото време събраните премии 
бележат ръст от 42% до 936 млн. лв., а резервите се увеличават с 353 млн. лв. Като основна причина за ръст от АБЗ обясниха 
с увеличените цени на застраховката и фалита на кипърския застраховател "Олимпик", заради който се наложи клиентите 
му да се застраховат в други български дружества. 
Защо поскъпна "Гражданската отговорност"? 
Цената на "Гражданската" се повиши на два пъти през миналата година и реално поскъпна с около 50%, като в момента се 
калкулира между 250 и 300 лв. в зависимост от населеното място, показва бърза справка от сайтовете на брокерите и на 
някои застрахователи. Има отделни случаи и на по-високи цени. 
И все пак отрицателният технически резултат не е пазарен, а предизвикан от съдебната система, като следствие от 
тълкувателното решение на Върховния касационен съд (ВКС) за увеличаване на обезщетения и по-кратките срокове за 
тяхното изплащане. 
С тълкувателното си решение през 2018 година ВКС разшири кръга на близките, които могат да получат обезщетение 
заради загинал роднина при ПТП. Така на обезщетение може да се надяват братя, сестри, баби, внуци, както и всеки, който 
може да докаже трайна емоционална връзка със загиналия. 
Тези дела все още са решени на първа или втора инстанция и няма решение по тях от Върховния касационен съд, където 
може да се обжалват от застрахователите. Причината за тези решения от бранша обясниха със завареното положение на 
случаите, подадени преди да бъдат приети законодателните промени или с тълкуване на европейското законодателство 
от страна на съдиите, което за българския съд е приоритетно като страна-пълноправен член на ЕС. 
Ще има ли ново поскъпване на "Гражданската отговорност"? 
Отговорът е положителен, тъй като санкциите от миналата година и поставянето на страната ни под мониторинг по 
системата Зелена карта" заради системно неплащане от страна на определени компании на щети от катастрофи с наши 
автомобили в чужбина, ще трябва да бъдат компенсирани. От АБЗ обясниха в сряда, че Българското бюро Зелена карта" е 
наказано да внесе гаранция, както и да сключи презастрахователен договор за целия пазар, като гаранцията е от 5 млн. 
евро. Стойността на преразастрахователния договор не беше съобщена, тъй като се водели финални преговори преди 
неговото подписване. "Допълнителните разходи, които трябва да направят компаниите заради това презастраховане, 
неминуемо ще повишат цената на полицата", категорични са от АБЗ. 
От там припомнят, че в началото на 2018 г., когато отново заради неизплатени обезщетения за катастрофи в чужбина 
международното бюро "Зелена карта поиска от българските застрахователи извънреден депозит гаранция от 4 млн. евро, 
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Гражданска отговорност" бе увеличена средно с 12 лв. Това беше всъщност първото повишение на "Гражданската 
отговорност" през миналата година. 
Какъв е изходът? 
Нека припомним, че лимитът от 5000 лв. за компенсиране на по-далечните роднини, бе приет като временна мярка до 
въвеждане на ясна методика за определяне на неимуществените обезщетения към роднините на загиналите при 
автомобилни катастрофи. Законодателят даде 6-месечен срок, който вече изтича, но Гаранционният фонд още не е готов 
с методиката. 
В сряда Светла Несторова, председател на АБЗ, обясни, че Фондът е наел консултант, който до дни ще представи доклада 
си пред работната група. Наетият консултант по проекта "Ейч Ел Би България" е анализирал практиката в Германия, 
Испания, Румъния и Франция. Комисията по финансов надзор и другите заинтересовани институции ще изберат най-
подходящия за България вариант. 
Застрахователите очакват тази методика да бъде приета до края на годината. "Настояваме за широко обществено 
обсъждане на методиката. Съдът ще започне да я прилага едва когато приеме, че тя е справедлива", призова Светла 
Несторова. 
За АБЗ най-същественият въпрос въпрос при разработването на методиката е да бъде въведен справедлива и за двете 
страни регламент. 
Застрахователите категорично не приемат смъртта и страданието при пътни катастрофи да служат за обогатяване. "Ролята 
на обезщетението е да попълни икономическия дефицит в съответното семейство", посочиха от АБЗ и дадоха примери с 
някои страни в ЕС, където не се присъждат обезщетения за болки и страдания, както е разписано в нашия Кодекс за 
застраховането. 
Равносметката 
По 3.1 млн. лв. на ден обезщетения са платили през 2018 година застрахователите в България. Сумата включва 
статистически и съботите и неделите, а ако се броят само работните дни, тогава обезщетенията се увеличават до над 6 
млн. лв. на ден. Според данните на АБЗ, за 2018 г. браншът е покрил щети за общо 1.13 млрд. лева. Застрахователите 
обърнаха и специално внимание на факта, че застрахователната индустрия е важен фактор за брутния вътрешен продукт 
(БВП), тъй като активите достигат 5.6 млрд. лева, или 5.14% от БВП. Освен това, приносът към приходите в бюджета от 
данъци, такси, отчисления и дуги за 2018 г. е бил 67.35 млн. лв, а само за издръжка на Комисията за финансов надзор са 
внесени 21 млн. лв. 
В същото време, обаче АБЗ предупреди, че застраховането става все по-скъпо за компаниите, най-вече заради 
европейските регламенти Solvency II и GDPR, както и завишените такси за издръжка на КФН от една страна, а от друга - 
губещата задължителна автомобилна "Гражданска отговорност". 
Дефицитът се задълбочава! 
Въпреки малко по-добрите финансови резултати от началото на годината, дефицитът при "Гражданската отгооврност" се 
задълбочава. 
Това е изводът от направения Анализ на пазара на задължителната застраховка ГО на автомобилистите в България за 
периода между 2012 и 2017 година от КФН. Въз основа на обобщените данни, регулаторът определи четири рисковите 
групи в България: 
- I-ва рискова група: леки автомобили и товарни автомобили с допустима максимална маса до 5 тона; 
- II-ра рискова група: товарни автомобили с допустима максимална маса над 5 тона и автобуси; 
- III рискова група: седлови влекачи; 
- IV рискова група: моторни превозни средства, различни от посочените в първите три рискови групи - тролейбус, 
трамвайна мотриса, земеделска и горска техника и вътрешно заводски транспорт, строителна техника, мотоциклети и АТВ, 
товарни ремаркета, багажни и къмпинг ремаркета. 
Ще помогне ли въвеждането на системата "бонус-малус"? 
Надеждите, за да не поскъпва за всички "Гражданската отговорност" е въвеждането на системата "бонус-малус", чието 
разработване бе спряно миналата година, а преди дни КФН съобщи, че експертна група възстановява работата по нея и 
регулаторът се надява тя да започне да се прилага от следващата година. 
 
Economic.bg 
 
√ България и Египет ще си сътрудничат в областта на туризма 
Двете страни подписаха меморандум за разбирателство и ще опитат да се популяризират взаимно 
Египет има много добри практики в туризма, свързани с механизми за привличане на повече посетители, особено в 
крилата на сезона, които могат да са полезни и у нас. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова при 
подписването на Меморандум за разбирателство между Министерствата на туризма на България и Египет. Тя и колежката 
и д-р Рания Ал-Машат парафираха документа в Бургас в присъствието на кмета на града Димитър Николов. 
Министър Ангелкова посочи, че целта на документа е да бъдат задълбочени приятелските отношения и сътрудничеството 
между двете страни, както и да се създаде възможност за обмен на опит за насърчаване на рекламата и популяризирането 
на България в Египет и обратно. Документът дава основата и очертава конкретен план за действие, коментира още тя. 
„Имаме идея да инициираме побратимяване на египетския град Александрия и Бургас“, каза Ангелкова и уточни, че това 
е много добро начало на сътрудничество на местно ниво. 
„Чест е за мен да работя с българския министър, заедно ще създадем нови работни места и в България, и в Египет“, каза 
д-р Рания Ал-Машат. Тя посочи още, че отчитайки важността на туризма в икономките на двете страни, е важно да се 
насърчава развитието на този сектор.  
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„Египет стартира туристическа програма в края на 2018 г. с много реформи, които ние внедряваме и искаме да споделим 
с България“, коментира министър Рания Ал-Машат. Тя сподели още, че европейските туристи в Египет са много важни и 
иска да види повече българи там. 
Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че сътрудничеството на местно ниво ще е интересно и партньорските контакти 
са много полезни. Той допълни, че общината е центърът с най-развит летен туризъм на Южното Черноморие и ще се радва 
добрите практики в туризма на двете държави да се прилагат в страните ни. 
 
БНР 
 
√ НСИ отчита подобряване на стопанската конюнктура в България през май  
През май стопанската конюнктура в България се подобрява спрямо предходния месец благодарение на по-добър бизнес 
климат в строителството и в търговията на дребно при стагнация в промишлеността и отслабване в сферата на услугите, 
показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата в страната през май се повишава с 1,3 пункта спрямо април, когато нарасна с 1,9 
пункта. Индексът все още остава под своя многогодишен връх от май 2018 година, когато съответният показател достигна 
най-високо ниво от 2008 година насам. 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, запазва приблизително нивото си от април, когато нарасна с 2,0 
пункта, като очакванията на промишлените предприемачи както за бизнес състоянието на предприятията през следващите 
шест месеца, така и за дейността им през следващите три месеца остават благоприятни. 
Основните фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната 
икономическа среда и с недостига на работна сила, въпреки че през май се наблюдава намаление на тяхното негативно 
влияние. 
По отношение на продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище 
без промяна през следващите три месеца. 

Графика на индекса за бизнес климата 

 
 
През май 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" нараства с цели 6,9 пункта след повишение с 1,3 
пункта през април, като увеличението е в резултат на по-оптимистични оценки и очаквания на строителните предприемачи 
за бизнес състоянието на техните предприятия. Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, 
както и очакванията им за следващите три месеца също се подобряват. Същевременно обаче последната анкета на НСИ 
отчита увеличаване на броя на клиентите със закъснения в плащането. 
През настоящия месец се засилва негативното въздействие в строителния сектор на недостига на работна сила, като 51,9% 
от анкетираните мениджъри го посочват като основен проблем за дейността им. На второ и на трети място остават 
затрудненията, свързани с несигурната икономическа среда и тези, свързани с конкуренцията в бранша. 
По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите в сектора са за запазване на тяхното 
равнище през следващите три месеца. 
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се увеличава през май с 2,1 пункта след стабилизация през 
предходния месец, като това се дължи на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състояние 
на техните предприятия. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца обаче 
очакванията им са по-резервирани. 
Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от несигурната 
икономическа среда и от недостатъчното търсене. 



8 

 

Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно не предвиждат промяна на тяхното равнище през следващите 
три месеца. 
Същевременно съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се понижава с 2,2 пункта, заличавайки част от 
повишението с 3,4 пункта през април, в резултат на неблагоприятните оценки на мениджърите за настоящото бизнес 
състояние на техните предприятия. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко 
намалена, докато очакванията за следващите три месеца се подобряват. 
Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават като основни пречки, затрудняващи в най-голяма 
степен бизнеса в сферата на услугите, въпреки че през последния месец се наблюдава известно намаление на тяхното 
неблагоприятно влияние. 
Относно продажните цени по-голяма част от мениджърите в сектора на услугите очакват те да останат без промяна през 
следващите три месеца. 
Проучването на НСИ продължава да отчита стабилно представяне на общия бизнес климат в страната и в началото на 
второто тримесечие на настоящата година, като той продължава да се задържа трайно над неговото дългосрочно 
осреднено ниво. 
Резултатите от последното проучване на НСИ се различават от оповестеното по-рано тази седмица аналогично проучване 
на Европейската комисия, които показаха известно намаляване на общите икономически нагласи в България през май при 
стабилизация в рамките на целия Европейския съюз. 
 
√ НС решава дали Мария Белова да оглави земеделската комисия 
Народното събрание ще обсъди предложението на ГЕРБ депутатът Мария Белова да заеме председателското място в 
земеделската парламентарна комисия. Белова положи клетва като народен представител на 16 май. Тя зае мястото на 
Десислава Танева, която бе избрана за нов министър на земеделието, храните и горите, след като Румен Порожанов 
подаде оставка.  
След гласуването на проекта на решение Народното събрание ще проведе и редовния парламентарен контрол.  
На въпроси от депутати ще отговарят вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова и 
още четирима министри. 
 
√ МОН отличи изявени учени с награди "Питагор" в 8 категории 
За 11-та поредна година Министерството на образованието връчи наградите за научни постижения "Питагор". 
Изявени български учени бяха отличени в 8 категории на тържествена церемония, състояла се във Военния клуб в 
столицата. 
Сред постиженията им попадат изследвания в областта на мозъчно-съдовата болест, интелекта и звездната астрономия. 
С думите:„Днес математика да се превръща в производствена сила“ професор Красимир Данов прие наградата за цялостен 
принос в развитието на науката. Неговите основни постижения са в областта на математическото моделиране. 
Отличието за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки беше връчено на двама представители на 
научната общност - професор Даниела Йорданова и професор Петър Петров, който отбеляза 
„В дейността си като учени се стремим да създаваме нови знания, но също така и да ги трансформираме в инструмент, 
който е полезен за цялото общество“ 
За това, че научните открития ни водят към нови предизвикателства и необходимост от нови умения, които са катализатор 
за развитието на нашето общество заговори и просветният министър Красимир Вълчев 
„Да се занимаваш с наука не е просто професия. То е призвание. Изисква дарба. Изисква качества. Изисква състояние на 
духа. Желая на всички учени да чувстват смисъла, удовлетворението от това, което правят“. 
По време на церемонията беше съобщено, че от следващия месец ще започне да функционира първият онлайн портал за 
наука, посветен на научното богатство на България. 
 
√ Борис Ячев, председател на антикорупционната комисия в НС: Изсветляването на имуществото на хора във властта - 
успех на антикорупционния закон 
Интервю на Силвия Великова с Борис Ячев 
„Имаме налице изсветляване на имуществото на хора, заети във висшите публични длъжности и на местно ниво. Тази 
прозрачност е един от основните успехи на Закона за противодействие на корупцията“. Това каза пред БНР председателят 
на антикорупционната комисия в парламента Борис Ячев, депутат от НФСБ. Той коментира резултатите от оценката на 
въздействието на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 
направена от Националния център за парламентарни изследвания. 
Докладът и изводите от оценката ще бъдат изпратени до всички институции, които имат отношение към 
противодействието на корупцията. 
„Оценката не може да даде ясна картина за това как действа законът, защото той е в сила от около година, а това е твърде 
кратък период. Изводите се покриват с част от обществените очаквания. Получихме предложения какво трябва да бъде 
коригирано. Бяха показани социологически изследвания, които показват обществено очакване, че корупцията може да 
бъде преборена и то със законови средства. Показана беше и висока степен на усещане, че живеем в корупционна среда“, 
допълни Ячев в предаването „Преди всички“. 
„Препоръките, които се съдържат в доклада за оценката, са в две посоки. Първата е препоръка за усъвършенстване и 
прецизиране на дейността на самата комисия КПКОНПИ, които се отнасят до нейната работа и нейната публичност и 
прозрачност. На второ място препоръките са по отношение на законодателството с усъвършенстване на Закона за 
противодействие на корупцията. Беше признато, че тези препоръки се съдържат в няколкото предложения за промяна на 
законодателството, внесени в деловодството на парламента“, каза още Ячев. 
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√ ЦИК обявява имената на българските евродепутати в новия ЕП 
Централната избирателна комисия ще обяви имената на 17-те български евродепутати в новия Европейски парламент. На 
церемония те ще получат удостоверенията си за избор. Така ЦИК спазва законоустановения срок да направи това най-
късно пет дни след изборите. Да станат евродепутати се отказаха и бяха заличени от списъка Мустафа Карадайъ и Делян 
Пеевски от листата на ДПС.  
Късно вечерта в сряда ЦИК обяви окончателните резултати от произведените на 26-и май избори за членове на 
Европейския парламент. Комисията оповести и разпределението на мандатите между партиите и коалициите. 
Пет политически сили изпращат евродепутати: ГЕРБ шестима, БСП петима, ДПС трима, ВМРО-Българско национално 
движение - двама, и Обединение "Демократична България" - един. 
Стана ясно и разпределението на предпочитанията за отделните кандидати по кандидатските листи. С най-много 
преференции от всички кандидати е водачът на листата на ГЕРБ Мария Габриел, следвана от водача в листата на БСП Елена 
Йончева.  
Заради преференциите се стигна до размествания в две от листите на петте политически сили, които класират 
евродепутати. В тази на БСП Сергей Станишев от пето се изкачи до второ място, а в листата на ВМРО Андрей Слабаков от 
четвърта се премести на втора позиция. 
Вчера изтече и срокът, в който избран евродепутат може да се откаже. 
 
√ Поредно повишаване на производствените цени в България през април  
През април производствените цени в България се повишават стабилно за трети пореден месец, като растежът им и на 
годишна база също се ускорява слабо, показват данни на Националния статистически институт, които са предпоставка за 
по-нататъшно засилване на инфлационния натиск в страната. 
Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се покачва през април с 0,4% спрямо март, когато 
нарасна с 0,7 на сто. По-съществен ръст на цените се регистрира в добивната промишленост - с 4,0% и в преработващата 
промишленост - с 0,5%, докато при производството и разпределението на електрическа енергия се отчита спад с 0,3 на сто. 
На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повишава през април с 4,3% след растеж с 4,2% 
през март, което е нов сигнал за обръщане на тенденцията на отслабване в сила през втората половина на 2018-а година, 
след като индексът PPI нарасна през миналия юни с цели 6,8% (най-солиден растеж на производствените цени от есента 
на 2012-а година насам). Това представлява и повишаване на цените на производител на годишна база за двадесет и 
девети пореден месец (непрекъснат техен растеж от декември 2016 година). 
По-съществено увеличение на цените с 6,9% спрямо година по-рано се отчита при производството и разпределението на 
електрическа енергия, топлоенергия и газ и в преработващата промишленост - с 3,5% и в добивната промишленост - с 3,4 
на сто. 
Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през четвъртия месец на настоящата година 
също нараства с 0,4% на месечна база и с 4,0% на годишна база (спрямо април 2018-а). 
Индексът на цените на производител на международния пазар се покачва с 0,4% на месечна и с 4,7% спрямо април 2018-
а година. 
По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ рязко ускоряване на потребителската инфлация през април до 
петгодишен връх от 3,7 на сто. Днешните поредни високи данни за производствените цени изглеждат като предпоставка 
за по-нататъшно повишаване на потребителската инфлация през следващите месеци. 
 
√ Москва отново настоява за твърди гаранции от ЕК за преминаването на „Турски поток“ през България  
Сергей Лавров: Относно санкциите топката е в полето на ЕС 
Проектът за газопровод „Турски поток“ отваря възможности за увеличаване на кооперирането между Русия и България, 
необходими са твърди гаранции от страна на Еврокомисията въпросните планове да не бъдат провалени от Брюксел. Това 
заяви руският външен министър Сергей Лавров за българското издание „Международни отношения“ и руското 
„Международен живот“, предаде РИА "Новости". 
Интервюто е дадено по повод 140-годишнината от установяването на дипломатически отношения между Русия и България. 
„Разчитаме, че положителната динамика на политическите контакти ще послужи за засилване на практическото 
коопериране, на първо място в енергийната и в търговско-икономическата сфера. Още повече, че потенциалът тук е доста 
солиден. Широки възможности за съвместно приложение на усилията открива проектът за газопровод „Турски поток“. 
Неговото продължение по територията на България ще укрепи енергийната сигурност на страната. С оглед на печалния 
опит от „Южен поток“ са необходими твърди гаранции от страна на ЕК, че настоящите планове няма да бъдат провалени 
от произволно решение на Брюксел“, заяви руският външен министър. 
По-рано и президентът Владимир Путин, и Сергей Лавров са настоявали за „железобетонни гаранции“ от страна на ЕК за 
реализирането на „Турски поток“. 
„Има добри перспективи за задълбочаване на взаимодействието, свързани с решението на София да възобнови 
строителството на АЕЦ „Белене“. Русия всички необходими технологии и многогодишен опит за работа за успешен 
„рестарт“ на проекта. „Росатом“ в момента разглежда възможни форми за участие в съоръжаването на атомната 
електроцентрала“, посочи Лавров. 
В отговор на въпрос за отношенията между Русия и ЕС Лавров отбеляза, че се надява здравият разум в крайна сметка да 
вземе връх и тези отношения да се върнат към нормалното си състояние на уважение и отчитане на интересите на двете 
страни. 
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„Първата стъпка по отмяна на санкциите трябва да бъде направена от този, които инициира санкционната спирала – т.е. 
ЕС“, подчерта Лавров и допълни, че тогава Русия може да отмени своите контрамерки. „Топката е полето на колегите от 
Евросъюза“, каза руският дипломат №1. 
Според него днес отношенията между Русия и НАТО са навлезли във фаза на продължителна криза. „В НАТО се оказаха 
неготови към съвместна работа по формиране на архитектура на равна и неделима сигурност в Евроатлантическия регион. 
Вместо това бе взет курс към сдържане на нашата страна и придвижване на разделителни линии на изток. Непрекъсващото 
разширяване на алианс, нарастването на неговия потенциал близо до руските граници, разполагането на ПРО на САЩ – 
всичко това доведе до сериозна криза на доверието, ескалация на военнополитическото напрежение в Евроатлантическия 
регион“, коментира Лавров. 
Той отбелязва, че за да бъде възстановено доверието в световните дела е необходим отказ от порочните методи на натиск 
и шантаж. 
„Заедно с това възможностите диалогът между Русия и НАТО да бъде върнат в конструктивното русло далеч не са 
изчерпани…винаги сме открити за съвместна работа в противодействие на международния тероризъм, наркотрафик, 
киберпрестъпност и други реални, а не измислени заплахи от съвременността“, каза руският външен министър.  
Той изтъкна, че Черноморският регион днес особено се нуждае от разреждане на напрежението и изрази увереност, че 
България като председател на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) ще внесе своята лепта 
за тази цел. 
„С удовлетворение констатирам, че въпреки усложнената ситуация в Европа, руско-българските отношения се развиват 
достатъчно динамично“, отбеляза Сергей Лавров. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Говори прокуратурата. Специализираната прокуратура на ход - зам.-главният прокурор Иван Гешев 
- Околна среда. Как ще работи новата система за отчитане качеството на въздуха в реално време - министър Нено 

Димов 
- Политически пъзел. Във властта и извън нея - за вината и отговорността - какви са политическите сметки след 

евроизборите 
- Потребителски сметки. Какво е качеството на хляба, който консумираме 
- Световен ден без тютюн. Знаем ли как да се грижим за белите дробове? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Оставка след изборите - защо Цветан Цветанов напусна всички висши постове в ГЕРБ?  
- Има ли пропуски при издирването на Стоян Зайков и защо повторно задържане завършва със самоубийство?  
- Кой ще плати глобите за строените с европари къщи за гости? Коментар на бившия земеделски министър Мехмед 

Дикме;  
- Каква е причината за поредното увеличение на тока и парното? В студиото експертите Еленко Божков и Васко 

Начев 
- На живо от София: Как функционира новата онлайн система, която мери чистотата на въздуха; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Знакова оставка в ГЕРБ. Цветан Цветанов напусна всички постове в партията. Кой ще заеме мястото му? 
- Акция „Кмет" продължава. Защо беше арестуван районен кмет на Пловдив? 
- Профил на убиец: за преследването на Стоян Зайков, страха в Костенец и надпреварата с полицията говори 

криминалният психолог Тодор Тодоров. 
- Велоалея свършва в строителен изкоп като пропаст. как се стигна до невероятната ситуация? 
- Сагата със земята за 2 лева на декар продължава. Жители на Божурище излизат на протест в подкрепа на 

арестувания кмет. 
- Ураганен вятър и градушка в Трявна събори дървета, а влаковете спряха. прогнозата за времето -на живо от 

засегнатия регион. 
- Георги Чапкънов и Румен Бахов пред статуята на Петко и Пенчо Славейкови в София. Защо творческо решение на 

скулптура предизвика разнопосочни коментари в социалните мрежи? 
- История от „Темата на NOVA" - как мъж изобрети инвалидна количка за съпругата си? 
- Короноват царицата на розите. Срещаме ви с най-красивата жена в Казанлъшко. 
- Проекът „Rock School", който спечели „ПРОМЯНАТА" събужда любов към музиката сред незрящите деца в 

България. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 31 май 
София. 

- От 9.30 часа в клуб „Перото" в НДК ще се проведе Международна конференция „Дезинформацията и фалшивите 
новини в навечерието на Европейските избори". В конференцията ще участва вицепрезидентът Илияна Йотова. 

- От 9.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание. 
- От 11.30 часа в сградата на Столична община на ул. „Париж" №1 ще се проведе пресконференция за фестивала 

„Цвете за Гошо". 
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- От 12.00 часа в Източното фоайе в сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I" № 1 Централната 
избирателна комисия ще приеме решението за обявяване на избраните членове на Европейския парламент от 
Република България от произведените избори на 26 май 2019 г. 

- От 12.00 часа в Национален пресклуб БТА Европейският институт за стратегии и анализи (EISA) ще представи 
изследване на тема: „Оценки и очаквания на българските граждани към кандидата за длъжността Главен прокурор 
на Република България. Оценки и очаквания към новия главен прокурор на ЕС." 

- От 14.00 часа в хотел „Арена ди Сердика" ще се състои Национална конференция „География на възстановителното 
правосъдие в България". 

*** 
Бургас. 

- От 17.30 часа до сърф базата в Морската градина предстои представяне на голяма конструкция с 4000 пластмасови 
бутилки във формата на риба от пластмасови бутилки. Събитието е част от фестивал "Рециклирай с фантазия". 

*** 
Благоевград. 

- От 11.00 часа на площад „Македония" в Благоевград ще се проведе церемония по тържественото посрещане на 
37-ия контингент на Българската армия, завърнал се от мисията на НАТО в Афганистан „Решителна подкрепа". 

- От 14.00 часа в зала 301 на Учебен корпус № 6 на ЮЗУ „Неофит Рилски" зам.-министърът на външните работи Георг 
Георгиев ще изнесе публична лекция. 

- От 9.30 часа в зала „22-ри септември" ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Благоевград. 
- От 10.00 часа в офиса на Областен информационен център на адрес пл. „Георги Измирлиев" 5 ще се проведе 

награждаване на участниците в конкурса „Имам бизнес идея". 
- От 10.00 часа в РЗИ - Благоевград ще започне пресконференция по повод Световния ден без тютюнев дим с мотото 

„Тютюн и белите дробове". 
- От 11.00 часа в Министерството на здравеопазването ще се проведе пресконференция по повод Световния ден 

без тютюнопушене 2019 г. 
- От 14.00 часа в зала 301 на Учебен корпус № 6 - зам.-министърът на външните работи Георг Георгиев ще изнесе 

публична лекция в ЮЗУ „Неофит Рилски". 
*** 
Велико Търново. 

- От 10.00 часа на пешеходната пътека на ул. "Васил Левски" - до чешмичките и МДТ "Константин Кисимов" ще се 
проведе Кампанията за пътна безопасност, в която ще участват десетки деца от Велико Търново и населените 
места. 

- От 10.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе детски празник. 
- От 17.30 часа в Парк „Дружба" /при лошо време в Голяма зала на Община Велико Търново/ ще бъде отбеляза 

Международния ден на детето с „Приказно ревю", с участието на деца от социалните услуги и Центровете за 
работа с деца и младежи, функциониращи на територията на община Велико Търново. 

*** 
Дупница. 

- От 10.00 часа в залата на Община Дупница ще се проведе редовно заседание на Общински съвет. 
*** 
Казанлък. 

- От 11.00 часа в ИМ „Искра" ще се състои Тържествена сесия на Общинския съвет в Казанлък. 
- От 20.30 часа на площад „ Севтополис" ще започне спектакълът по коронясване на царица Роза. 

*** 
Пещера. 

- От 10.00 часа ще се проведе обучение за вредата от тютюнопушенето с акцент вредата от употребата на наргиле с 
ученици от гимназия „Ат. Ченгелев" - Пещера, съпроводено с демонстрация на измерване на въглероден оксид в 
издишан въздух. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в района на пристанище Русе, на 496 речен километър, ще се проведе Съвместна тренировка на 
формирования от Военноморските сили и Регионална дирекция „Гранична полиция" - Русе. 

*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа до 13.00 часа във военно формирование 44200 - Стара Загора (до Национална агенция поприходите 
- клон Стара Загора) от състава на Втора механизирана бригада ще се проведе Ден на отворени врати. 

*** 
Слънчев бряг. 

- От 09.30 часа в хотел РИУ Хелиос Парадайс в к. к. Слънчев бряг министърът на туризма Николина Ангелкова ще 
открие Международна конференция за устойчиви инвестиции в туризма. 

*** 
Смолян. 

- От 10.00 до 16.00 часа в 101 алпийски полк ще се проведе ден на отворени врати по случай Деня на детето. 
*** 
Хасково./с. Минерални бани. 
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- От 10.15 часа зам.-социалният министър Султанка Петрова и президента на КНСБ Пламен Димитров ще открият 
ХІХ Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите - с духовност в Европа", който ще се проведе за 
деветнадесета поредна година. 

 
Дневник 
 
√ Хърватия направи първа стъпка към включване в еврозоната 
Хърватският министър на финансите Зравко Марич и управителят на централната банка на страната Борис Вуйчич поискаха 
Хърватия да се включи към Единния надзорен механизъм на Европейската централна банка, което представлява първа 
стъпка към влизане на държавата в еврозоната, съобщи МИА. 
Загребският вестник "Вечерни лист" посочва, че съгласно процедурата замяната на хърватската куна с еврото би могла да 
се случи след пет години. 
Членството в Единния надзорен механизъм на ЕЦБ е задължително за всички членки на еврозоната, докато другите страни 
от ЕС могат доброволно да се присъединят. Това е една от последните стъпки, които Хърватия предприема преди 
официалната молба за въвеждане на еврото, посочва вестникът, добавяйки, че евентуалната замяна на националната 
валута с европейската през 2024 г. би съвпаднала с 30-годишнината от въвеждането на хърватската куна. 
 
√ Вицепремиерът на Италия спечели партиен вот на доверие след лошия резултат на изборите  
Вицепремиерът и лидер на италианското антисистемно Движение "Пет звезди" Луиджи ди Майо убедително спечели вот 
на доверие и остава начело на формацията след слабото й представяне на европейските избори, предаде "Ройтерс". 
Ди Майо бе подкрепен от 80 процента от 56 127-те членове на движението, които гласуваха в онлайн платформата "Русо" 
на движението, съобщи формацията в блога си. 
32-годишният Ди Майо поиска вот на доверие, след като Движение "Пет звезди" получи едва 17 процента от гласовете в 
неделните избори за Европейски парламент, двойно по-малко от коалиционния си партньор, крайнодясната "Лига", което 
предизвика вътрешни нападки към партийното ръководство. 
Междувременно съд в Генуа намери за виновен младши министър от "Лига" по обвинение в злоупотреба с обществени 
средства. Заместник-министърът на транспорта Едоардо Рикси бе осъден на затвор за срок от три години и пет месеца. Той 
бе подсъдим заедно с още 21 настоящи и бивши общински съветници от северозападната област Лигурия. Обвиненията 
бяха за незаконно осребряване на разходи за частни посещения в ресторанти и пътешествия през периода 2010 - 2012 г. 
Според прокуратурата Рикси неправомерно е одобрявал разходите на своите подчинени. Той твърди, че не е извършил 
нищо нередно и заяви, че ще обжалва. 
От "Пет звезди" казаха, че ако бъде осъден, Рикси трябва да подаде оставка. През седмицата представители на "Лига" 
настояваха, че той трябва да запази поста си. 
Все пак след обявяването на присъдата Рикси подаде оставка пред вицепремиера Матео Салвини, който е лидер на "Лига". 
"Ройтерс" отбеляза необичайния факт, че заместник-министърът подава оставка не пред премиера Джузепе Конте, а пред 
партийния си шеф Салвини. Очаква се Рикси да запази мястото си на член на долната камара на италианския парламент. 


