Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Васил Велев: 68% от българските работодатели срещат трудности при наемане на работници
Интервю на Веселина Миланова с Васил Велев за предаването ''Преди всички'' на програма ''Хоризонт''
68% от българските работодатели срещат трудности при наемане на работници. Това каза пред БНР председателят на УС
на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Той цитира проучване, според което 45% от работодателите в световен мащаб срещат такива трудности. „Обезпокоително
е, че ние сме на второ място в ЕС – далече над средното световно равнище по този показател. Ние сме след Румъния“,
обясни той в предаването „Преди всички“ и добави, че това е и европейски проблем.
По думите му поради тази причина Европейският икономически и социален комитет е разработил специално становище
за подкрепящи образователни системи за преодоляване на несъответствията между търсене и предлагане на умения.
Според Велев причините са както демографски, така и технологични. „Те изискват мобилизация и подходящ микс от
стимули за всички участници за разрешаването на проблема“, подчерта той.
„Това се оказва сериозна спирачка пред по-високите темпове на икономическия растеж, а оттам за нашите страни, особено
за България и Румъния. Като цяло ЕС се движи с по-бавни темпове в момента, отколкото световната икономика“, отбеляза
Васил Велев и добави мнението си:
„Проблемите у нас се знаят. Предприемат се мерки за тяхното разрешаване, но те срещат много голяма съпротива и се
реализират бавно. Ранното кариерно информиране и ориентация е много важно“.
Днес Асоциацията на индустриалния капитал ще домакинства на среща на представителите на най-големите
работодателски организации от Полша, Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Казахстан, Грузия и България. По време на
събитието ще бъдат обсъдени възможностите за реформи на образователните системи, чрез които да се преодолеят
несъответствията между уменията и знанията на работниците и изискванията и нуждите на пазара на труда.
Цялото интервю чуйте в звуковия файл.
Novini.bg
√ 68% от българските работодатели срещат трудности при наемане на работници
68% от българските работодатели срещат трудности при наемане на работници, заяви пред БНР председателят на УС на
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Той цитира проучване, според което 45% от работодателите в световен мащаб срещат такива трудности. „Обезпокоително
е, че ние сме на второ място в ЕС – далече над средното световно равнище по този показател. Ние сме след Румъния“,
обясни той в предаването "Преди всички" и добави, че това е и европейски проблем.
По думите му поради тази причина Европейският икономически и социален комитет е разработил специално становище
за подкрепящи образователни системи за преодоляване на несъответствията между търсене и предлагане на умения.
Според Велев причините са както демографски, така и технологични. „Те изискват мобилизация и подходящ микс от
стимули за всички участници за разрешаването на проблема“, подчерта той.
"Това се оказва сериозна спирачка пред по-високите темпове на икономическия растеж, а оттам за нашите страни, особено
за България и Румъния. Като цяло ЕС се движи с по-бавни темпове в момента, отколкото световната икономика“, отбеляза
Велев.
"Проблемите у нас се знаят. Предприемат се мерки за тяхното разрешаване, но те срещат много голяма съпротива и се
реализират бавно. Ранното кариерно информиране и ориентация е много важно“, допълни той.
Днес Асоциацията на индустриалния капитал ще домакинства на среща на представителите на най-големите
работодателски организации от Полша, Русия, Украйна, Беларус, Латвия, Казахстан, Грузия и България. По време на
събитието ще бъдат обсъдени възможностите за реформи на образователните системи, чрез които да се преодолеят
несъответствията между уменията и знанията на работниците и изискванията и нуждите на пазара на труда.
Мoney.bg
√ AИKБ: 70% oт бългapcĸия бизнec cpeщa тpyднocти пpи нaeмaнe нa paбoтници
68% oт бългapcĸитe paбoтoдaтeли cpeщaт тpyднocти пpи нaeмaнe нa paбoтници. Toвa ĸaзa пpeд БHP пpeдceдaтeлят нa УC
нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл Bacил Beлeв.
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Toй цитиpa пpoyчвaнe, cпopeд ĸoeтo 45% oт paбoтoдaтeлитe в cвeтoвeн мaщaб cpeщaт тaĸивa тpyднocти. "Oбeзпoĸoитeлнo
e, чe ниe cмe нa втopo мяcтo в EC - дaлeчe нaд cpeднoтo cвeтoвнo paвнищe пo тoзи пoĸaзaтeл. Hиe cмe cлeд Pyмъния",
oбяcни Beлeв ĸaтo дoбaви, чe тoвa e и eвpoпeйcĸи пpoблeм.
Πo дyмитe мy пopaди тaзи пpичинa Eвpoпeйcĸият иĸoнoмичecĸи и coциaлeн ĸoмитeт e paзpaбoтил cпeциaлнo cтaнoвищe
зa пoдĸpeпящи oбpaзoвaтeлни cиcтeми зa пpeoдoлявaнe нa нecъoтвeтcтвиятa мeждy тъpceнe и пpeдлaгaнe нa yмeния.
Cпopeд Beлeв пpичинитe ca ĸaĸтo дeмoгpaфcĸи, тaĸa и тexнoлoгични. "Te изиcĸвaт мoбилизaция и пoдxoдящ миĸc oт
cтимyли зa вcичĸи yчacтници зa paзpeшaвaнeтo нa пpoблeмa", пoдчepтa тoй.
"Toвa ce oĸaзвa cepиoзнa cпиpaчĸa пpeд пo-виcoĸитe тeмпoвe нa иĸoнoмичecĸия pacтeж, a oттaм зa нaшитe cтpaни, ocoбeнo
зa Бългapия и Pyмъния. Kaтo цялo EC ce движи c пo-бaвни тeмпoвe в мoмeнтa, oтĸoлĸoтo cвeтoвнaтa иĸoнoмиĸa", oтбeлязa
Bacил Beлeв и дoбaви мнeниeтo cи:
"Πpoблeмитe y нac ce знaят. Πpeдпpиeмaт ce мepĸи зa тяxнoтo paзpeшaвaнe, нo тe cpeщaт мнoгo гoлямa cъпpoтивa и ce
peaлизиpaт бaвнo. Paннoтo ĸapиepнo инфopмиpaнe и opиeнтaция e мнoгo вaжнo".
Днec Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл щe дoмaĸинcтвa нa cpeщa нa пpeдcтaвитeлитe нa нaй-гoлeмитe
paбoтoдaтeлcĸи opгaнизaции oт Πoлшa, Pycия, Уĸpaйнa, Бeлapyc, Лaтвия, Kaзaxcтaн, Гpyзия и Бългapия. Πo вpeмe нa
cъбитиeтo щe бъдaт oбcъдeни възмoжнocтитe зa peфopми нa oбpaзoвaтeлнитe cиcтeми, чpeз ĸoитo дa ce пpeoдoлeят
нecъoтвeтcтвиятa мeждy yмeниятa и знaниятa нa paбoтницитe и изиcĸвaниятa и нyждитe нa пaзapa нa тpyдa.
В. ”24 часа“
√ От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат да има задължителна матура по математика
От Асоциацията на индустриалния капитал в България предлагат да има задължителна матура по математика. Това каза
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти преди началото
на Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите.
"За да има на изхода на висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора по
природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по математика", допълни Васил
Велев, цитиран от БТА.
Председателят на АИКБ е на мнение, че полагането на задължителна матура по математика ще бъде полезно за децата,
защото те ще могат да открият в себе си заложби и да се развиват в тази сфера. Според Велев децата ще могат само да
спечелят, защото това са добре платени работни места и пазарът на труда е жаден за тях.
Той добави, че трябва да се развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини. Велев информира, че това
предложение се обсъжда с Министерството на образование, но приемането му може да срещне съпротива от страна на
родителите.
Васил Велев изтъкна, че производителността в България, спрямо останалите страни от Европейския съюз /ЕС/, изостава.
По думите му България продължава да е на последно място в ЕС по този показател.
Друг проблем е трудното наемане на персонал, коментира още Велев. Това е световен проблем, защото 45 процента от
работодателите в цял свят изпитват трудности в наемането на персонал. В България обаче този процент е 68. Причините
за това са демографските проблеми и технологичните промени, посочи Велев.
Въпреки че расте приемът в университетите, има нарастващ недостиг на инженерни и технически кадри, съобщи
председателят на АИКБ. В същото време има прекалено много юристи, икономисти, специалисти по администрация и
управление, ПР специалисти. "В това отношение ние работим добре за преструктуриране на план-приема, според
потребностите на икономиката на обществото и на пазара на труда", завърши Васил Велев.
News.bg
√ От АИКБ искат задължителна матура по математика
45% от работодателите в цял свят срещат проблем с производителността на труда, докато в България процентът е 68%. Позле от страната ни е само Румъния.
Данните представи председедателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред
журналисти преди Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите. На
него ще бъдат обсъдени преодоляването на несъответствията между търсени и предлагани умения на пазара на труда.
Причините за наемането на хора според АИКБ са демографски и технологични промени. Всяко трето високоплатено
незаето място е за програмисти, въпреки че расте приемът в университети по приемане в ИТ специалностите.
От АИКБ отчитат, че има нарастващ недостиг на инженерни и технически кадри. За преодоляване на кризата в сферата на
инженерните и техническите кадри от Асоциацията считат, че трябва да има добре подготвени млади хора в средните
училища.
Затова от АИКБ предлагат задължителна матура по математика, която би била полезна за децата и младежите, които могат
да открият заложби в себе си да се развиват в тази сфера.
Производителността в България спрямо останалите страни в Европейския съюз изостава, макар и след приемането ни в ЕС
да догонваме другите страни с бързи крачки, отчете Велев.
По думите му обаче все още продължаваме да бъдем на последно място по производителност на труд и оттам брутният
вътрешен продукт на глава от населението остава най-нисък. Предстои да бъде объден този проблем с междунордния
координационен съвет на организациите на работодателите.
На въпрос на news.bg каква е позицията на АИКБ по въпроса за цената на нощния труд в страната Велев заяви, че цената
на нощния труд трябва да се договаря.

2

В. Монитор
√ Бизнесът предлага задължителна матура по математика
От Асоциацията на индустриалния капитал в България предлагат да има задължителна матура по математика. Това каза
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти преди началото
на Общото събрание на Международния координационен съвет на организациите на работодателите.
"За да има на изхода на висшето образование добри инженери, трябва на входа да има добре подготвени млади хора по
природо-математическите дисциплини. Затова ние предлагаме задължителна матура по математика", допълни Васил
Велев, цитиран от БТА.
Председателят на АИКБ е на мнение, че полагането на задължителна матура по математика ще бъде полезно за децата,
защото те ще могат да открият в себе си заложби и да се развиват в тази сфера. Според Велев децата ще могат само да
спечелят, защото това са добре платени работни места и пазарът на труда е жаден за тях. Той добави, че трябва да се
развиват и извънкласните дейности по техническите дисциплини. Велев информира, че това предложение се обсъжда с
Министерството на образование, но приемането му може да срещне съпротива от страна на родителите.
Васил Велев изтъкна, че производителността в България, спрямо останалите страни от Европейския съюз, изостава. По
думите му България продължава да е на последно място в Евросъюза по този показател.
Друг проблем е трудното наемане на персонал, коментира още Велев. Това е световен проблем, защото 45% от
работодателите в цял свят изпитват трудности в наемането на персонал. В България обаче този процент е 68.
Причините за това са демографските проблеми и технологичните промени, посочи Велев.
Въпреки че расте приемът в университетите, има нарастващ недостиг на инженерни и технически кадри, съобщи
председателят на АИКБ. В същото време има прекалено много юристи, икономисти, специалисти по администрация и
управление, ПР специалисти. "В това отношение ние работим добре за преструктуриране на план-приема, според
потребностите на икономиката на обществото и на пазара на труда", завърши Васил Велев.
Списание "Икономист"
√ Тайни клиенти мерят бюрокрацията
Започват проверки на администрациите дали са въвели служебен обмен на документи и дали са премахнали незаконни
регулаторни режими
До 31 март администрациите трябваше да изпълнят 1443 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест
за гражданите и бизнеса. Правителството постави задачата преди шест месеца с цел намаляване на бумащината,
премахване на незаконните режими и разтоварване на гражданите и бизнеса от ролята им на куриери между
администрациите, които вече трябва да обменят документи по служебен път.
Изпълнението на мерките ще спести стотици милиони левове от документооборот и човекочасове. „Ако този пакет от
мерки бъде изпълнен, това ще е огромен скок в намаляване на бюрокрацията“, коментира Теодор Дечев от
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). За това колко са важни и за управляващите обещаните мерки
говори и заканата на премиера Борисов да уволнява министри, ако не ги изпълнят.
От кабинета на вицепремиера Томислав Дончев съобщиха пред „Икономист“, че тайни клиенти тръгват след 31 март по
министерства, общини и ведомства, за да проверяват кой как изпълнява задачите. „Според методологията служителите на
тези администрации могат да бъдат информирани, че работата им ще се проверява периодично през април, май и юни,
но няма да знаят кога ще е времето за наблюдението“, уточниха от екипа на Дончев. Ще бъде проведено наблюдение как
на практика се заявява и получава резултатът от електронни услуги. За други услуги ще се провери дали се дава
необходимата информация на обявените телефони.
Мерките са в няколко направления: повишаване на качеството на обслужването, администриране на едно гише,
намаляване на удостоверенията, които изисква администрацията, изискване на документи по служебен път, въвеждане
на комплексно административно обслужване и др. Отчет по изпълнението на задачите сочи, че близо 35% от всички мерки
са изпълнени, останалите са в процес на изпълнение, а по малка част от тях то още не e започнало.
Кое е изпълнено
Отличници до момента са Министерството на външните работи, Министерството на труда и социалната политика,
Министерството на финансите и Министерството на енергетиката, а най-долу в класацията е Министерството на
вътрешните работи.
Сред по-важните изпълнени мерки е отпадането на задължението собствениците, които са придобили имотиq да
уведомяват за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота. Това вече се извършва по
служебен път.
Друга голяма реформа е свързана с инвестиционния процес. Вече действа комплексна процедура в строителството.
Експлоатационните дружества са задължени да предоставят безплатно изходни данни за проектиране, а не както досега –
да искат такси. Промяната предвижда при подаване на заявление за издаване на виза за проектиране възложителят да
поиска заедно с визата да му бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване
към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества. В 7-дневен срок от
получаването на заявлението общината или другите компетентни органи го изпращат до дружествата за предоставяне на
исканите данни, необходими за изработване на инвестиционния проект и на условията за присъединяване към мрежите
на техническата инфраструктура, които трябва да предоставят информацията до 14 дни. Визата за проектиране е основание
за сключване на договори за временно водоснабдяване и временно електроснабдяване на строителния обект.
Експлоатационните дружества не могат да поставят допълнителни условия, утежняващи възложителя. Така чувствително
се намалява срокът за реализиране на инвестиционните намерения, защото инвеститорите не чакат неопределено време,

3

както досега, за тези документи, а и вече не плащат отделна такса за изходни данни. Отпада и задължението за сключване
на предварителен договор за присъединяване, който досега също се заплащаше.
Сред успешните услуги е и издаване на ЕORI номер (регистрационен и идентификационен номер на икономическите
оператори и физическите лица, използван при всички дейности, обхванати от митническото и акцизното законодателство),
като вече заявлението се подава чрез всички териториални звена на Агенция „Митници“, а не по постоянен адрес, както
беше досега и което създаваше неудобства на гражданите и бизнеса с излишни пътувания. Гражданите имат нужда от EORI
номер най-често във връзка с освобождаване на куриерски пратки над 30 лева или пощенски пратки над 150 евро.
„Изпълнението на тази мярка се отразява положително на бизнеса, тъй като улеснява дейността на търговците в случаите,
когато адресът на дейност се различава от постоянния им адресq и води до спестяване на разходи от страна на бизнеса“,
коментираха от Българската стопанска камара.
Работодателите като цяло приветстват пакета от мерки и проявяват разбиране, че не всички могат да бъдат изпълнени до
31 март. „За да се внедри действително този модел, мерките не трябва да са кампанийни, а да са част от управленската
дейност на всяко правителство и да се осигури устойчивост на този модел“, казват от БСК.
Къде са трудностите
Големи трудности администрациите срещат при т.нар. удостоверителни услуги. При тях една администрация иска от
гражданите да са куриери и да пренасят документи от една служба в друга, вместо тя сама да си ги набавя по служебен
път. Причината за по-бавно преминаване към обмен на документи между администрациите е, че нашите чиновници не са
свикнали да взаимодействат помежду си. Сред този вид услуги, които
са в процес на изпълнение, но още не са изпълнени, са издаването на
удостоверения за български произход от Държавната агенция за
българите в чужбина, което трябва да послужи на Министерството на
правосъдието в производство по придобиване на българско
гражданство или на МВР при издаване на разрешения за
продължително пребиваване у нас на чужденци. В тази група са и
издаване на заключение за съгласуване на проект на общ подробен
устройствен план и за съгласуване на устройствени планове, което
трябва да послужи при одобряване на подробен устройствен план.
Както и издаване на удостоверение за характеристики на имоти,
необходими за определяне на данъчната им оценка от областните
дирекции „Земеделие”. То служи за голям брой важни общински
услуги, като издаване на удостоверения за данъчна оценка на
недвижим имот, на незавършено строителство, на право на строеж и
на право на ползване.
Голяма съпротива има срещу мярката, която предвижда при промяна
на регистрация на превозно средство в друг регион, по желание на
собственика номерата да не се сменят. Вместо да я изпълни, МВР е
пуснало за обществено обсъждане проект за наредба, в която се казва,
че това ще стане някога, когато се създаде техническа възможност за
него.
Проблем от години е и регулаторната тежест. „Част от предложенията,
които сме отправяли, са възприети от правителството и това е важна стъпка в процеса на модернизиране на
администрацията. Като пример може да се посочат предложенията за стандартизация на документи и процедури“,
коментира юристът от организацията Мария Минчева. Според нея положителна стъпка е и предложението за създаване
на единна информационна система, чрез която да стане възможно режимите в инвестиционния процес да бъдат
администрирани изцяло по електронен път. Но е убедена, че няма как крайният срок да е 31 март, защото някои мерки
изискват повече време, за да могат да бъдат прилагани.
„Оценката ни за тези 1443 мерки е много висока. Да не говорим, че почти с бой се борят да ги наложат за изпълнение“,
коментира Теодор Дечев. Според него не е фатално окончателното им въвеждане да е след месеци, въпросът е да е в
обозримо време. Сега бизнесът имал други сериозни проблеми, като липсата на кадри и „безумната концепция на
Централния депозитар за спящите акции“. „При тези проблеми на живот и смърт бюрокрацията някак си мина на втори
план. Тя е като зъбобол - боли и е гадно, но не се умира от него“, красноречив е Дечев.

Важни обществено-икономически и политически теми
Рarite.info
√ Планът за намаляване на пречките пред бизнеса е изпълнен на 89%
Правителството прие окончателен отчет към края на 2018 г. за изпълнението на третия план за действие за намаляване на
административната тежест за бизнеса “с 30 на сто от избрано законодателство”, съобщи Министерския съвет.
От началото на изпълнението на трите плана през април 2010 г. до края на 2018 г. са изпълнени 384 (89%) от общо 432
мерки. Изменени са 159 нормативни акта. Променени и отменени са 334 задължения за информиране, което представлява
95% от планираните 353. В резултат на това административната тежест за бизнеса е намаляла с 461.5 млн. лева годишно,
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което представлява 96% от планираното намаление с 482.6 млн. Неизпълнените мерки са 48, т.е. 11% от всички мерки.
Отговорните институции са поели ангажимент за тяхното изпълнение до края на 2019 г., се посочва в съобщението.
Сред най-важните изпълнени мерки по трите плана се посочва въвеждането на електронния регистър на болничните
листове, подаването по електронен път на документи в Националната агенция за приходите, разработването на
електронни услуги, позволяващи обмен на информация по служебен път между Национална агенция за приходите и други
държавни институции за наличие или липса на данъчни задължения и актуално състояние на трудовите договори и др.
Посочва се, че предстои изпълнението на една от най-важните мерки в третия план: изграждането на единна
информационна система между Националния статистически институт (НСИ), Националната агенция за приходите и
Агенцията по вписванията, даваща възможност еднократно попълнената информация в електронния документ, подаден в
НСИ, автоматично да послужи и за целите по публикуването на годишния финансов отчет, подлежащ на обявяване в
Търговския регистър. Тази мярка ще доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса с над 9 млн. лева
годишно, изчисляват управляващите.
В. ”Дума“
√ БНБ затяга кредитирането
От началото на месец април следващата година търговските банки ще бъдат задължени да отделят 1% от капитала си като
гаранция по рискови заеми, реши управителният съвет на БНБ.
До края на третото тримесечие на т.г. размерът на гаранцията остава 0% и ще е 0,5% за първите три месеца на 2020 г.
Последните данни за състоянието на банковата система - за февруари, показват, че кредитирането продължава да расте.
Само за месец - през февруари спрямо януари, ипотечните и потребителските кредити са се увеличили съответно с 0,5% и
с 0,6%. За месец кредитният портфейл на банките е нараснал с 311 млн. лв. до 61,6 млрд. лв. Нарастване има и при
депозитите с 604 млн.лв.
Ликвидният буфер в края на февруари е 28,7 млрд. лв. и се е увеличил със 775 млн. лв., отчита БНБ. Общата печалба на
банките, работещи у нас, за първите два месеца на 2019 г. е 204 млн. лв., или с 14 млн. лв. повече спрямо същия период
на 2018 г. Собственият капитал на трезорите вече е 14,1 млрд. лв. За един месец общата сума на банковите активи се е
увеличила със 787 млн. лв. до внушителните 107,7 млрд. лв.
√ Искат между 1,7% и 9,13% по-скъп дневен ток за бита
Новите цени трябва да влязат в сила от 1 юли
Електроразпределителните и електроснабдителните дружества искат поскъпване на тока от юли. Миналата седмица те
внесоха в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) заявленията си за новите цени на тока за бита и малките
фирми от 1 юли 2019 г. до края на юни 2020 г. Най-голямо поскъпване е поискал снабдителят с ток в Западна България ЧЕЗ,
следван от доставчика в Югоизточна България ЧЕЗ, а обслужващата Североизточна България "Енерго-Про" е предложила
най-малко повишение на цените.
От ЧЕЗ са поискали 9,13% поскъпване на дневната тарифа. ЕВН иска цената на дневния ток да се повиши с 4%, а "ЕнергоПро" - 1,7 на сто по-висока цена за дневното потребление. Все още не е известно каква нощна тарифа искат от ЧЕЗ. ЕВН
предлага през нощта електроенергията да струва със 7,1 процента повече, а от "Енерго-Про" са заявили повишение на
тарифата с 4,16 процента.
Най-подробна информация за своите ценови намерения и сравнение със сегашните тарифи дават от ЕВН. Компанията
посочва, че ако КЕВР одобри внесените от нейните дружества заявления за цени на електроенергия, дневната тарифа би
поскъпнала от 0,17997 лв./кВтч. (без ДДС) на 0,18719 лв./кВтч, а нощната - от 0,10226 лв./кВтч (без ДДС) на 0,10948 лв.
Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 кВтч. дневна енергия
и 70 кВтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 2,34 лв. с включен 20%
ДДС, т.е. от 51,78 лв. на 54,12 лв., изчисляват от ЕВН. От компанията съобщават още, че ако КЕВР одобри исканите от тях
цени, това ще осигури на "ЕВН България Електроснабдяване" необходимите приходи, за да може да изпълнява
лицензионните си задължения за обслужването на над 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България.
Novini.bg
√ Зам.-министър Вергиния Кръстева: Възползвайте се от новата държавна помощ за техника за охлаждане и съхранение
на земеделска продукция
Заместник-министър Вергиния Кръстева призова овощарите да се възползват от новата държавна помощ за техника за
охлаждане и съхранение на земеделска продукция. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието,
храните и горите.
Помощта е насочена за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за
подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. Предвижда се чрез подпомагането да се покрият
до 50% от разходите за закупуване на такава техника от страна на земеделските производители, но не повече от 120 000
лева.
По време на изложение организирано от сдружение „Съюз на дунавските овощари“ Кръстева подчерта, че политиката за
подпомагане е насочена за постигане на устойчиво развитие на сектора.
За 2019 година е одобрен финансов ресурс от 5,5 милиона лева. Тя припомни, че това е ръст спрямо предходните 2017 и
2018 година, когато той е бил съответно 4 и 5 милиона лева по Схемата за държавна помощ за компенсиране разходите
на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за вредителите по трайните
насаждения през зимния период.
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„Министерството на земеделието, храните и горите следва политика на подкрепа за засилване на пазарната ориентация и
повишаване на конкурентоспособността на българското овощарство", заяви още Кръстева.
Изложението на Съюза на дунавските овощари се провежда за четвърта поредна година. В него членуват над 370
земеделски производители с площ на насажденията над 25 000 декара.
√ Овощарите искат промяна в правилата за застраховане от слани
Според агронома Красимир Кумчев реколта от череши тази година може и да няма. „Преди 4 дни температурите паднаха
до минус 4 градуса и въпреки усилията, които положихме, нещата не се получиха. На първо четене щетата, според мен, е
някъде около 70%”, каза Кумчев в ефира на „Здравей, България” по Нова тв и добави, че след около седмица ще стане ясен
точният размер на щетите.
"Голямата ми болка е, че ние нямаме право на защита. Ако ние като граждани можем да си застраховаме имуществото, то
овощарят няма право да си застрахова насаждението против осланяване. Има право, ако това се случи след 20 април и тъй
като сланите в България падат до около 1 май реално имаме защита за 10 дни", каза той.
Кумчев заяви, че овощарите настояват за промяна в правилата за застраховане от слани. Те предлагат да има две стъпки
на застраховане – едната да бъде от 20 април, а втората стъпка да бъде от 1 април до 20 април. „Тъй като рискът за
застрахователите е по-голям, съвсем естествено е това, което ние да трябва да заплатим да е повече. Но да го направят, да
имаме опция. Ние в момента нямаме такава”, добави той.
Investor.bg
√ По-важното от изминалата седмица
Трети пореден неуспех за Тереза Мей за сделката за Brexit, а Цветан Цветанов напуска парламента заради скандала с
апартаментите
По традиция Investor.bg представя по-значимите политически и икономически събития от изминалата седмица, които
имаха потенциала да задвижат пазарите в една или друга посока.
България
Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов напуска парламента заради скандала с апартаментите на властта, стартирал
именно от него. Но той запазва позициите си на зам.-председател на ГЕРБ и председател на предизборния щаб. Преди
него заради същия скандал оставки от постовете си подадоха правосъдният министър Цецка Цачева, зам.-министрите на
спорта Ваня Колева и на енергетиката Красимир Първанов.
Междувременно парламентарното мнозинство окончателно върна предишните прагове на преференциите за изборите 7% от гласовете за местни и парламентарни избори и 5% на изборите за Европейски парламент. Това се случи, след като с
предходните промени в Изборния кодекс преди месец ГЕРБ и ДПС завишиха прага за преференциите толкова много, че на
практика ги обезсмислиха, а след това отхвърлиха ветото на президента.
Международната рейтингова агенция Fitch повиши перспективата си за България от стабилна на положителна. Определящ
фактор за оценката са ангажиментите, поети от българското правителство за включване на страната към европейския
Банков съюз и валутния механизъм ERM II. Експертите на Fitch оставят без промяна цялостния рейтинг на България - на ВВВ
в чуждестранна и местна валута, но отчитат, че по-нататъшни развития по пътя към еврото могат да повишат оценката.
Новите изисквания за касовите бележки при горивата се отлагат за октомври. Преди всичко става дума за задължението
на бензиностанциите да започнат да показват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във
всеки фискален бон. Новите изисквания трябваше да влязат в сила от 1 април, но по предложение на НАП срокът се
удължава до края на септември.
Заради материализирането на част от рисковете от предишния си основен сценарий УниКредит Булбанк ревизира в посока
надолу прогнозата си за растежа на българската икономика през 2019 г. от 3,9% на 3,3%.
"Малко по-слаб растеж очакваме и през 2020 г. – 3,1%,съобщи Кристофор Павлов, главен икономист за България на
УниКредит Булбанк, в пролетната прогноза, която банката прави всяка година.
Еврозоната и ЕС
Британската Камара на общините отхвърли за трети път сделката на премиера Тереза Мей за Brexit. В резултат на това
Обединеното кралство, според сегашните условия, ще напусне ЕС на 12 април без договор. Председателят на Съвета на ЕС
Доналд Туск свика специална среща на върха на ЕС на 10 април. През тази седмица ще има допълнителни разкисквания за
алтернативни планове в британската Камара на общините. През миналата седмица парламентаристите не бяха постигнали
съгласие за вариант, а всичките осем предложения, включително за втори референдум, бяха отхвърлени.
За първи път от две години и половина федералното правителство на Германия отново пласира десетгодишни облигации
с отрицателна доходност. Междувременно, според Федералната статистическа служба, нивата на дълга на федералните,
държавните, местните и социалните осигуровки са паднали с 53 млрд. евро, или 2,7%, до 1914,3 млрд. евро между края
на 2017 г. и края на 2018 г.
През март 2,3 милиона души са били регистрирани като безработни в Германия. Равнището на безработица спадна от 5,3%
на 5,1%. Броят на ненапълно заетите лица (с изключение на краткосрочната работа) е 3,25 милиона, което съответства на
7,1% (февруари: 7,2%). Непълната заетост, за разлика от официалния брой на безработните, обхваща и безработните лица,
които са обхванати от някои мерки или са били на отпуск по болест по време на проучването.
Франция обяви намерението си да участва в инвестиционни проекти по проекта „Нов път на коприната“. Френският
президент Еманюел Макрон заяви това след среща с китайския президент Си Дзинпин в Париж. Преди това и Италия се
присъедини към инициативата в ролята си на първата голяма западноиндустриална нация въпреки притесненията на
други страни от ЕС.
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На фона на масови протести Европейският парламент прие реформа на европейското законодателство в областта на
авторското право. Наред с другите неща се въвежда и така нареченото „спомагателно авторско право“, което трябва да
гарантира, че търсачките, като Google, трябва да плащат за използването на вече публикувани онлайн статии. Друг член от
закона предвижда онлайн платформите да плащат възнаграждения на собствениците на съдържание, ако разпространяват
тяхното съдържание.
Бюджетният дефицит на Португалия спадна до 0,5% от БВП през 2018 г., което е най-ниското ниво за последните 45 години.
Правителството на малцинството на социалиста Антонио Коста първоначално се бе насочило към дефицит от 1%. Коста пое
управлението през 2016 г. и отмени много от мерките за строги икономии на предишното правителство. Между другото,
тогавашният германски финансов министър Волфганг Шойбле предвиждаше, че страната скоро ще се нуждае от нова
програма за спасяване.
Проектът за газопровода „Северен поток 2“ може да се забави, тъй като Дания иска да изчака изготвянето на доклад за
околната среда. Страната, за разлика от Швеция, Финландия, Германия и Русия, все още не е одобрила газопровода и прие
през 2017 г. закон, който позволява отказа на проекта над датските суверенитетни земи при опасения за безопасността. Не
е ясно колко време ще се подготвя докладът. Датската агенция по енергетиката обаче очаква това да отнеме поне „няколко
месеца“.
САЩ
Американският президент Доналд Тръмп предложи бившия си съветник от преедизборната си кампания Стивън Мур за
свободна длъжност във Федералния резерв. Понастоящем Мур е старши научен сътрудник в консервативната
неправителствена организация Heritage Foundation. Той твърди, че централната банка трябва незабавно да намали
основния си лихвен процент с половин процентен пункт. Понастоящем само пет от седемте директорски поста във Фед са
заети. Американският Сенат ще трябва да одобри назначението на Мур.
Правителството на САЩ е доволно от неотдавнашните преговори за решение на търговския спор с Китай. През тази
седмица вицепремиерът на Китай Лиу Хе ще пътува до Вашингтон за по-нататъшни разговори.
Министерството на търговията на САЩ преразгледа прогнозите си за брутния вътрешен продукт за четвъртото тримесечие
на 2018 година значително надолу. Между октомври и декември е имало годишно увеличение от едва 2,2%, а не от 2,6%,
както бе съобщено първоначално.
В рамките на спора за незаконните субсидии за производителя на самолети Boeing САЩ претърпяха поражение пред
Световната търговска организация (СТО). Правителството на САЩ не е оттеглило оценените още през 2011 и 2012 г. като
незаконни привилегии за американския производител на въздухоплавателни средства. Апелативният орган на СТО
постанови крайната мярка. Това разчиства пътя за ответни действия от страна на ЕС. За размера им крайно решение ще
вземе арбитражът към СТО. Но също СТО ще трябва да реши за оценени на милиарди долари американски претенции
заради дело срещу ЕС за незаконни субсидии на Airbus.
Специалният разследващ потенциалната връзка между Русия и кампанията на Тръмп за президент Робърт Мълър не е
открил доказателства за подобни отношения. Сега Тръмп вероятно ще продължи да бъде обект на разследвания от страна
на Камарата на представителите в Конгреса, която се контролира от Демократическата партия. Но за него най-важното е,
че ще може да започне реалната кампания по преизбирането му като президент през 2020 г.
√ Какво да очакват пазарите през новата седмица?
Европейската централна банка ще публикува доклада от последната си среща
Сред най-важните данни, към които ще се насочат погледите на пазарните анализатори през първата седмица на април,
са индексът на мениджърите по поръчките в сектора на промишлеността във Великобритания и Китай през март,
инфлацията в еврозоната, продажбите на дребно през февруари в САЩ и други.
В понеделник, 1 април, денят ще започне с данни за бизнес климата през март в Австралия.
Пазарите ще проследят индекса Caixin на мениджърите по поръчките (PMI) в сектора на промишлеността в Китай през
март. Консенсусната прогноза на анализаторите е за запазване на нивото от предходния месец – 49,9 пункта.
Данни за индекса на мениджърите по поръчките в сектора на промишлеността ще излязат още за Русия, Испания, Италия,
Франция, Германия, еврозоната, Великобритания и САЩ.
За еврозоната се чакат данни за инфлацията през март. Прогнозите са за задържане на инфлацията на ниво от 1,5%.
В САЩ продажбите на дребно през февруари се очаква да ускорят растежа си до 0,3% при отчетено повишение с 0,2% през
януари.
Във вторник, 2 април, заседава Австралийската централна банка, като по всяка вероятност лихвите ще бъдат запазени на
ниво от 1,5%. За Австралия ще излязат данни и за разрешителните за строеж през февруари.
Във Великобритания ще бъдат публикувани данни за индекса на мениджърите по поръчките в сектора на строителството
през март. Консенсусната прогноза е за леко повишение на месечна база до 50 пункта.
В еврозоната не се чака промяна в данните за безработицата през февруари и тя най-вероятно ще остане на ниво от 7,8%.
В сряда, 3 април, е ред на търговския баланс и продажбите на дребно в Австралия през март.
Данни за индекса на мениджърите по продажбите за сектора на услугите през март ще има за Китай, Русия, Германия,
еврозоната, Испания, Великобритания, Бразилия и САЩ.
Във фокуса на пазарите са продажбите на дребно в еврозоната през февруари. Очакванията са за забавяне на растежа до
0,2% спрямо отчетения 1,3% през януари.
В края на деня ще излязат и седмичните данни за запасите от суров петрол в САЩ.
В четвъртък, 4 април, прогнозите показват, че поръчките на заводите в Германия през февруари ще покажат скромно
повишение от 0,1%. За сравнение, през януари беше регистриран спад от 2,6%.
Европейската централна банка ще публикува доклада от последната си среща.
В САЩ ще излязат данни за броя на заявленията при безработица.
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В петък, 5 април, инвеститорите ще проследят данните за индустриалната продукция на Германия през февруари.
Ще излезе и серия от данни за пазара на труда в САЩ и Канада.
Денят е почивен за Китай и Хонконг.
√ Бизнес доверието в Япония падна до най-ниските си нива от две години
Японската централна банка е подложена на все по-голям натиск да поддържа и дори да увеличи стимулите си за
икономиката
Настроението сред японския бизнес се влоши до двегодишно дъно през март, сочи проучване на централната банка,
цитирано от Ройтерс. Последните данни са поредното доказателство, че търговският конфликт между САЩ и Китай и
намаляващото световно търсене оказват влияние върху икономиката на страната, която е силно зависима от износа.
Мрачните настроения са по-силно изразени сред големите производители, при които доверието в икономиката се влошава
с най-бързи темпове от над шест години. Това увеличава страховете, че несигурността около световната икономика може
да обезкуражи компаниите да харчат за заплати и разходи.
От други данни в понеделник стана ясно, че производствената активност в Япония се е понижила за втори пореден месец
през март, като производството е намаляло с най-големи темпове от близо три години.
Според анализатори Японската централна банка е подложена на все по-голям натиск да поддържа и дори да увеличи
стимулите си за икономиката.
„Наблюдаваме обща слабост при данните и перспективите се влошават, което отразява забавянето на икономиката на
Япония“, коментира Хироши Миязаки, старши икономист в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Според него в крайна
сметка забавящата се икономика ще навреди на заетостта, което повишава вероятността ЯЦБ да преразгледа паричната си
политика.
Индексът, измерващ настроението сред големите производители, се понижи до 12 пункта през първото тримесечие
спрямо 19 пункта през четвъртото тримесечие на миналата година. За сравнение, консенсусната прогноза на пазара беше
за 13 пункта. Показателят достигна най-ниското си ниво от март 2017 г. и се понижи с най-бързото си темпо от декември
2012 г., тъй като производителите на части за електроника, автомобили и машинни стоки намалява.
Проучването сред бизнеса извън производството показва, че доверието на компаниите се понижава до 21 пункта през
първото тримесечие спрямо 24 пункта през предходното тримесечие. Прогнозата на анализаторите беше за 22 пункта.
Както големите производители, така и не производствените компании, очакват условията за бизнес да се влошат
допълнително през следващите три месеца, показва още проучването.
Фабриките в Япония зависят в голяма степен от китайските клиенти, втората по големина икономика в света, за да купуват
техните продукти, особено частите и оборудването, които достигат до китайските производители.
Засега поне обаче плановете за разходите на бизнеса се задържат. Големите фирми очакват да увеличат капиталовите
разходи с 1,2% през годината, започнала през април, в сравнение със средната пазарна прогноза за спад от 0,4%.
Cross.bg
√ МВР започна операция за контрол на скоростта
От днес до 7 април у нас ще се състои специализирана полицейска операция за контрол на скоростните режими. Тя се
провежда по линия на Европейската мрежа на службите на Пътна полиция TISPOL и аналогични действия ще има на
територията на цяла Европа.
Целта на операцията е да се обърне внимание, че скоростта е една от основните причини за възникване на тежки
пътнотранспортни произшествия с най-много жертви и ранени.
Заедно с това, от 6 часа на 2 април до 6 часа на 3 април ще се проведе аналогична операция „24 часа скорост“, при която в
рамките на едно денонощие ще има изключително интензивни проверки за скорост.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
- Волята на Турция, часове след гласуването за местна власт. Последни новини от Истанбул.
- Изборът на ГЕРБ за евровота. Каузите на Андрей Новаков.
- Строителният контрол и спорните обекти. Позицията на омбудсмана Мая Манолова.
- Скъпата целувка на Кобрата. Как ще се развие сагата с репортерката Суши?
- В Залата на славата на международната баскетболна федерация - българската легенда Атанас Голомеев.
БТВ, „Тази сутрин"
- Ексклузивно: Водачът на евролистата на ГЕРБ - Мария Габриел, в студиото на „Тази сутрин".
- Защо Радан Кънев измести Светослав Малинов от първото място в листата на „Демократична България".
- Ще се извини ли Анкара на София и имало ли е реална намеса на Турция във вътрешната ни политика? Коментар
на бившия ни консул в Одрин Георги Димов.
- На живо: Защо ВМРО излизат на протест пред Турското посолство?
- Кои са най-новите методи при кражбите на коли и за какво да внимаваме? Гост: Гл. инсп Пламен Максимов, СДВР.
- „Чети етикета": С какво ще заменим пластмасовите вилици и чаши след забраната за ползването им в Европа?
Нова телевизия, „Здравей, България"
- 20 лева, автограф, или благодарност? Какво подава на катааджиите човекът от клипа и могат ли камерите да спрат
подкупите на улицата?
- Как думата „кучка" влезе в предизборната риторика? И още, ще преодолее ли ГЕРБ апартаментната тема с
кандидатите си за евродепутати?
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На живо: Протест пред Турското посолство, след репликата на турския външен министър, че е оказал натиск над
София за Закона за вероизповеданията.
„На твоя страна": Храни с изтекъл срок на годност на пазара. Предлагат ли ни търговците стари продукти на щанда?
Нелеп инцидент възмути племенницата на Левски: Мъж падна от Моста на влюбените, никой не му помогна.
Разказ от първо лице на Христина Богданова, станала свидетел на случая.
„Ледена епоха" в овощните градини. Ще останем ли без български вишни и череши?
„Пълен абсурд" с Румен Бахов: Инспектори отнесоха изкуствената трева на семейство, объркаха я с боклук.
Минус или плюс? Какви градуси ни чакат през април? Прогнозата на климатолога Георги Рачев.
От Париж, с любов. Кой и защо пожела да се ожени за символа на Франция - Айфеловата кула?

√ Предстоящи събития в страната на 1 април
София.
- От 08.30 часа пред посолството на Р Турция в България ПП ВМРО организира протест по повод отказа от страна на
турския вицепрезидент Фуат Октай да поднесе извинения за думите на турския външен министър Чавушоглу,
който заяви пред изселници от България, че промените в българския Закон за верроизповеданията са насочени
срещу мюсюлманската общност.
- От 09.30 часа в зала „Рила" на София Хотел Балкан ще се проведе Общо събрание на Международния
координационен съвет на организациите на работодателите, организирано от Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ).
- От 10.00 часа трети състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка,
образувана по жалба М.С. от София срещу Национален институт за недвижимо културно наследство.
- От 10.30 часа в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ул. „Кричим" 1) ще бъде
дадена информация за работата по приема на документи за лечение на деца и на възрастни в чужбина.
- От 11.00 часа трети състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка,
образувана по жалба на Д.Х. от Хасково, служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация".
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА Инициативният комитет за издигане на паметник на кан Тервел в Стара Загора
ще направи публичен отчет.
- От 11.00 часа в ДГ №195 „Братя Мормареви" на ул. „Врабча" 7 ще се състои пресконференция по повод началото
на инициативата „Усмихнати очи" под егидата на Столична община.
- От 12.00 часа трети състав на Комисията за защита от дискриминация ще проведе заседание по преписка,
образувана по жалба на К.Х. от Раднево срещу „Мини Марица - Изток" ЕАД.
- От 13.00 часа в градинката пред небостъргача на „Артекс" в „Лозенец" ще се състои пресконференция на
Инициативен комитет „Лозенец" срещу 120- метровата сграда на ул. „Златен рог".
- От 18.00 часа в Галерия на Съюза на българските художници ще бъде открита 44-та национална изложба на
карикатурата.
- От 18.00 часа в Голямата зала на Руския културно-информационен център в София ще се проведе тържествено
мероприятие, посветено на Годината на театъра в Русия.
- От 18.00 часа в залата на Чешкия център ще се състои премиерата на найновата книга на Марек Шинделка „Картата
на Ана".
- От 18.30 часа на ул. „Монтевидело" 43 в ж.к. „Овча купел" 1 ще се проведе протест на жителите на квартала срещу
презастрояването.
***
Благоевград
- От 11.00 часа в Драматичен театър „Никола Вапцаров" - Благоевград ще се проведе официалното национално
откриване на „Седмицата на гората 2019 г.". Веднага след това в района на парк „Бачиново" ще се състои
залесяване с участието на официалните гости, присъствали на откриващото събитие.
- От 16.00 часа в аудиторията на Балкански академичен център към Американски университет - Благоевград ще се
проведе Национално събрание на Българския младежки червен кръст.
***
Бургас
- В 08.00 часа стартира електронното кандидатстване за детска градина.
***
Варна
- От 10.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1, народният представител от ПП ГЕРБ Нели Петрова ще
приема граждани.
- От 14.00 часа до 16.00 часа в Юнашкия салон ще се проведе „Поход на мечтите".
- От 19.00 часа на сцената на Държавен куклен театър - Варна, ще бъде представен спектакълът „Професия лъжец"
на режисьора Теди Москов. На този ден актьорът Галин Гинев изпълва 20 години на сцената на Кукления театър
във Варна.
***
Велико Търново
- От 10.00 до 15.00 часа в корпус 5 на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий" ще се проведат
„Национални дни на кариерата - Добра Кариера, Добър Живот".
- От 18.00 часа в НЧ „Напредък-1869" Младежки театър „Алтернатива" ще представи комедийно шоу по повод Деня
на хумора и шегата.
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***
Горна Оряховица
- От 18.00 часа в НЧ „Напредък-1869" Младежкият театър „Алтернатива" ще представи комедийно шоу по повод
Деня на хумора и шегата.
***
Добрич
- От 09.30 часа в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще се играе спектакълът „Жабокът и слънчевата дъщеря".
- От 11.00 часа в Дом-паметник „Йордан Йовков" ще бъде открита изложба „Всичко се състои в нашите сдружени
сили", посветена на 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.
- От 17.30 часа в залата на Общински младежки център „Захари Стоянов" ще се проведе граждански диалог „Европа
в нашия дом", организиран от ПП ГЕРБ. Участие ще вземат министърът на образованието и науката Красимир
Вълчев, Таня Петрова от Парламентарната комисията по образованието, народен представител от Варна,
народните представители вицеадмирал Пламен Манушев и Даниела Димитрова.
***
Златоград
- От 15.00 часа на „Централен площад" пред сградата на Общината ще се проведе информационно събитие за
представяне на актуалните възможности за европейско финансиране.
***
Каварна
- От 17.30 часа в заседателната зала на Общината ще бъде представена книгата „Баш майстора завинаги".
***
Монтана
- От 17.00 часа в Регионална библиотека „Гео Милев" ще бъдат представени книгите „Скок и летене" и
„Приземяване".
***
Пазарджик
- От 11.00 часа Областният информационен център ще постави началото на поредица от събития, свързани с
еврофинансиране на проекти.
- От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе театрален фестивал „Океан от любов" - Пазарджик 2019.
***
Плевен
- От 11.00 часа на пл. „Възраждане" ще се състои „Поход срещу диабета", организриран от „Лайънс клуб" България.
- От 17.30 часа на ул „Петко Каравелов" 8А ще бъде открит ,,Арт-център"- 3 „Творителница о писменехъ" с изложба
калиграфия „Традиция и експеримент" на Маргарита Иванова и музикални изпъления на Чавдар Вълков-цигулка,
Марина Белчева- чело и Румен Марков - гайда.
***
Пловдив
- От 12.00 часа в сградата на БТА ще се проведе пресконференция за свикване на извънредна сесия на ОбС - Пловдив
за въпроси, свързани с дейността на Фондация „Пловдив 2019".
- В 17.30 на Лапидариума ще се проведе официална церемония по случай 50 години от създаването на Управление
„Старинен Пловдив", с участието на бивши и настоящи служители, общественици, свързани с историята на Стария
град. В 18.00 ч. в Балабанова къща ще бъде открита Изложба на дунавски карикатури „Danube cartoons". В 18.30
ч., отново в Балабанова къща, ще бъде открита Изложбата „Коста Форев - палитра от светове".
***
Свищов
- От 16.00 до 19.00 часа на пл. „Алеко" ще се проведат безплатни тестове за диабет и ще се радват образователноинформационни материали. От 17.00 до 19.00 часа ще бъде издигнат топловъздушен балон, който ще качва
безплатно дарители на кампанията „Подход срещу диабета" и деца. В центъра на града ще има и благотворителна
мобилна кухня, която ще предлага топла скара и напитки. В този времеви диапазон се очаква и да бъдат
посрещнати велосипедистите, участващи в похода по суша, който включва 20 общини, сред които и Свищов. От
19.00 до 21.00 часа ще има концерт на местни състави и изпълнители.
***
Сливен
- От 12.15 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на председателя на ПП АБВ Румен Петков.
√ ЕП ще разгледа отново промените в правилата за дейността на превозвачите
Европейският парламент ще обсъди отново тази седмица промените в правилата за дейността на международните
превозвачи. Това се съобщава в сайта на парламентарната комисия по транспорт.
Предвижда се комисията да заседава извънредно на 2 април, след като по-рано в Страсбург евродепутатите не успяха да
се произнесат по множеството предложения за поправки и добавки към внесените законопроекти.
През януари парламентарната комисия одобри само един от трите доклада, в които са залегнали предвижданите промени.
Според програмата на ЕП на сесията в Брюксел на 3 и 4 април поправките ще бъдат гласувани в пленарната зала. Ако този
път гласуването на първо четене бъде успешно, то ще очертае становището на ЕП в преговорите с председателството на
Съвета на ЕС и Европейската комисия.
Едва когато тези тристранни преговори завършат с успех, ЕП ще трябва да гласува промените и на второ четене.
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Очаква се, ако тази седмица гласуванията не доведат до напредък, въпросът да остане за евродепутатите, избрани на
предстоящите избори през май.
√ Почти мъртвата сделка на Мей
В края на миналата седмица британският парламент за трети път отхвърли сделката на премиера Тереза Мей за излизането
на Великобритания от ЕС. Малко преди това депутатите отхвърлиха и всичките осем предложени варианта за напускане
на Европейския съюз. Въпреки това сделката на Мей все още има шанс да бъде одобрена. "Гардиън" и "Ройтерс"
обобщават какво предстои да се случи.
От всички трудни седмици за Тереза Мей тази изглежда най-сложната засега. По всяка вероятност тя ще може отново да
опита да прокара споразумението си в парламента във вторник, ако председателят Джон Бъркоу го позволи. Ако това не
се случи, депутатите вероятно ще опитат да издействат "мек" Брекзит с митнически съюз.
Мъртва ли е сделката на Мей
Почти, но не изцяло. Премиерът все още се надява, че повече консерватори, и дори северноирландските юнионисти, може
да я подкрепят заради страх от алтернативата – общи избори в момент, когато според социологическите проучвания
лидерът на лейбъристите Джеръми Корбин е на крачка от "Даунинг стрийт". Премиерът обаче се нуждае от най-малко 30
консерватори, членове на Северноирландската юнионистка демократична партия или депутати лейбъристи на своя страна,
за да не изпадне правителството в безпрецедентна парализа.
Ще поеме ли парламентът контрол?
Миналата седмица депутатите не успяха да постигнат компромис за някаква форма на Брекзит, около която да се обединят.
Тогава обаче имаше много различни опции. Днес те отново ще гласуват, но този път за по-малък брой варианти.
Миналата седмица Бъркоу избра осем от списък с 16 предложения за Брекзит, които да бъдат представени на депутатите.
За днешното гласуване депутатите внесоха девет предложения, повечето от които са същите или подобни на предишните,
а по-късно днес председателят на парламента ще обяви кои ще бъдат гласувани.
Едностранно право за излизане от предпазния механизъм за ирландската граница
Настоява се Великобритания да напусне ЕС на 22 май с промяна в споразумението на Мей, така че страната да може
едностранно да напусне предпазния механизъм за ирландската граница. Миналата седмица същото предложение не бе
избрано за гласуване.
Без сделка при липса на споразумение
Призовава Обединеното кралство да напусне ЕС без сделка на 12 април, ако парламентът не може да одобри
споразумението на Мей. Миналата седмица подобно предложение бе отхвърлено с 400 срещу 160 гласа.
Митнически съюз
Настоява се правителството да гарантира, че споразумението за оттеглянето и политическата декларация, договорени с
ЕС, ще включват ангажимент за преговори за постоянен и всеобхватен митнически съюз с Великобритания. Същото
предложение миналата седмица бе отхвърлено с едва шест гласа, като 265 депутати го подкрепиха, а 271 бяха против него.
Общ пазар 2.0
Призовава за подсилена сделка в норвежки стил, включваща членство в единния пазар на ЕС и митническо споразумение
с блока. Подобно предложение миналата седмица бе подкрепено от 189 депутати и отхвърлено от 283-ма.
Публичен вот
Настоява за референдум, на който да бъде одобрена сделката за Брекзит преди ратифицирането й от парламента. Същото
предложение бе подкрепено от 268 и отхвърлено от 295 депутати.
Публичен вот, който да предотврати "твърд" Брекзит
Призовава за публичен вот, ако трябва да се предотврати вариантът за излизане от ЕС без сделка. Това е ново
предложение.
Надмощие на парламента
Казва се, че ако Великобритания не е ратифицирала сделка до два дена преди деня, в който трябва да напусне ЕС,
правителството трябва да поиска допълнително удължаване на преговорния период по чл. 50 от Лисабонския договор,
уреждащ Брекзит.
Ако не бъде договорено отлагане на Брекзит до деня преди този на излизането, правителството трябва да поиска
одобрението на парламента за излизане без сделка и ако такова одобрение няма, правителството трябва да отмени
Брекзит.
Това е разширена версия на предложение от миналата седмица, подкрепено от 184 депутати и отхвърлено от 293-ма.
Европейска икономическа зона и Европейска асоциация за свободна търговия
Призовава Великобритания да остане член на Европейската икономическа зона и да поиска кратка отсрочка на Брекзит,
докато страната се присъедини отново към Европейска асоциация за свободна търговия. Много сходно предложение
получи едва 64 гласа "за" и бе отхвърлено от 377 депутати.
Резултатите от гласуванията няма да са задължителни за правителството, но в неделя правосъдният министър Дейвид Гаук
каза, че кабинетът ще трябва много внимателно да обмисли волята на парламента. Попитан дали Мей ще трябва да се
върне в Брюксел и да поиска митнически съюз, ако парламентът одобри това предложение, той отговори: "Ако
парламентът гласува с голямо мнозинство срещу излизането от ЕС без сделка, но подкрепи по-мек Брекзит, не мисля, че е
възможно да се каже, че ние ще игнорираме позицията на парламента и ще напуснем без сделка."
Ще има ли избори?
Кабинетът заплашва, че това е опция, ако сделката на Мей пропадне и ако няма консенсус сред депутатите. Парламентът
обаче първо ще трябва да одобри това с мнозинство от две трети, а в момента няма особено желание за този вариант сред
консерваторите предвид спада в подкрепата за тях според социологическите проучвания.
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Другият вариант за избори е, ако с обикновено мнозинство бъде одобрен вот на недоверие срещу правителството и никоя
партия не успее да спечели доверието на Камарата на общините в следващите 14 дена.
Може ли решението да бъде отложено
Ако сделката на Мей се провали за четвърти път и депутатите не могат да намерят решение, тя може да обяви, че заминава
за Брюксел, за да опита да договори по-дълго отлагане на Брекзит, което би значело участие на Великобритания в
евроизборите. По-рано Мей заяви, че не би искала да продължи да бъде премиер в този случай. ЕС обаче ще иска да види,
че Обединеното кралство има цел като втори референдум или избори, за да се съгласи с удължаването.
Ще бъде ли Мей премиер в петък?
Възможно е тя да не успее да оцелее тази седмица било то заради масов бунт в партията й или ако сметне, че е стигнала
до края на пътя си като лидер.
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