Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

В. Банкерь
√ Развитието на капиталовия стълб може да реши проблемите с пенсиите
Лошата демографска конюнктура – застаряващото население и емиграцията през последните години са сред
предпоставките за сериозния дефицит в първия стълб на пенсионната ни система. По данни на НСИ и Министерство на
финансите в момента в България съотношението на заетите в частния сектор към това на заетите в бюджетния сектор и
пенсионерите е 1,9 души към 2,6 души. По този показател страната ни е в дъното на класацията не само в ЕС. Решение на
проблема, който създава това неблагоприятно съотношение за пенсионната система може да се търси в развитието на
капиталовия стълб. Трябва да работим за по-добро регулиране на фазата на изплащане на пенсиите от втория (капиталов)
стълб и разработване на мерки за насърчаване и привличане на повече осигурителни вноски в него. Това заяви
председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев по време на международната
конференция „Многостълбовите пенсионни системи в Европа - ползи и бъдеще“, организирана от Българската асоциация
на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
Участниците в международната конференция коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб у нас на родените
след 01-01-1960 г. е несправедлив и рестриктивен за икономиката ни. При настоящото му изчисляване той ощетява с 10%
пенсионерите и препятства развитието на капиталовия пазар у нас.
Васил Велев подчерта, че в държавите с най-добри пенсионни системи пенсионните фондове притежават и управляват
активи, чиято стойност е над 60% от БВП на съответната страната, докато у нас този процент е едва 12 на сто. В допълнение,
съотношението между финансирането на проекти от капиталовия пазар и банковото кредитиране е два пъти по
неблагоприятно в ЕС от колкото в САЩ, а България е на дъното на класацията в ЕС.
Като пречки за развитие и постигане на нужното доверие в пенсионната система у нас Христина Митрева посочи често
променящото се трудово и пенсионно законодателство и недостатъчната информираност на обществото за пенсионните
схеми.
Според бившия управител на Националния осигурителен институт проф. Йордан Христосков спешно трябва да се
предприемат мерки за промяна в българската пенсионна система. Сред тях са незабавно отменяне на възможността за
прехвърляне на средства от втория към първия стълб, увеличаване на вноските във втория стълб от 5% на 10%, даже и с
цената на намаляване на вноските в първия стълб или данъка върху доходите.
Според участниците в международния форум тристълбовият модел е изключително удачен и дава възможност за различни
форми на взаимодействие, които да осигурят достойни и сигурни пенсии. Те бяха категорични обаче, че не бива трите
стълба да се противопоставят, а да се разглеждат като взаимодопълващи се части на едно цяло.
По време на конференцията бяха обсъдени още развитието на пенсионната политика на национално и европейско ниво,
ползите от многостълбовата пенсионна система, която беше определена като безалтернативна в момента, както и
необходимостта от значителното увеличаване на спестяванията в допълнителното пенсионно осигуряване. Участие в
събитието взеха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията труда, социалната
и демографската политика Хасан Адемов, председателят на НОИ Ивайло Иванов, председателят на КФН Бойко Атанасов,
председателят на Pensions Europe Янвилем Боума, представители на пенсионноосигурителни дружества от България и ЕС,
работодателски организации, синдикати и неправителствени организации.
Cross.bg
√ АИКБ: Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб е несправедлив
Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб у нас на родените след 01-01-1960 г. е несправедлив и
рестриктивен за икономиката ни. При настоящото му изчисляване той ощетява с 10% пенсионерите и препятства
развитието на капиталовия пазар у нас. Около това се обединиха всички участници в международната конференция
„Многостълбовите пенсионни системи в Европа - ползи и бъдеще", организирана от Българската асоциация на дружествата
за допълнително пенсионно осигуряване.
„Лошата демографска конюнктура - застаряващото население и емиграцията през последните години са сред
предпоставките за сериозния дефицит в първия стълб на пенсионната ни система. По данни на НСИ и Министерство на
финансите в момента в България съотношението на заетите в частния сектор към това на заетите в бюджетния сектор и
пенсионерите е 1,9 души към 2,6 души. По този показател страната ни е в дъното на класацията не само в ЕС. Решение на
проблема, който създава това неблагоприятно съотношение за пенсионната система може да се търси в развитието на
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капиталовия стълб. Трябва да работим за по-добро регулиране на фазата на изплащане на пенсиите от втория (капиталов)
стълб и разработване на мерки за насърчаване и привличане на повече осигурителни вноски в него", заяви председателят
на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той допълни още, че в държавите с най-добри пенсионни системи пенсионните фондове притежават и управляват активи,
чиято стойност е над 60% от БВП на съответната страната, докато у нас този процент е едва 12 на сто. В допълнение,
съотношението между финансирането на проекти от капиталовия пазар и банковото кредитиране е два пъти по
неблагоприятно в ЕС от колкото в САЩ, а България е на дъното на класацията в ЕС.
Според бившия управител на Националния осигурителен институт проф. Йордан Христосков спешно трябва да се
предприемат мерки за промяна в българската пенсионна система. Сред тях са незабавно отменяне на възможността за
прехвърляне на средства от втория към първия стълб, увеличаване на вноските във втория стълб от 5% на 10%, даже и с
цената на намаляване на вноските в първия стълб или данъка върху доходите.
Като пречки за развитие и постигане на нужното доверие в пенсионната система у нас Христина Митрева посочи често
променящото се трудово и пенсионно законодателство и недостатъчната информираност на обществото за пенсионните
схеми.
Според участниците в международния форум тристълбовият модел е изключително удачен и дава възможност за различни
форми на взаимодействие, които да осигурят достойни и сигурни пенсии. Те бяха категорични обаче, че не бива трите
стълба да се противопоставят, а да се разглеждат като взаимодопълващи се части на едно цяло.
По време на конференцията бяха обсъдени още развитието на пенсионната политика на национално и европейско ниво,
ползите от многостълбовата пенсионна система, която беше определена като безалтернативна в момента, както и
необходимостта от значителното увеличаване на спестяванията в допълнителното пенсионно осигуряване. Участие в
събитието взеха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията труда, социалната
и демографската политика Хасан Адемов, председателят на НОИ Ивайло Иванов, председателят на КФН Бойко Атанасов,
председателят на Pensions Europe Янвилем Боума, представители на пенсионноосигурителни дружества от България и ЕС,
работодателски организации, синдикати и неправителствени организации.
Списание „Хранителна индустрия и търговия“
√ Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб е несправедлив и ощетява с 10%
Коефициентът на редукция на пенсията от първия стълб у нас на родените след 01-01-1960 г. е несправедлив и
рестриктивен за икономиката ни. При настоящото му изчисляване той ощетява с 10% пенсионерите и препятства
развитието на капиталовия пазар у нас. Около това се обединиха всички участници в международната конференция
„Многостълбовите пенсионни системи в Европа – ползи и бъдеще“, организирана от Българската асоциация на
дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
„Лошата демографска конюнктура – застаряващото население и емиграцията през последните години са сред
предпоставките за сериозния дефицит в първия стълб на пенсионната ни система. По данни на НСИ и Министерство на
финансите в момента в България съотношението на заетите в частния сектор към това на заетите в бюджетния сектор и
пенсионерите е 1,9 души към 2,6 души. По този показател страната ни е в дъното на класацията не само в ЕС. Решение на
проблема, който създава това неблагоприятно съотношение за пенсионната система може да се търси в развитието на
капиталовия стълб. Трябва да работим за по-добро регулиране на фазата на изплащане на пенсиите от втория (капиталов)
стълб и разработване на мерки за насърчаване и привличане на повече осигурителни вноски в него“, заяви председателят
на Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев.
Той допълни още, че в държавите с най-добри пенсионни системи пенсионните фондове притежават и управляват активи,
чиято стойност е над 60% от БВП на съответната страната, докато у нас този процент е едва 12 на сто. В допълнение,
съотношението между финансирането на проекти от капиталовия пазар и банковото кредитиране е два пъти по
неблагоприятно в ЕС от колкото в САЩ, а България е на дъното на класацията в ЕС.
Според бившия управител на Националния осигурителен институт проф. Йордан Христосков спешно трябва да се
предприемат мерки за промяна в българската пенсионна система. Сред тях са незабавно отменяне на възможността за
прехвърляне на средства от втория към първия стълб, увеличаване на вноските във втория стълб от 5% на 10%, даже и с
цената на намаляване на вноските в първия стълб или данъка върху доходите.
Като пречки за развитие и постигане на нужното доверие в пенсионната система у нас Христина Митрева посочи често
променящото се трудово и пенсионно законодателство и недостатъчната информираност на обществото за пенсионните
схеми.
Според участниците в международния форум тристълбовият модел е изключително удачен и дава възможност за различни
форми на взаимодействие, които да осигурят достойни и сигурни пенсии. Те бяха категорични обаче, че не бива трите
стълба да се противопоставят, а да се разглеждат като взаимодопълващи се части на едно цяло.
По време на конференцията бяха обсъдени още развитието на пенсионната политика на национално и европейско ниво,
ползите от многостълбовата пенсионна система, която беше определена като безалтернативна в момента, както и
необходимостта от значителното увеличаване на спестяванията в допълнителното пенсионно осигуряване. Участие в
събитието взеха министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, председателят на Комисията труда, социалната
и демографската политика Хасан Адемов, председателят на НОИ Ивайло Иванов, председателят на КФН Бойко Атанасов,
председателят на Pensions Europe Янвилем Боума, представители на пенсионноосигурителни дружества от България и ЕС,
работодателски организации, синдикати и неправителствени организации.

2

В. Сега
√ Бизнесът иска безработните да помагат в земеделието срещу помощи
Трайно безработните хора да получават социални помощи срещу полагане на земеделски труд при работодател, предлагат
от Асоциацията на индустриалния капитал. От организацията представиха идеята си по време на днешното заседание на
Съвета за тристранно сътрудничество. От КНСБ се противопоставиха. Синдикатите отхвърлиха и предложенията на ГЕРБ
детските добавки да се спират за срок от една година при нередовно посещаване на подготвителна група или училище,
както и за изплащане на помощта за първокласници на две части. Работодателските организации подкрепиха всички
предложения на управляващите.
"Вместо да метат несъществуваща улица в малко населено място, трайно безработните хора могат да се трудят в
земеделието, като помагат за събирането на реколтата от плодове и зеленчуци, както и на етерично-маслените култури.
Така ще се реши проблемът с недостига на работна ръка, а държавата ще събира повече приходи от данъци", разясни
Гергана Андреева, директор на Българската асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика. "От възнаграждението
на работника няма да се удържат суми за вноски към държавното обществено осигуряване, но при желание наетите лица
имат право да се включат в схемите за пенсионно, социално и здравно осигуряване, както и за осигуряване срещу трудова
злополука и професионално заболяване“, допълни тя.
„Ако бизнесът иска да ползва тези хора, то не е нужно да иска държавата да му ги праща под строй. Ние считаме, че там,
където се харчат публични средства за такива политики на подкрепа, наистина тези хора трябва да бъдат ангажирани за
определено време в обществено полезен труд. И сигурно ако трябва да се мете една уличка в една малка община,
вероятно има нужда и общините са преценили, че това е потребно“, коментира Ася Гонева от КНСБ.
Синдикатите отхвърлиха и останалите предложения за законови промени, свързани с по-сериозни санкции спрямо
бедните семейства, които получават помощи, а допускат отсъствие на децата от подготвителна група или училище. От
"Подкрепа" поискаха държавата да поеме заплащането на таксите за детската градина, както и да осигури детски добавки
за всички деца, а не само за най-бедните.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Световната банка: Българската икономика ще се забави до 3% растеж
Икономиката на България ще се забави до 3% при първоначално планиран по-голям растеж. Това показват прогнозите на
Световната банка. Те бяха представени в специално интервю за българските медии от главния изпълнителен директор на
институцията Кристалина Георгиева. Основната причина е забавяне на растежа в глобален мащаб.
Основният дебат, който в момента се води от акционерите в Световната банка, включително в България, е дали забавянето
на икономиката е временно и ще приключи още догодина или става въпрос за по-сериозна криза.
Кристалина Георгиева, главен изп. директор на Световната банка: Какво означава темата за забавяне на растежа когато
говорим за бедността? Лоша новина. Това, което трудно се постига с по-висок растеж е още по-трудно да се постигне с
нисък растеж. Чест прави на България че правителство, след правителство държи много ниско дълговото бреме, това ѝ
помага, но при други страни може да е сериозен проблем.
Борбата с бедността е и темата, която остава сред приоритетите на Световната банка. Институцията е планирала да вложи
200 млрд. долара през следващите пет години в борба с климатичните промени
Кристалина Георгиева, главен изп. директор на Световната банка: Моята внучка е на 8 години, когато тя стане на 20
години през 2030 г., ние очакваме да има сто милиона повече бедни хора на света като последица от изменението на
климата. Защо това ни касае нас в България, защото ако Африка остане бедна - потокът на бежанци към Европа ще
продължи.
Специално внимание световната банка отделя и на инвестициите в хора. Вече 60 страни са приели това като своя мисия.
Кристалина Георгиева, главен изп. директор на Световната банка: България регистрира най-ниското ниво на
безработица откакто започна финансовата криза - 5,2% - това е на практика пълна заетост. Както ни радва, това трябва и
малко да ни тревожи, защото влизаме в период, в който не достига висококачествена работна ръка.
Едно от решенията, освен вноса на работници се крие и в създаването на по-голяма връзка между образование и хора,
тоест да се подготвят такива служители, които после ще са нужни на бизнеса.
√ Обсъждат промени в наредбата за медицинската експертиза
Промените в наредбата за медицинската експертиза ще се обсъждат днес от Националния съвет за хората с увреждания.
Идеята е при определяне на процент намалена работоспособност да се вземат предвид по-лесно съпътстващите
заболявания. Сега при изчисляване водещо е основното. Предложението на здравното министерство е хората да получават
20% за съпътстващи заболявания, ако имат поне 2 диагнози с над 50% неработоспособност.
До промяната се стигна след протести на хората с увреждания, според които сегашната наредба ги ощетява.
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√ Съдът ще заседава по делото за източването на НОИ-Силистра
Поредно заседание в Специализирания наказателен съд по делото за източване на НОИ-Силистра по схемата "Силно мой
човек".
В началото на март по него бяха задържани 10 души, включително и шефът на местния клон на осигурителния институт
Милен Пенчев.
Прокуратурата ги обвини, че са част от организирана престъпна група, издавала фалшиви документи за придобиване на
максимални пенсии срещу суми от по 10 000 лева.
По-късно повечето от задържаните бяха пуснати под гаранция, а самият Пенчев - под домашен арест заради влошено
здравословно състояние. Ако съдът ги признае за виновни, ги очаква затвор от 3 до 10 години.
√ Данъчни нарушения по русенски междуградски линии
Данъчните инспектори в Русе санкционираха транспортна фирма, превозвала нерегламентирано пътници без да им издава
билети. А приходите от продажбата постъпвала директно при работодателя. Много от превозвачите не са платили и
декларираните си данъци и могат да останат без лиценз, съобщиха от Приходната агенция.
„Таен агент" на Приходната агенция е пътувал по линията Русе-Тетово без да получи билет. Оказало се, че микробусът
нямал дори фискално устройство.
Николай Николаев - Връзки с обществеността на НАП - Русе: За нарушението на задълженото лице е издадена заповед
за налагане на принудителната административна мярка „запечатване на търговски обект" за срок до 1 месец.
Освен това шофьорът нямал необходимата категория, за да управлява микробуса. Това установила последвалата проверка
на Автомобилната администрация. Фирмата превозвач обаче има друга гледна точка за нарушението.
Белгин Адемов - управител на транспортната фирма: Защото се повреди титулярният автобус и изпратихме друг по
линията, да не чакат хората по спирките. Единичен случай.
Оказва се, че десетки русенски превозвачи не са платили данъчните си декларации и задължителните осигурителни
вноски. Затова от приходната агенция обсъждат варианта със собствениците на транспортните фирми да разсрочат и
погасят дълговете си, за да не се стигне до прекратяването на дейността им.
√ Изравнени позиции след парламентарните избори във Финландия
Изравнени позиции на социалдемократите и крайната десница във Финландия. Вчера в страната се проведоха
парламентарни избори с участието на десет политически формации.
Социалдемократите печелят 40 места от общо 200 депутатски мандата. С почти равен резултат и само едно място по-малко
е крайната десница. Това сочат резултатите при 99% преброени бюлетини.
Партията Финландски център на досегашния премиер Юха Сипиле е на четвърто място с 31 места, а нейният коалиционен
партньор - Националната коалиционна партия - 38.
Въпреки малката разлика, лидерът на социалдемократите Анти Рине обяви победа. Преговорите за ново правителство се
очаква да продължат седмици, но той заяви, че ще се опита да състави правителство преди края на май.
√ Последна сесия на Европейския парламент преди изборите
Европейският парламент се събира днес в Страсбург на последна пленарна сесия преди изборите за подновяване на
състава му. Сред основните теми ще бъдат Брекзит и пътната безопасност.
Последната пленарна сесия от мандата на Европейския парламент. Днес ще бъде обсъден въпросът с върховенството на
правото в Румъния.
Тази вечер депутатите ще разискват, а утре ще гласуват законопроект за защита на хората, подаващи сигнали за нарушения
в контекста на скандали като "Кембридж аналитика" или Панамските досиета.
Тези граждани няма да могат да бъдат понижавани или отстранявани от длъжност заради разкритията си. Ще бъдат
изградени и безопасни канали за подаване на сигнали.
Също утре ще бъдат подложени на гласуване нови мерки за подобряване на пътната безопасност и намаляване на
произшествията.
В сряда предстои гласуване на планове за изграждане на постоянен състав на Европейската агенция за гранична и брегова
охрана от 10 000 гранични служители до 2027 г.
Депутатите ще разискват и резултатите от срещата на върха на 10 април, посветена на оттеглянето на Великобритания от
ЕС.
Правата на работниците, защитата на потребителите, климатичните промени и премахването на онлайн съдържание,
подтикващо към тероризъм са сред останалите теми в дневния ред.
Дарик
√ Горанов подписа със Световната банка за офис за споделени услуги в София
Министърът на финансите Владислав Горанов в качеството му на управител на Групата на Световната банка за България и
управляващият и главен административен директор на Групата на Световната банка Шаолин Янг подписаха във Вашингон
Споразумение за предоставяне на подкрепа за установяването и функционирането на офис на Световната банка за
споделени услуги и други функции в София.
Офисът ще функционира като център за споделени услуги с технологична насоченост, който ще отговаря за вътрешните
корпоративни и ИТ операции на Групата на Световната банка, като във времето се предвижда да се структурират и други
звена за предоставяне на финансови и административни услуги, съобщи министерството на финансите.
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Структурата ще осигури възможност за непрекъсваемост на дейностите по предоставяне на вътрешни услуги в областта на
информационните технологии, финансовия мениджмънт и управлението на човешките ресурси. Предвижда се в нея да
бъдат ангажирани голям брой ИТ специалисти и други висококвалифицирани и мотивирани експерти, които ще заменят и
разширят услугите, предоставяни от централата на Световната банка към нейните звена в целия свят, като служителите в
България ще бъдат ангажирани и с разработването на продукти с висока добавена стойност.
България се открои сред държавите кандидатки за разполагане на центъра поради стратегическото си местоположение,
стабилната политическа и икономическа среда, наличието на висококвалифицирана работна ръка, добрата
инфраструктура и съотношение разходи-качество на живот, както други изисквания, оказващи съществено влияние за
функционирането на подобен вид изнесени дейности на международната финансова институция.
Откриването на офиса в България ще има положително влияние върху икономическата среда в страната - ще способства
за осигуряването на работни места за високотехнологични специалисти и за надграждането на потенциал в сектори с
висока добавена стойност.
Присъствието в България на авторитетна организация като Групата на Световната банка ще издигне допълнително
престижа на страната ни пред международната инвеститорска общност като атрактивна дестинация за бизнес и
инвестиции. Реализацията на проекта ще се осъществява поетапно. Началната фаза се очаква да стартира през юли 2019
година. Пълният капацитет от над 300 заети места се планира да бъде достигнат в петгодишен срок.
Споразумението между Република България и Световната банка беше подписано по време на пролетните срещи на групата
на Световната банка и на Международния валутен фонд, които се провеждат тази седмица в американската столица.
В. Банкерь
√ България е под 7 милиона, населението продължава да застарява
Националният статистически институт официално потвърди, че България вече е с население под 7 милиона. Според
данните на година се топим с 49 995 души. А трудоспособното население е намаляло с 48 000 души спрямо 2017 година.
Експертите по демография казват, че резултатите не са изненадващи. Причините отново са ниска раждаемост и миграция.
"Наблюдава се поляризация в демографското пространство. Тя се изразява в две основни тенденции – концентрация на
населението в големите градове и обезлюдяването на много от населените места", уточни пред "Нова телевизия" доц. др Надежда Илиева от БАН.
Според нея тенденциите, които се наблюдават в Европа се виждат и в България. България е типична страна, от която излиза
население, докато Централна и Южна Европа е частта, която ги приема. "Ние не правим някакво изключение по отношение
на демографската криза", обясни Илиева.
"Не бих нарекла картината апокалиптична. Имаме демографски проблем, той не е от днес или от вчера. Населението
намалява и което е по-важно застарява. Нещата винаги могат да се обърнат при предприемане на подходящи мерки и на
работещи политики. Трябва да се търсят начини, за да се решат проблемите на демографията", добави експертът от НСИ
Магдалена Костова.
Още данни
През 2011 г. средната възраст е била малко над 40 години, а в края на 2018 г. тя е почти 44.
Най-възрастно е населението във Видин, Габрово и Кюстендил. Там средната възраст е около 48 години. Най-младо е
населението в София, Варна, Бургас и Сливен.
73.7% от населението живее в градовете. 164 са населените места без живущи през 2017 г. Най-големият отрицателен
прираст е в Северозападния район – минус 13 600 души. В 19 области раждаемостта е по-ниска от средната за страната.
Най-ниски стойности се наблюдават в Смолян - 6.3 %, Габрово и Видин - по 6.8%. Най-висока е раждаемостта в Сливен 12.0%, София и Ямбол - по 9.8%.
БНР
√ Агенцията по заетостта започва да приема уведомления от фирмите за наетия персонал с увреждания
От понеделник Агенцията по заетостта започва да приема уведомленията от бизнеса за брой наети хора с увреждания.
Фирмите имат задължение да изпълнят квотите, определени с новия Закон за хората с увреждания.
Уведомленията тази година ще се предават в бюрото по труда, на чиято територия е седалището на фирмата. Образецът
на документа може да се изтегли от интернет страницата на Агенцията по заетостта. Ако квотата за наети хора с увреждания
не е изпълнена, може да се ползват посредническите услуги на агенцията. Заявката също може да бъде изпратена по
електронен път.
Фирмите с персонал от 55 до 99 души трябва да имат поне 1 служител с трайни увреждания, тези с над 100 – 2% от
средносписъчния състав.
Предприятията с тежки условия на труд са изключени от задължителната разпоредба.
√ КС с открито заседание за 140-годишнината от приемането на Търновската конституция
Велико Търново днес и утре е домакин на националните чествания за 140-ата годишнина от приемането на Търновската
конституция. Тази вечер в музей „Възраждане и Учредително събрание“ тържествено открито заседание ще проведе
Конституционният съд.
В сградата, където преди 140 години е приет първият ни основен закон, пред конституционните съдии приветствия ще
отправят президентът Румен Радев и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Доклад за 140-ата
годишнина от приемането на Търновската конституция ще представи конституционният съдия Атанас Семов. Гост на
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заседанието ще бъде Джани Букикио, председател на Венецианската комисия към Съвета на Европа. По-рано през деня
Букикио ще бъде удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет“.
Честванията днес включват и научна конференция, а историкът проф. Милко Палангурски ще представи монографията си
„Бащите на Търновската конституция“.
В музей „Възраждане и Учредително събрание“ председателят на парламента Цвета Караянчева ще открие изложбата
„Учредителите. Търново и българската държавност“. В нея, освен лични вещи на първите ни законотворци, посетителите
ще могат да видят оригинала на Търновската конституция и архиерейската корона на Видинския митрополит и български
екзарх Антим I, който е бил председател на Учредителното събрание.
Президентът Румен Радев тази вечер да връчи почетен знак на читалище „Надежда“ по случай 150-ата годишнина на
културната институция.
√ Министър Теменужка Петкова ще вземе участие международния форум "Атомекспо" в Сочи
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще участва в започващия днес Международен форум „Атомекспо“.
Събитието тази година се провежда в руския курорт Сочи и ще събере водещите производители в ядрената енергетика.
Очаква се в рамките на събитието, което тази година е под мотото „Ядрените технологии за по-добър живот“, да се обсъди
приноса на атомната енергия към борбата с климатичните промени, както и значението на ядрените технологии за
развитието на различни сектори от публичния живот. В дискусиите освен фирмите от бранша, ще участват финансови
институции и представители на Международната агенция за атомна енергия, на Световната ядрена асоциация и на
Световния енергиен съвет.
В Сочи енергийният ни министър Теменужка Петкова е придружавана от ръководителите на Българския енергиен холдинг,
НЕК, АЕЦ Козлодуй и Агенцията за ядрено регулиране. Предвижда се в рамките на форума те да имат отделни срещи с
представители на компаниите, които проявяват интерес да участват в построяването на АЕЦ Белене и да бъдат
стратегически инвеститор на проекта.
√ БАБХ започва извънредни проверки по повод Великден и Гергьовден
Агенцията по безопасност на храните (БАБХ) започва от днес извънредни проверки преди празниците Великден и
Гергьовден. Инспекторите ще следят за качеството на традиционно предлаганите храни по това време - козунаци, яйца и
агнешко месо. За пръв път тази година потребителите ще могат сами да различат дали агнешкото в магазина е българско
или вносно
С цел по-добра информираност на потребителите върху агнешкото ще се поставят печати с различни цветове. Синият ще
гарантира, че месото е българско, а червената маркировка означава вносно. Печатите ще се поставят по такъв начин, че
дори при разрязване на тялото на животното на четвъртини всяко парче ще има маркировка.
Проверки ще има и на пазарите за живи животни, за да се следи дали агнетата с идентифицирани и дали имат ветеринарно
свидетелство. В проверките ще се включи и икономическа полиция, предупреждават от БАБХ.
Проверки ще се правят и по сигнали на потребители, те могат да се подават онлайн или на горещия телефон на агенцията
0700 122 99.
√ Пропадна сделката на „Инерком“ за придобиване на българските активи на ЧЕЗ
Сделката за придобиването на активите на ЧЕЗ в България от компанията „Инерком“, пропадна окончателно.
Преговорите между двете страни са прекратени, съобщиха за „Хоризонт“ от централата на чешкото дружество в Прага.
Оттам обясниха, че отказът е заради невъзможност на „Инерком“ да изпълни договора, подписан преди около година.
Компанията на Гинка Върбакова не успя да осигури финансиране на сделката, която се очакваше да бъде за около 360 млн.
евро. Освен това Комисията за защитата на конкуренцията (КЗК) не даде разрешение за придобиването.
Така в надпреварата за придобиването на активите на ЧЕЗ у нас остават „Еврохолд“ и „Индия пауър“.
В. Монитор
√ Еврокомисар Мария Габриел: Създаваме нов европейски център за киберсигурност
До края на 2020-а година трябва да заработи нов европейски център за киберсигурност, който ще обединява усилията на
националните центрове.Предстои да бъдат обявени конкурси за набиране на специалисти, все още не е утвърден щатът,
но вече имаме двойно по-висок бюджет!“, съобщи в Стара Загора еврокомисар „Цифрова икономика и цифрово общество“
Мария Габриел. Тя взе участие в дискусионен форум, посветен на киберсигурността и фалшивите новини.
Мария Габриел напомни, че утвърдената вече програма „Цифрова Европа“ ще разполага с бюджет от 9 млрд евро, като от
тях 2 млрд ще бъдат използвани за повишаване на сигурността .
Новият Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на
киберсигурността ще бъде създаван успоредно с мрежа от национални координационни центрове.
Това ще бъдат основните инструменти на ЕС заС за обединяване на инвестициите в дигиталната област, центърът и
мрежата ще действат като механизъм за изпълнение на свързаната с киберсигурността финансова подкрепа от програмите
„Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“, допълни още Мария Габриел.
По първоначална идея центърът ще работи до края на 2029 година, след което ще бъде закрит ако след прегледа на
съответния регламент не се реши друго.
Еврокомисар Габриел съобщи още че само през март по настояване на ЕК от Google са деактивирали 10 000 фалшиви
акаунта и страници. От началото на годината търсачката е блокирала общо 76 000 подозрителни акаунта, най-голям е бил
броят на базираните във Великобритания.
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В дискусионния форум участие взеха проф. д-р Живка Овчарова,директор на изследователския институт по информатика
на ТИ Карлсруе и шефът на сектор „Киберсигурност“ при ГД „Борба с организираната престъпност“ Михаил Драгоданов.
Обсъдена бе възможността да бъде разкрит център за дигитални иновации и култура с лаборатория за виртуална реалност
в Стара Загора както и подготовката на кадри за него от Тракийския университет.
В. Капитал
√ България е с най-високата борсова цена на електроенергията
От началото на април сделките се сключват на 40% по-високи стойности спрямо февруари и март
И след втората седмица на април Българската независима енергийна борса остава с по-високи цени от Румъния, Унгария
и Сърбия. Средната стойност на сделките от изминалата седмица е 58.37 евро за мегаватчас базова мощност и се повишава
с 25% спрямо периода от 1 до 7 април. Спрямо данните за март пък увеличението е с цели 65.8%.
В другите страни в региона също има повишаване на тарифите, но то е много по-малко, тъй като средните нива от март
бяха по-високи от българските, а настоящите са по-ниски. Така, ако от началото на април базовата мощност в България се
търгува срещу 51.62 евро/МВтч, в Румъния нивата са 51.31 евро/МВтч, в Унгария - 51.18 евро/МВтч, а в Сърбия сделките
са се сключвали средно за 49.85 евро.
Основната причина за тази негативна тенденция в България е ограниченото предлагане от ТЕЦ "Марица-изток 2". Точно на
1 април блок №8 на централата беше спрян за основен ремонт, който ще продължи до 31 август. Блокове №1 и №2 пък са
в ремонт от края на февруари, като се очаква да бъдат пуснати съответно на 14 и на 19 април. Други три от мощностите на
централата са изведени в резерв и на практика тя работи само с 25% от капацитета си - с два от осемте си блока.
Дори и след ремонтите обаче централата няма да има икономическа логика да работи, тъй като производствени й разходи
са високи заради квотите CO2 и би продавала на загуба при цени под 65 евро/МВтч. В същото време това води до ниска
ликвидност на борсата и повишава значително цените далеч над прогнозираните от Комисията за енергийно и водно
регулиране нива от 35 евро/Мвтч.
Неясната визия
За съжаление този проблем на българската енергийна система ще става все по-голям и спешно се нуждае от генерално
решение. Министерството на енергетиката обаче все още нямат ясна стратегия за бъдещето на въгледобива и въглищните
централи. Обявено е желанието тяхната дейност да се запази дори след 2030 г., но не е ясно как и на каква цена ще се
случи това. Повече яснота трябва да има в края на тази година, когато се очаква да бъде приета интегрираната програма
за енергетиката и климата за следващите 10 години.
Investor.bg
√ Кандидатите за евродепутати от ГЕРБ представиха приоритетите си
ГЕРБ ще подпише споразумение за обща листа и със земеделците от "Никола Петков
Кандидатите за евродепутати от ГЕРБ представиха акцентите в секторните политики в платформата на партията за
евровота.
Отборът на ГЕРБ ще работи за реализация на програмата "Цифрова Европа" с бюджет от 9,2 млрд евро. Това обяви в
началото настоящият български еврокомисар и водач на листата на ГЕРБ Мария Габриел. Бъдещето на Европа е цифрово,
основни ценности са защита на личните данни и сигурността на европейските граждани, коментира тя. И добави, че
европейският подход има за център човека. Инвестициите в цифрови умения са инвестиции в хората, днес около 44
процента от гражданите на ЕС нямат такива, отчете еврокомисарят.
Еврокауза на кандидатите от ГЕРБ за ЕП е и засилване на борбата с дезинформацията, включване на медийната грамотност
в учебните програми.ГЕРБ ще работи за цифрова инфраструктура и инвестиции в нея, за по-добра свързаност на Западните
Балкани и утвърждаване на България като лидер в цифровизацията, ще работи за намаляване таксите за роуминг между
ЕС и Западните Балкани, декларира Габриел. Тя заяви, че ГЕРБ подкрепя идеята за Европейски център за киберсигурност
както и изграждането на европейски суперкомпютър.
Андрей Новаков обясни бюджетните акценти в политиката на ЕС като посочи, че европейският портфейл след 2020г. трябва
да е един трилион и триста милиарда евро. Той опроверга твърденията, че след 2020 г. европарите за страната ни ще спрат.
Увеличават се средствата за земеделие за България, малките населени места ще имат малко над 5 млрд. лв. за развитие
на селските райони, отбеляза настоящият евродепутат и кандидат за нов мандат в ЕП.
Асим Адемов обърна внимание на увеличения европейски бюджет за образование, което е и основен приоритет на
кабинета "Борисов". Нашата цел е всяко дете да бъде в училище, за малцинствените групи интеграцията е чрез
образование, добави той. Адемов припомни, че 42 хиляди деца са върнати вече обратно в класните стаи.Очакванията били
за три пъти повече средства по програмата "Еразъм" през следващия програмен период.
В изказването си Андрей Ковачев изтъкна, че 70 на сто от европейските граждани в т.ч. и българите искат европейски
ангажимент в сферата на здравеопазване.
Той декларира още, че ГЕРБ работи за единна външна политика на ЕС и завършване процеса на присъединяване на
Западните Балкани към Евросъюза както и за защита на българските общности, извън пределите на родината.
Ева Майдел се обяви за изграждане на единен европейски пазар с ясни правила, еднакви за всички, без двойни стандарти
за храните, банковите такси. Вече са договорени 900 млн. лв. по плана "Юнкер" за 10 000 компании, посочи тя. Страната
ни е покрила всички номинални критерии за еврозоната, затова целта е ускорено влизане в нея, коментира Майдел.
Да бъде увеличено до 85 на сто европейското съфинансиране за най-бедните райони ще настояват представителите на
ГЕРБ в ЕП, обеща Лиляна Павлова. Сред целите на кохезионната политика е Европа да бъде по-зелена, достъп до иновации,
инфраструктурна свързаност. От 2007г. досега въздействието на кохезионната политика върху БВП на страната ни е 11
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процента, очакваме още 4-5 процента по-висок БВП именно благодарение на кохезионната политика, добави Павлова.
Приоритети са също доизграждане на коридорите на трансевропейската транспортна мрежа, които минават през България
в т.ч. и железопътните отсечки.
Ивелина Василева наблегна на инвестициите в по-чиста околна среда, в зелената икономика.
Жечо Станков, зам.-министър на енергетиката и кандидат за член на ЕП, обяви, че след месец ще бъде даден стартът на
газовата връзка с Гърция от премиерите на двете страни. Страната ни получи европейски средства за предпроектното
проучване на хъб "Балкан", припомни той. Следващият стълб е обединение на пазарите на енергия, предстои създаване и
на газова борса в следващия мандат на ЕК, заяви Станков. Той подчерта, че до 2030г. 32 процента от енергията трябва да
е от възобновяеми източници.
Марин Захариев обеща, че ще работят за запазване на бюджета от Общата селскостопанска политика, както и че ще се
борят в следващия период да има отделни плащания за младите фермери.
Разходите за отбрана да достигнат две на сто до 2024 г, ще работи Емил Радев и колегите му. ГЕРБ подкрепя
общоевропейската позиция за отношенията с Русия, сред които е прекратяване на хибридната война, отбеляза той.
България в Шенген е друга цел на ГЕРБ. От формацията настояват за засилено сътрудничество и обмен на информация
между полицейските служби, за общоевропейска стратегия за борба срещу корупцията, за ежегодна оценка за нивото й
във всички държави-членки.
Цветан Цветанов обяви, че ГЕРБ ще подпише споразумение за обща листа и със земеделците от "Никола Петков".
√ Сградното строителство у нас отчита най-силния си ръст през февруари от кризата
Произведената строителна продукция през втория месец на годината отбелязва повишение от 9,2%, сочат данни на
НСИ
Сградното строителство отбелязва най-силния си ръст на годишна основа през февруари от 2008 г. насам, сочи справка в
историческите данни на Националния статистически институт (НСИ).
Строителството на сгради е нараснало с 13,3% през втория месец на годината и е основен фактор за повишаването на
произведената строителна продукция с 9,2% през февруари, сочат календарно изгладените данни на НСИ.
Припомняме, че през 2014 г. имаше пиков ръст на издадените разрешителни за строеж от 29% за годината, който се забави
през 2015 и 2016 г. През 2017 г. обаче увеличението отново се ускори до 23,4%, а миналата година в София издадените
разрешения за строеж на жилищни сгради нараснаха с 26,3%, както и с 12,1% в Пловдив и 8,2% във Варна.
Гражданското и инженерното строителство също записва годишен ръст от 3,5%.
Годишният ръст на произведената строителна продукция през февруари е най-големият от 2015 г. насам.
На месечна основа строителната продукция също отбелязва ръст от 1,5%, показват сезонно изгладените данни на
националната статистика. Отново ръстът се определя главно от положителния темп при сградното строителство, което е
нараснало с 2,4%.
За месеца продукцията от гражданско и инженерно строителство отбелязва повишение от 0,3%.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ,“Сутрешен блок“
Червената листа, червените кандидати. Как БСП подреди листата си?
Предизборна рулетка. Преди евровота, как се нареждат партийните карти?
Високо отличие. Здравеопазване по света и у нас. Проф. Григор Горчев с френски орден.
Демографски данни. Колко сме? Последни данни от статистиката.
Без ток. Казус с продължение: Блок в Русе 20 дни без ток. Има ли светлина в тунела?
БТВ, „Тази сутрин"
Защо Корнелия Нинова предложи евролиста без Сергей Станишев? Как завърши инфарктният пленум на левицата?
Как ще повлияе скандалът „Апартамент гейт" на евроизборите и ще продължи ли войната на компромати?
Ексклузивно: Политологът Иван Кръстев.
Министърът на спорта Красен Кралев, за новите златни отличия в борбата, тежката атлетика и художествената
гимнастика, както и за шансовете на България да е домакин на Европейското по футбол през 2028 г.
Бебе загина в тежка катастрофа с участието на лидера на ДОСТ Лютви Местан. Кой носи вина за фаталния
инцидент?
“Чети етикета": Как могат да бъдат ограничени кражбите на ток и защо по-изгодно плащаш глоби, вместо да си
изряден клиент?
Как Надежда Александрова спечели първия музикален двубой в „Гласът на България"?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Кандидат на ръба: Как Станишев превзе листата, напук на желанието на Корнелия Нинова? Успя ли бившият
председател на БСП да бламира настоящия? Ексклузивен гост: Сергей Станишев.
Смърт на 6-месечно бебе след катастрофа. Задържаха Лютви Местан. На живо: Версиите за инцидента.
20 години затвор грозят Иванчева. Справедливо ли е? В студиото - защитата на бившата кметица.
54 къщи под багерите. На живо: Събарят незаконни постройки в Стара Загора.
„Пълен абсурд" с Румен Бахов: Как се живее под наем за 15 лева на месец в „Столипиново"?
„На твоя страна": Нова измама в интернет. Можем ли да продадем стока в онлайн платформа за обява и да
останем с празни ръце? Как работи схемата?
Раковски, в очакване на папа Франциск. Как ще го посрещнат? Специален гост - градоначалникът Павел Гуджеров.
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√ Предстоящи събития в страната на 15 април
София.
От 10.00 часа в Американския център към Столична библиотека (пл. „Славейков" 4А) ще бъде открита Национална
конференция „Зависимият човек. Фактори на зависимостта".
От 10.00 часа в Интер Експо Център започва Международното индустриално изложение MachTech&InnoTech Expo.
От 11.30 часа в пленарната зала на парламента ще се проведе финалната дискусия от Националното състезание
по водене на парламентарен дебат за ученици и студенти.
От 11.45 часа І-20 състав на Софийски градски съд ще гледа делото срещу Столична община за мръсния въздух.
В Регионален исторически музей - София ще се проведе викторина с учениците на 101 СУ „Бачо Киро" - София.
***
Благоевград
От 10.30 часа в областен информационен център - Благоевград ще се проведе пресконференция на която ще бъде
представен националният онлайн конкурс за млади предприемачи на тема „Имам бизнес идея!".
От 12.00 часа в зала № 5 на общината кметът д-р Атанас Камбитов ще даде пресконференция по актуални теми,
свързани с развитието на Благоевград.
***
Бургас
От 17.00 часа в храм „Света Богородица" над 120 деца и ученици от Сливенска епархия ще бъдат наградени в
конкурса за великденско яйце „Децата и вярата".
***
Благоевград
От 19.30 часа в зала „Яворов" ще се проведе концерт на Владимир Ампов - Графа.
***
Велико Търново
Oт 17.00 часа в залата на Учредителното събрание президентът Румен Радев ще произнесе слово на изнесеното
тържествено заседание на Конституционния съд на Република България. От 18.30 часа Румен Радев ще връчи
почетен плакет „Св. св Кирил и Методий" на Народно читалище „Надежда-1869" по случай 150 години от
създаването на културната институция.
От 17.00 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание" председателят на Народното събрание Цвета
Караянчева ще участва в тържественото открито заседание на Конституционния съд, посветено на 140-ата
годишнина от приемането на Търновската конституция.
От 10.00 часа във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" започва научна конференция за Търновската конституция и сега
действащия демократичен основен закон.
От 14.00 часа в Народно читалище „Надежда - 1869" ще бъде представена монографията на проф. д.и.н Милко
Палангурски „Бащите на Търновската конституция".
От 15.00 часа в Народно читалище „Надежда - 1869" ще бъде открита изложбата „Дневниците на Народното
събрание".
От 16.00 часа в Музей „Възраждане и Учредително събрание" ще бъде представена експозицията „Учредителите.
Търново и българската държавност".
От 17.00 часа в Музей „Възраждане и Учредително събрание" Конституционният съд на Република България ще
проведе тържествено открито заседание, посветено на 140-ата годишнина от приемането на Търновската
конституция.
От 18.00 часа в НЧ „Надежда" започва церемонията по връчване на почетен знак на Читалище „Надежда - 1869"
по случай 150-ата годишнина на културната институция. Вечерта на първия празничен ден ще приключи с концертспектакъл на ансамбъл „Българе" в Двореца на културата и спорта „Васил Левски".
***
Варна
От 10.00 часа в Зала 1 на Икономически университет - Варна ще се проведе тържествено честване по случай 140 г.
Търновска конституция на тема: „140 години конституционни устои на държавата".
От 10.00 часа в Технически университет - Варна ще бъде открит хакатон на тема „Подобри ежедневието си чрез
технологии". В състезанието могат да участват студенти от всички университети.
От 14.00 часа е зала „Пленарна" на Общината ще бъде даден старт на ежегодната кампания „Открити дни на
Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните". В събитието
ще вземат участие повече от 300 шестокласници от варненски училища, обществени възпитатели и членове на
комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
***
Видин
От 10.00 часа в заседателната зала на пл. "Бдинци" 2 ще се представи и постави началото на онлайн кампанията
за млади предприемачи "Имам бизнес идея!".
***
Добрич
От 9.30 часа в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще се проведе Куклен спектакъл „Тайнственото речно конче".
От 10.30 часа в Художествена галерия - Добрич, Зала „Златото на Добруджа", ще се проведе Работилница за
въображение по проект „Големите майстори и малките художници в Художествена галерия - Добрич".-
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***
Ловеч
-

В Художествена галерия - Добрич ще се проведе Великденска работилница за въображение с благотворителна
кауза.

От 10.30 часа в офиса на Областен информационен център - Ловеч, Барокови къщи, ще се състои пресконференция,
целяща да популяризира Националната кампания на Мрежата от ИЦ в страната - Онлайн конкурс за млади
предприемачи - „Имам бизнес идея!".

***
Перник
От 15.30 часа в Клуб „Миньор" ще се проведе „Науката за човека" - аудиовизуална поредица, епизод 3.
От 17.30 часа в Театрален салон „Георги Русев" ще се състои честване на 65 години ДГ „Българче".
***
Плевен
От 19.00 часа на сцената на читалище ,,Съгласие" ще се състои премиерата на спектакъла ,,Чудото в теб" на
формациите от читалището.
***
Пловдив
От 10.00 часа в зала 2 Окръжният съд ще гледа делото срещу Огнемира К., обвинена за причиняване на имотна
вреда за над 168 хил. лева.
От 10.00 часа в залата на Областен информационен център /пл. „Централен" 1, ет. 12/ ще се проведе
пресконференция за стартиране на Национална кампания на Мрежата от ОИЦ за 2019г., част от инициативата на
ЕК „Европа в моя регион" в Област Пловдив.
***
Разград
В 11.00 часа пред блок № 5 в жк „Орел" ще бъде даден стартът на санирането на блоковете № 5 и 6.
От 15.00 часа в зала 308 на общината ще се проведе пресконференция във връзка с културния календар.
***
Русе
От 17.30 часа в зала „Европа" на Доходното здание ще се проведе граждански диалог на тема образование, част
от платформата за граждански диалог "Европа в нашия дом". Участие в срещата ще вземат министърът на
образованието и науката Красимир Вълчев, народният представител Милена Дамянова - председател на
Комисията по образование и наука в 44-тото Народно събрание, народните представители от ГЕРБ - Русе,
заместник - областният управител, както и кметът на община Русе Пламен Стоилов.
***
Сливен
От 9.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ в Сливен на адрес: ул. „Цар Освободител" № 17 общинските съветници от ПП ГЕРБ
- Сливен Десислава Илиева и Димитър Митев ще проведат приемни за граждани.
***
Смолян
От 10.30 часа в залата на Областен информационен център - Смолян, бул. „България" №12, ще се проведе
пресконференция за представяне на онлайн конкурс за млади предприемачи.
***
Стара Загора
От 9.30 часа в местността „Карасиврия" започва събарянето на незаконни постройки.
От 10.30 часа във филиала на библиотека „Родина" - клуб „Августа Траяна" ще се проведе литературно четене
„Гражданските и интимните вълнения на Веселин Ханчев".
От 11.30 часа в залата на ПГОХ „Райна Кнюгиня", Стара Загора, Областен информационен център - Стара Загора
организира среща за представяне на Националната кампания на Мрежата от Областни информационни центрове
в страната и стартиращият онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!".
***
Търговище
От 11.00 часа ще се състои официалното откриване на обект „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на Детска ясла №1 „Първи юни".
***
Тутракан
От 10.00 до 16.00 часа Районен съд - Тутракан организира Ден на отворените врати под надслов: „140 години от
приемането на Търновската конституция".
***
Шумен
От 10.30 часа в конферентната зала на Арена Шумен ще се проведе пресконференция по повод предстоящия на
21 април Мач на звездите.
От 12.00 часа съдии от ШОС ще гостуват на ученици от ПГ по икономика, които ще представят своите презентации
по повод денят на Конституцията.
От 14.з0 часа в зала 203 на общината ще се проведе Консултативен съвет.
***
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Ямбол
От 16.30 часа на ул. „Г. Раковски" до подлеза ще се проведе 21-вото издание на Националния куклено-театрален
фестивал „Михаил Лъкатник".
Economic.bg
√ България „ще настоява“ за изграждането на трети мост над Дунав
Само при Русе-Гюргево има възможност за ползването на средства от европейски източници
България има интерес от изграждането на трети мост над река Дунав и ще настояваме за неговото изпълнение. Това заяви
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в рамките на провелия се днес
парламентарен контрол. Той припомни, че в края на март беше подписан Меморандум за разбирателство между
правителството на Република България и правителството на Румъния за изпълнение на съвместни инициативи за
подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на река Дунав и за транспортната
свързаност между двете страни.
В документа са регламентирани изготвянето на предпроектни прочувания за местоположението на бъдещия трети мост,
като обект са 5 потенциални възможности. Това са Оряхово-Бекет, Никопол-Турну Мъгуреле, Свищов-Зимнич, РусеГюргево и Силистра-Кълъраш. Желязков уточни, че всичките пет локации са приоритет за правителството и са приемливи
за румънската страна.
Министърът допълни още, че само при Русе-Гюргево има възможност за ползването на средства от европейски източници,
а при другите трябва да се потърсят подходящи модели за финансиране.
Росен Желязков беше категоричен, че към момента няма приоритизиране на едно или друго място, от възможните за
строителство. „Всичко, което предпроектното проучване покаже, че е подходящо като локация и бъде прието от
румънската страна, ние ще го приветстваме“, добави още той уточнявайки, че България има много по-голям интерес от
мостово съоръжение, независимо къде е разположено, докато Румъния има интерес от по-добра плавателност по реката.
Затова Меморандумът разглежда нещата в пакет, за да се намери реалното решение.
Manager.bg
√ Порошенко обеща да признае резултата от президентските избори в Украйна
Действащият украински президент Петро Порошенко обеща да признае резултатите от балотажа на президентските
избори в Украйна на 21 април и да освободи поста, в случай че претърпи поражение, предаде ДПА.
Това ще бъде изборът на украинския народ и аз ще го призная, какъвто и да е той, каза Порошенко вчера на стадион
"Олимпийски" в Киев, предава БТА. Порошенко чакаше напразно повече от час съперника си Володимир Зеленски за
диспут между двамата на спортното съоръжение. Комикът и фаворит за президентския пост Зеленски беше дал ясно да се
разбере още преди това, че не е склонен да се явява на диспут с Порошенко преди петък идната седмица.
Дали ще има диспут между двамата в петък, 19 април, все още не е ясно. Така или иначе, това няма да има особено
значение за резултата от изборите, каза пред радио "Ехото на Москва" украинският политолог Вадим Карасьов. Някои от
привържениците на Зеленски може и да се разочароват, но това няма да промени кой знае колко крайния резултат, посочи
анализаторът.
В раздираната от криза бивша съветска република Зеленски, който е актьор и новак в политиката, спечели първия тур на
изборите с резултат от около 30 процента от гласовете и с доста голяма преднина пред Порошенко. Според някои
социологически проучвания преди втория тур Порошенко изостава от Зеленски с 20 процента и повече. Според
изследване, цитирано от Франс прес, Зеленски ще победи с 61 срещу 39 процента.
На вчерашното събитие на стадион "Олимпийски", на което Порошенко беше сам, той направи изявление и отговаряше на
въпроси на журналисти. До него стоеше празното място с името на Зеленски, предаде Асошиейтед прес. Отвън се беше
събрало голямо множество, което изслуша чрез предаване на живо какво говори Порошенко вътре на стадиона.
Украинското министерство на вътрешните работи съобщи, че събралите се пред стадион "Олимпийски" са били около
5000, предаде ТАСС.
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