Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
ТВ „Европа“
√ Защо работодателските организации поискаха по-ниски тол-такси?
Защо работодателските организации поискаха по-ниски тол-такси и ново обсъждане на механизма, който трябва да бъде
въведен в средата на август – гостува председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
За повече информация, вижте видеозапис на интервюто.
АИКБ
√ Юбилейното 10-то издание на „Образование и бизнес“ ще покаже истории от бъдещето
Конференцията на Bulgaria ON AIR ще се проведе на 13 май от 19 часа в Народен театър „Иван Вазов“
Международната конференция „Образование и бизнес“ на националната
телевизия Bulgaria ON AIR тази година ще бъде много специална. „Истории от
бъдещето“ е темата на новото 10-о юбилейно издание на конференцията. Тя ще
се проведе на 13 май, от 19 часа, в Народния театър „Иван Вазов“.
За по-малко от 2 часа една от най-емблематичните сгради в България ще се
превърне в пространство, където чрез интересни инсталации, вдъхновяващи
примери, истории и проекти ще се срещнат минало, настояще и бъдеще, за да
докажат, че когато образованието и бизнесът работят ръка за ръка, успехът е
гарантиран.
„Образование и бизнес“ ще представи иновации от всички сфери на живота – от
модата, през автомобилния сектор, чак до изкуството, за да илюстрира колко е
ключова връзката между образованието и бизнеса. Акцент ще се постави и върху
новата цифрова революция, роботизацията, дигитализацията на изкуството,
културата и забавленията. Конференцията ще потърси и отговор на въпроса как
образователният процес на родените през новото хилядолетие променя света
на технологиите, онлайн комуникациите и социалните медии.
От създаването на конференцията досега целта на Bulgaria ON AIR и цялата
Investor Media Group винаги е била чрез „Образование и бизнес“ да създаде
платформа за нови идеи, обмен на ценен опит с утвърдени експерти от България
и света и показване на положителните примери. Деветте предишни издания
разгледаха значението на образованието за развитието на устойчиви общности, лидерство, медии, комуникации, региони,
трансгранични проекти и др. Сега темата е бъдещето.
Повече подробности за предишните издания на конференцията, както и актуална информация за предстоящата ще
откриете на https://edu-business.info
Всеки, който иска да присъства на конференцията, може да се регистрира безплатно, като пише на
sgrozeva@bulgariaonair.bg
Асоциация на индустриалния капитал в България е партньор на събитието.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Народното събрание гласува за детските надбавки
Депутатите решават днес дали да обвържат редовното посещаване на училище с получаването на социални помощи.
Предложените промени в Закона за социалното подпомагане предвиждат 5 неизвинени отсъствия на ученик да водят до
спиране на детските надбавки за година, а на трайно безработните родители да се правят ежегодни оценки.
В зависимост от показания резултат, ще бъде определян и размерът на получаваните помощи. Идеите предвиждат още
изисквания за повишаване на грамотността и трудовата квалификация на родителите. А целта на държавата е да върне в
клас 30 000 деца.
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√ Премиерът Борисов се срещна с министъра на пътищата и градоустройството на Иран
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с министъра на пътищата и градоустройството на Иран Мохаммад
Еслами. Акцент в разговора между двамата беше засилването на двустранните връзки в секторите транспорт, енергетика,
селско стопанство, туризъм.
„Иран е традиционен партньор в региона на Близкия и Средния Изток и страната ни отдава голямо значение на развитието
на отношенията помежду ни“, каза по време на срещата премиерът Борисов. Българският министър-председател
подчерта, че традиционното добро сътрудничество в областта на транспорта трябва да бъде активизирано.
„България и Иран си сътрудничат във всички видове транспорт. Българската страна приветства продължаване на дискусии
относно възможностите за развитие на транспортен коридор между Гърция - България – Черно море – Грузия –
Азербайджан - Армения – Иран, който създава възможности за ефективни и надеждни товарни превози между държавите
от Близкия Изток и държавите от Централна и Източна Европа“, заяви премиерът Борисов.
По думите му тази транспортна връзка ще допринесе за оползотворяване на нарастващия търговски потенциал в двата
региона и обслужване на транзитния трафик от и за Далечния Изток. По време на срещата в Министерския съвет беше
подчертано, че приоритет за двете страни остава задълбочаването на контактите и в секторите информационни
технологии, туризъм, младежта и спорта, енергетика.
Министърът на пътищата и градоустройството на Иран Мохаммад Еслами е на посещение в България по повод 19-тата
сесия на Междуправителствената българо-иранска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо
сътрудничество. В рамките на сесията на Междуправителствената комисия се организира Българо-ирански бизнес форум,
който ще допринесе за още по-успешното изграждане на полезни и перспективни търговски контакти.
√ Президентът Румен Радев се срещна с китайска делегация у нас
На среща със заместник-председателя на Националния комитет на Политическия и консултативен съвет на Китай Джан
Цинли президентът Румен Радев е заявил, че България работи за активно сътрудничество между Централна и Източна
Европа и Китай във формат „17+1".
Визитата на китайската делегация у нас съвпада с отбелязването на 70-тата годишнина от установяване на дипломатически
отношения между София и Пекин. По думите на Джан Цинли, Китай ще направи необходимото, за да стимулира
съвместното практическо сътрудничество в различните сфери.
√ Увеличението на тока ще е в рамките на инфлацията от 3,6%, увериха от КЕВР
Комисията за енергийно и водно регулиране няма да допусне драстично поскъпване на тока, увери шефът на регулатора
Иван Иванов. Той прогнозира, че увеличението от 1 юли ще бъде в рамките на инфлацията - около 3,6%. От енерго
дружествата поискаха увеличение, вариращо от 2% за дневната до над 50% нощната.
Според обявените предложения за нови цени на тока най-драстично е поисканото поскъпване за абонатите на ЧЕЗ - над
51% за нощната тарифа и близо 11% за дневната, за EVN - между 4% и 8%, а за „Енерго про“ средно около 3%.
В цените са калкулирани и мрежовите услуги за пренос на ток, които също заплащаме във фактурите.
Около 2 месеца имат на разположение експертите на КЕВР, за да преценят до колко са основателни аргументите на трите
енергодружества, с които те искат по-висока цена на електроенергията.
Председателят на регулатора увери, че потребителите ще бъдат защитени.
Иван Иванов, председател на КЕВР: КЕВР неизменно се стреми да намери баланс между интересите на производителите
и в същото време интересите на потребителите на електроенерегия, които не трябва да бъдат подлагани на сериозни
изменения на цените. В резултат на което, ние винаги се стремим да достигнем до изменение на цените, които са около
годишната инфлация- 3,5-3,6%.
В края на май предложените от трите енергодружества цени ще бъдат подложени на обществено обсъждане преди да
бъде взето окончателното решение от регулатора.
Що се отнася до продажбата на активите на ЧЕЗ в България, от КЕВР увериха, че следят отблизо процеса.
Иван Иванов, председател на КЕВР: Ние в крайна сметка очакваме и продължаваме да очакваме от страна на
Министерството на енергетиката да бъдат предложени критерии , по които КЕВР да вземе своето решение.
Наскоро стана ясно, че Чешката енергийна компания е започнала преговори с „Еврохолд България“ за продажбата на
дъщерното си дружество, снабдяващо с ток близо 3 млн. абонати у нас.
√ Браншови организации искат оставката на земеделския министър
Десет браншови организации искат оставката на земеделския министър Румен Порожанов.
Днес те ще обявят мотивите за недоволството си, а в понеделник ще излязат на втори протест. Производителите на
плодове и зеленчуци започват общи действия с биопроизводителите и градинарите заради липсата на адекватни политики
и стратегии в сектора.
Те обвиняват министерството в ощетяване на родното производство и свръхрегулация, съсипваща бизнеса.
√ Започнаха проверки на Агенцията по безопасност на храните преди празниците
Започнаха проверки на Агенцията по безопасност на храните в цялата страна преди предстоящите празници - Великден и
Гергьовден. Инспекторите следят за качеството на традиционните храни по това време - козунаци, яйца и агнешко месо. В
проверките се включва и икономическа полиция. Ще се следи и търговията по пазарите за живи животни.
Десетина дни преди Великден цените на цяло агне в софийските магазини са между 12 и 13 лева за килограм.
Като миналата година са цените, но след 2 ,3 дена ще поскъпне и може да стигне до 15, 16 лева за килограм агнешко.
В супермаркетите килограм козунак струва от 1.90 до 8.00 лв. в зависимост от добавките.
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Означава ли по-ниската цена по-лошо качество?
Бистра Иванова - началник-сектор, БАБХ, София-град: Не бих казала, защото основните съставки са едни и същи.
Въпросът е какво се влага в козунака. Ако в него има бадем или шоколад, той безспорно ще е по-скъп от обикновения
козунак , в който има само брашно, яйца и мляко.
Яйцата са между 25 и 30 стотинки за брой.
Преобладават българските, но от браншовия съюз предупреждават, че се очаква внос. Потребителите обаче предпочитат
българското.
За пръв път тази година потребителите ще могат сами да различават дали агнешкото в магазина е българско или вносно
по цвета на етикета. Синият гарантира, че месото е българско, а червената маркировка означава, че е вносно.
Печатът е и гаранция, че месото е проверено. Инспекторите предупреждават да не купуваме неизследвано агнешко
директно от ферма.
Доктор Дафинка Иванова - БАБХ, град Благоевград: По принцип това месо крие голям риск, от ферма закупено, защото
не само салмонела, възможно е да има и бруцелоза. А бруцелозата проточа безсимптомно главно при овцете и козите.
До Гергьовден проверки ще се правят и по сигнали на граждани, които се подават онлайн или на горещия телефон на
Агенцията по храните.
√ Предизвикателствата пред сферата на образованието обсъждат на форум в НДК
Подобряването на цифровите умения, особено сред младите хора, беше тема и на Форум за граждански диалог в София.
Събитието е част от платформата "Европа в нашия дом". Основна тема бяха предизвикателствата в образованието, което
все повече трябва да развива цифровите умения.
Събитието е част от платформата "Европа в нашия дом". Обменът на добри практики със страни от Европейския съюз,
повишаването на цифрови умения сред младите и допълнително обучение за учителите бяха посочени като приоритети
на страната ни.
Сред участниците в дискусията са еврокомисарят по цифрова икономика Мария Габриел, евродепутатът Ева Майдел,
министърът на образованието Красимир Вълчев и кметът на София Йорданка Фандъкова.
√ 15 партии, 8 коалиции и 10 инициативни комитета ще участват в евроизборите
15 партии, 8 коалиции и 10 инициативни комитета ще участват в европейските избори на 26 май, съобщи говорителят на
ЦИК Александър Андреев.
Отхвърлена е жалбата на Коалиция „За теб България“. На един инициативен комитет е отказана е регистрация заради
неточности в документацията.
Тегленето на жребия за номерата на кандидат-участниците на евроизборите ще се проведе на 24 април, от 15:00 часа.
До момента са подадени 2090 заявления за разкриване на избирателни извън страната, съобщи Андреев.
Три оферти са постъпили за доставчици на машини за гласуване. Седемчленен състав разглежда техническата
документация на тримата участници.
ЦИК и СЕМ подписаха споразумение за мониторинг на изборите, което цели да се упражнява съвместен контрол по време
на предизборната кампания за евроизборите през май, заяви Стефка Стоева, председател на ЦИК.
Председателят на СЕМ София Владимирова отбеляза, че не гледа на подписването като на формален ангажимент. Тя
препоръча на медиите да обърнат внимание на хората със специфични образователни потребности и младите хора, за да
получат максимално добра и изчерпателна информация.
√ Шест партии от България ще излъчат евродепутати според проучване на ЕК
Европейският парламент публикува за последен път преди вота в края на май, прогнози за разпределение на местата за
всички държави-членки. Те се основават на национални анкети и в тях е изчислено и участието на Великобритания в
евроизборите.
Според публикуваните прогнози, от 17-те български представители в Европарламента по 6 ще имат ГЕРБ и БСП, ДПС ще е
с двама представители, а по един евродепутат ще имат ВМРО, Воля и коалицията на ДСБ и "Да България".
Графиката за разпределението на мандатите включва проучвания на обществено мнение, публикувани в 28-те държави
членки, събрани преди 15 април 2019 г. В Парламента от 751 евродепутати водеща позиция, според прогнозите, запазва
Европейската народна партия (ЕНП) със 180 места, следвана от европейските социалисти - ПЕС - 149, а либералите от АЛДЕ
запазват третото си място със 76 места. На четвърто място, според данните, е Групата на Европейските консерватори и
реформисти с 66 депутата.
В общата европейска картина най-сериозен, според публикуваните прогнози изглежда пробивът на Групата на Европа на
нациите и свободите, която се очаква да бъде петата по големина. След тях са Зелените.
Европейските избори ще се проведат между 23 и 26 май във всички държави-членки на ЕС.
БНР
√ Ангелкова: Вътрешният туризъм е акцент в работата на Министерството на туризма тази година
Вътрешният туризъм е акцент в работата на Министерството на туризма през тази година, това заяви министър Николина
Ангелкова при откриването на 16-ото международно туристическо изложение „Културен туризъм“, което се провежда във
Велико Търново.
Към момента ранните туристически записвания показват спад в рамките на 2%, като по-сериозното намаление е от Русия
и Германия, които са два от основните целеви пазари за българския туризъм.
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В рамките на изложението „Културен туризъм“ във Велико Търново се проведе българо-руска кръгла маса с участието на
представители на 12 руски региона. Николина Ангелкова посочи:
"Очакваме много сериозен интерес, имаме участници и представители на Асоциацията на руските туроператори, които
работят на пазара България. Освен днешния форум ние сме организирали за тях и опознавателни турове".
От декември миналата година до февруари тази година приходите от чуждестранни туристи у нас са 325 милиона евро,
което е увеличение с 4,3%, съобщи министърът на туризма Николина Ангелкова.
√ Липсата на работна сила и корупцията са основен проблем на германския бизнес у нас
Липсата на работна сила и корупцията са основен проблем на германския бизнес у нас, показват резултатите от
традиционната анкета за оценката на предприемаческата среда, която германските инвеститори ежегодно правят в
България.
Германско-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) представи резултатите от традиционната анкета за
годишната оценка на бизнес средата според германските компании у нас.
Проучването е позитивно. Повечето германски инвеститори очакват състоянието на компаниите им да се подобри.
Планират още инвестиции, удовлетворени са от икономическата среда и политическата стабилност.
Проблем за германските инвеститори остават:
“Борбата с корупцията и престъпността. 62% от анкетираните казват, че са необходими повече усилия в тази област, 54%
са недоволни от непрозрачността на обществените поръчки“, казва Митко Василев – главен управител на Камарата.
Германският бизнес ни нарежда и на последно място сред страните от Централна и Източна Европа по качество на
академичното образование.
Въпреки това търговията отбелязва качествен растеж, твърди Ясен Георгиев от Института по икономическа политика:
“През 2001 година близо 50% от износа на България към Федералната република се съставя от текстил и текстилната
промишленост, докато машините тогава имат дял от 15%. Според последните данни делът на шивашката индустрия се е
свил на 8,5% от износа на България, докато делът на машините се е увеличил до 20% – изключително положителен факт“.
Бяха представени и два специализирани анализа за развитието на двустранната търговия от 2001 г. – на търговските
отношения и на инвестициите. Документите са изготвени от Института за икономическа политика и Института за пазарна
икономика. Първият изследва последните две десетилетия, а вторият – времето от 1990 година насам.
Традиционната анкета, в която германските фирми оценяват средата за правене на бизнес у нас, е проведена през
февруари сред компаниите-членки на Камарата.
Резултатите ще бъдат сравнени с тези на 15-те германски външнотърговски камери в Централна и Източна Европа, където
се провеждат паралелни аналогични проучвания.
На събитието присъстваха и представители на германските фирми у нас.
В предаването "Преди всички" Ясен Георгиев – изпълнителен директор на Института за икономическа политика, който е
един от докладчиците на събитието, подчерта, че достойните търговски отношения с Германия са изключително важни за
страната ни.
„В нашия анализ наблюдаваме, че през последните години България успява твърдо да подобри представянето си в
областта на двустранните търговски отношения. През 2018 г. отчитаме за трети път в рамките на последните 2 десетилетия
положително търговско салдо за България. С това България все повече започва да прилича на страните от Централна
Европа, които имат положителна външна търговия с Германия. Това до голяма степен се дължи и на немските инвестиции,
които са направени в България“.
Георгиев отчете, че българският износ за Германия вече изпреварва германския внос у нас. Първоначалните данни за 2018
г. показват, че България е изнесла стоки и услуги за 4,3 млрд. евро към Германия, а Германия е внесла в България стоки и
услуги за под 4 млрд. евро.
Според Георгиев българската икономика става все по-конкурентоспособна.
√ Ново забавяне на общата бизнес активност в еврозоната през април след поредно влошаване на германската
промишленост
Общата бизнес активността в еврозоната продължава да отслабва и през април с оглед на ново силно свиване на
промишлената активност в Германия при известна стабилизация на сферата на услугите, показват предварителни
резултати от редовно проучване на агенция IHS Markit сред европейските мениджъри.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се понижи през март до 51,3 пункта от
51,6 пункта месец по-рано, докато очакванията на финансовите пазари бяха за слабо повишение до 51,8 пункта. Това е
трето най-ниско ниво на индекса от ноември 2014-а година насам и е нов сигнал, че частният сектор в еврозоната остава в
едно от най-слабите си нива на експанзия от пет години насам.
Индексът PMI, измерващ активността в промишленият сектор, се повиши слабо до 47,8 пункта, но след като през март
удари 7-годишно дъно от 47,5 пункта (най-ниско ниво от април 2013-а година) и при осреднена прогноза за подобрение
до 48,0 пункта. По този начин индексът остава на негативна територия (под важното ниво от 50 пункта) за трети пореден
месец, което е ясен знак за задълбочаване на тенденцията на свиване на активността в промишлената сфера.
В същото време аналогичният индекс за сферата на услугите се понижи през април до 52,5 пункта от 53,3 пункта през март
и очаквания за индекс на ниво от 53,1 пункта.
"Данните допринасят за притесненията, че икономиката на еврозоната не успяла да се възстанови убедително след
еднократните негативни фактори, които забавиха бизнес активността в края на миналата година, и продължава да показва
само много скромна експанзия с оглед на по-бавното нарастване на световното търсене и потиснатите икономически
настроения", заяви Крис Уилямсън, който е главен бизнес икономист в компанията IHS Markit.
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Основна причина за поредното слабо бизнес проучване на агенция Markit продължава да бъде рязкото свиване на
промишлената активност в Германия и макар и по-умереното понижение на промишлената активност във Франция.
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, се повиши през април до 52,1 пункта от 51,4 пункта през
март (най-ниско ниво от юни 2013-а година) при очаквания за по-скромно подобрение до 51,7 пункта. Индексът,
оценяваща промишлената активност, се повиши до 44,5 пункта, но остава недалеч от неговото многогодишно мартенско
дъно на ниво от 44,1 пункта (най-ниско ниво от август 2012-а година насам), като това представлява свиване на
промишлената активност в Германия за четвърти пореден месец (индекс под важното ниво от 50,0 пункта) до
Активността в германската сфера на услугите обаче продължава да се разширява, нараствайки през април до 55,6 пункта
от 55,4 пункта месец по-рано.
"Според данните за април, общата картина за частния сектор в Германия се е променила много малко, като отново има
силен растеж в сферата на услугите, който продължава да противодейства на слабата експортно-ориентирана
промишленост", посочи Фил Смит от IHS Markit. "Слабите увеличения на подиндексите, отчитащи производство, новите
поръчки и заетостта през април, доведоха до първото от девет месеца насам повишаване на промишления PMI, но въпреки
това той остава в най-ниските си нива от средата на 2012-а година", допълни той.
Предварителният общ PMI индекс на Франция за април пък се повиши обратно до важното ниво от 50,0 пункта спрямо 48,9
пункта през март и очаквания за индекс на ниво от 49,7 пункта. Подобно на проучването за Германия, промишлената
активност във Франция продължи да се свива, докато активността в сферата на услугите се върна на пътя на растежа.
Френският промишлен PMI индекса се понижи до 49,6 пункта от 49,7 пункта месец по-рано и очаквания за индекс на ниво
от 50,0 пункта, докато индексът, измерващ активността в сектора на услугите, нарасна рязко до 50,5 пункта от 49,1 пункта
през март при прогноза за по-слабо повишение до 49,8 пункта.
√ В Северна Македония завършва кампанията за президентските избори
В Северна Македония днес завършва кампанията за насрочените в неделя избори за президент. Тримата претенденти за
поста ще отправят посланията си на предизборни прояви в различни райони на страната.
Евроатлантическата интеграция и промяната на името бяха основните теми в кампанията.
Кандидатите за президент освен доверие се очаква да поискат от гражданите и по-активно участие, прогнозира за
„Хоризонт“ още преди началото на кампанията журналистът Виктор Гънзаров:
„Това ще бъда най-важният въпрос – предстоящите избори“.
Кандидати за поста на настоящия държавен глава Георги Иванов, чийто мандат изтича на 10 май, са подкрепения от
управляващия СДСМ Стево Пендаровски, номинираната от опозиционната ВМРО-ДПМН Гордана Силяновска и Блерим
Река, подкрепен от Алианса на албанците и партия БЕСА.
√ Русия спира износа на петрол за Украйна
Русия спира износа на петрол, петролни продукти и въглища за Украйна, обяви на заседание на правителството премиерът
Дмитрий Медведев. Той подчерта, че ограниченията са в отговор на въведените наскоро нови украински санкции срещу
Русия.
Преди няколко дни правителството на Украйна предприе поредната неприятелска стъпка по отношение на нашата страна:
разшири списъка със забранена за внос в Украйна руски стоки. При тези условия сме принудени да защитим интересите си
и да приемем ответни мерки. Подписах правителствено постановление на тази тема.
Забранява се вносът в Русия на украински дрехи и обувки, картонени и хартиени изделия, продукти на
металообработващата промишленост на обща стойност 250 милиона долара за миналата година. От първи юни се
прекратява също така руският износ за Украйна на петрол, петролни продукти и въглища.
Украйна въведе санкции срещу Русия през 2015 г. заради Донбас и Крим. Те неколкократно бяха удължавани, а списъкът
със забранени за внос стоки - допълван.
За първи път Русия предприе ответни мерки през ноември миналата година.
Москва налага ответните санкции преди президентския балотаж в Украйна в неделя.
√ САЩ работят над създаването на безпилотен флот
Американските военноморски сили планират да увеличат флота си за сметка на роботизирани кораби, предаде РИА
Новости.
В командването на ВМС на САЩ се опасяват, че големите съдове, на които служат стотици моряци, са уязвими за руски и
китайски ракети.
По информация на „Нешънъл интерест“ Вашингтон възнамерява да похарчи около 4 млрд. долара за десет големи
безпилотни кораба и девет роботизирани подводници. Тези разходи може значително да се увеличат след оценка на
структурите на армията, която трябва да приключи тази година.
Контраадмирал Ранди Крайтс заяви пред изданието, че новите роботизирани кораби ще имат и нападателни функции. Той
отбелязва, че те ще бъдат по-малки по размери и по-автономни.
Освен това САЩ разработват нова ракетна фрегата, която ще бъде център за управление на флотилията безпилотни кораби
и подводници. За създаването на първата от 20 такива фрегати се предвижда отпускането на 1,3 млрд. долара.
√ Световният дълг се е увеличил с 50% само за десет години
Световният дълг е 230 трилиона долара и се е увеличил с 50% само за десет години, съобщи Милена Виденова,
ръководител на компания за застраховане на кредитния риск. Виденова очерта нарастващия протекционизъм и
търговското напрежение между САЩ и Китай като едни от най-големите рискове пред световния икономически растеж.

5

Увеличаването на дълговете в световен мащаб е най-големият глобален риск пред икономиката, категорична е Милена
Виденова:
"Защото в случай на значително забавяне на растежа централните банки сега биха имали по-малко свобода на действие,
отколкото през 2008 година“.
Протекционизмът и непредсказуемостта, идваща от Вашингтон, също представляват сериозен риск пред глобалната
икономика:
"Ако Доналд Тръмп обяви толкова много протекционистични мерки, когато американската икономика процъфтява,
безработицата е ниска, представете си какво би могъл да направи, ако американската икономика започва да показва
признаци на слабост или когато влиза в следващата президентска кампания".
Развитието на технологиите и влиянието им върху търговията също е процес, който бизнесът трябва да следи внимателно,
защото:
"Разрушава глобалните вериги за създаване на стойност и поставя под въпрос позицията на традиционните участници във
всички страни".
Сред големите рискове пред световната икономика са геополитическото напрежение, ситуациите в определени държави
като Венецуела и нарастващият брой на военните конфликти.
Investor.bg
√ Евродепутати: Планът "Юнкер" създаде работни места
Продължението с програмата InvestEU показва, че посоката е правилна, според Андрей Новаков
Планът „Юнкер“ беше доста амбициозно начинание, което, в крайна сметка, сработи. Около това мнение се обединиха
евродепутатите Илхан Кючюк (АЛДЕ) и Андрей Новаков (ЕНП) в специалното издание на предаването „Светът е бизнес“ от
Страсбург с водещ Николай Кръстев.
Фактът, че Европейската комисия (ЕК) залага на продължаването на плана "Юнкер" с обновено име (InvestEU), е
показателен, че посоката е правилна, изтъкна Новаков пред Bloomberg TV Bulgaria.
По време на действието на плана бяха създадени много работни места, а 300 млрд. евро са привлечени в европейската
икономика, подчерта Кючюк.
„Виждаме, че Европа бележи тренд на положителен растеж. Ако за 2017 г. той беше между 1,3 и 1,6%, то през 2020 г.
очакваме растеж от 1,9%“, коментира той. Икономическият тренд е устойчив, но важният разговор е дали европейската
икономика може да се сравнява с останалите играчи на това поле, коментира още евродепутатът.
„Ако Европа иска да бъде лидер, трябва да има конкурентна икономика, но преди това трябва да има развита научна и
развойна дейност. Конкурирайки се със САЩ и Китай, към момента Старият континент губи битката“.
Според Кючюк китайската инвазия е заплаха основно за малкия и среден европейски бизнес, тъй като компаниите от
Европа не могат да навлязат толкова лесно в Китай, както компаниите на азиатската страна в европейските държави.
„Трябва да имаме предвид и че не всички китайски начинания имат положителен край , виждаме неуспешни примери в
страните от Западните Балкани“.
Cross.bg
√ Гласуват окончателно правилата за пенсиите
Депутатите ще гласуват окончателно промяна в Закона за социално осигуряване, според която до 2023 година
Националният осигурителен институт ще избира по-благоприятния размер на пенсия.
До 1-ви януари 2023 година хората ще могат да избират по старата или по новата методика да се пенсионират. Старата
включва трите най-благоприятни години преди 1997 година и целия доход от 1 януари на 1997-а до пенсионирането им, а
новата - само осигурителния доход след 2000 година. След 1-ви януари 2023 година ще действа само тя.
Депутатите ще гласуват на второ четене промените в Закона за социалното подпомагане, които предвиждат затягане на
правилата за получаване на социални помощи у нас.
Петима министри участват в парламентарния контрол - заместник министър-председателя по правосъдната реформа и
министър на външните работи Екатерина Захариева, финансовият министър Владислав Горанов, министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков и на енергетиката Теменужка Петкова.
√ Следващата седмица започва поетапното строителство на нови 56 км от АМ „Хемус“
През следващата седмица започва поетапното строителство на нови 56 км от автомагистрала „Хемус". Трасето е първият
участък от 134-те км, които държавното дружество „Автомагистрали" ЕАД ще изгради.
Това каза в Плевен заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В града той
участва във форум за регионалната политика и европейската солидарност.
Регионалният заместник-министър напомни, че с осигуреното от държавата финансиране в размер на 1,12 млрд. лв. без
ДДС е осигурено строителството на трасето на магистралата между п.в. „Боаза" и разклона с пътя Русе - Велико Търново.
Отсечката е разделена на шест участъка, два от които - с обща дължина почти 44 км, преминават и през територията на
област Плевен.
През 2021 г. АМ „Хемус" трябва да достига до пътя Ловеч - Плевен. Има изготвено предпроектно проучване за
околовръстен път на града. До 40 дни ще изготвим задание и ще възложим две процедури - изработване на подробен
устройствен план - парцеларен план и на разширен идеен проект, за да изберем вариант за трасе. Той трябва да е готов в
края на 2021 г., за да избегнем бъдеща тапа от над 2000 тежкотоварни автомобила в центъра на града, съобщи още зам.министър Нанков.
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В отговор на въпрос от медии той информира, че физическото изпълнение на изграждания в момента участък от
магистралата между Ябланица и п.в. „Боаза" е 80%. Според поетия ангажимент той ще бъде готов със седем - осем месеца
предсрочно и ще бъде въведен в експлоатация през октомври.
Поетапно ще се рехабилитират пътищата в областта според интензивността на трафика и наличния ресурс. По линия на тол
таксите ще се търси по-добра поддръжка чрез повече ресурс и по-ефективното му разходване. Разглежда се вариант за
поетапното им въвеждане. Това е един от компромисите, който би могъл да бъде допуснат. В момента се води диалог с
браншовите организации от транспортния сектор. Предстоят и нови срещи. Сега 250 млн. лв. от събираните годишно 350
млн. лв. от винетни такси са от леки автомобили. Приходите, които ще се събират след въвеждането на тол системата за
тежкотоварните автомобили, ще позволят рехабилитация на 2500-3000 километра републикански пътища годишно, а не
на 1000 км, както е сега.
С близо 8 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. са рехабилитирани почти 12 км от второкласния
път, осигуряващ най-кратката връзка между Плевен и Ловеч. Почти 10 млн. лв. е инвестицията от програмата за 9,5 км от
пътя Червен бряг - Чомаковци, чието изпълнение трябва да приключи през месец юли. Предстои да бъде направена
рехабилитация и на 9,5 км от третокласния път между Гулянци и Долна Митрополия. В момента тече избор за изпълнител
на строителството, което ще се финансира от Програма „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния-България" 2014-2020 г. Със средства от
бюджета ще бъде направен ремонт по трасето между Кнежа и Оряхово.
Общо 82 млн. лв. ще бъдат вложени в област Плевен по 24 договора за безвъзмездна финансова помощ от оперативната
програма, каза още Николай Нанков. По три проекта с общо 11 млн. лв. ще бъдат модернизирани 9 образователни
институции, в които се обучават близо 4000 ученици. Други 11 проекта са насочени към мерки за повишаване на
енергийната ефективност на 22 жилищни и административни сгради. В областния център ще бъдат благоустроени 100 хил.
кв. м обществени пространства. С близо 17 млн. лв. ще бъдат надградени резултатите от изпълнения през миналия
програмен период проект за интегриран градски транспорт. По проекта на Министерството на здравеопазването с 3,4 млн.
лв. ще бъдат обновени 10 центъра за спешна медицинска помощ и техни филиали.
√ Министър Петя Аврамова: От 15 май започва тестването на тол системата
Изграждането на пътя между Ботевград и Видин е приоритет за правителството, съобщи във Враца министърът на
регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която взе участие в дискусията „Европа в нашия дом".
Министърът посочи, че за изграждането на трасето от Ботевград до Мездра, което е разделено на два лота, са подадени
съответно 9 оферти за първия лот и 6 оферти за строителството на втория участък.
„В момента комисия към Агенция „Пътна инфраструктура" разглежда подадените оферти, така че се надявам в най-скоро
време да имат готовност да отворят и ценовите предложения, да имаме избран изпълнител и да стартираме строителните
дейности", коментира тя.
Петя Аврамова напомни, че този път плащането ще е в края, когато бъдат построени обектите и имат акт 16, с което се
очаква строителите да работят максимално бързо и качествено. Тя добави, че се работи активно и за магистралата от Видин
до Враца. От Видин до Монтана има изготвени технически проекти за отсечките от Видин до Димово и от Димово до
Ружинци, както и от Ружинци до Монтана. Процедира се парцеларният план за първия етап и се извършват отчуждителни
процедури. До края на годината ще обявим тръжните процедури за отсечката от Видин до Ружинци, а в последствие и от
Ружинци до Монтана, където технически проектът е напреднал, каза Аврамова. И допълни, че се предвижда и
рехабилитация на съществуващото трасе по Е-79 от Враца до Мездра. Предстои да завърши и рехабилитацията на пътя до
пещерата „Леденика", който се финансира от ОП „Региони в растеж".
43,2 млн. лв. без ДДС от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г." ще бъдат инвестирани в модернизация на ВиК
мрежата в област Враца, информира още регионалният министър. Средствата са предвидени в проектното предложение
на ВиК - Враца за безвъзмездна финансова помощ по програмата, каза министърът и допълни, че предвидените
инвестиции са за четири населени места в областта: Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и Мездра, разпределени по 3
компонента за реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа и на довеждащ
водопровод за гр. Враца, както и реконструкция, рехабилитация и частично доизграждане на вътрешна водопроводна
мрежа на Мездра, Козлодуй и Бяла Слатина. В резултат ще бъде реконструирана и доизградена водоснабдителна мрежа
с дължина близо 54 километра, както и реконструиран близо 800 метра довеждащ водопровод.
На форума регионалният министър подчерта, че МРРБ има сключени споразумения с няколко общини от областта за
финансиране на ВиК обекти.
По Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 в област Враца се инвестират 64,4 млн. лв., стана ясно още по
време на форума. Средствата са за изпълнението на 33 проекта за подобряване на градската среда, образователната,
пътната, социалната и здравна инфраструктури.
24 млн. лв. са вложени по Националната програма за енергийна ефективност за изпълнението на мерки за енергийна
ефективност на 36 жилищни сгради в областта, съобщи министър Аврамова и допълни, че правителството обсъжда
варианти за продължаване на програмата, така че да бъде изготвен нов модел за повишаване на енергийната ефективност
на жилищата в България.
Техническото изграждане на тол системата върви в график и към 16 август ще имаме готовност за пускането й, коментира
Аврамова пред медии. Тя обясни, че от 15 май започват тестове на отделните елементите на системата. „Стартирали сме
диалог с браншовите организации, с превозваческите фирми, представили сме един вариант на тарифа, който е обект на
обсъждане. В скоро време ще представим и карта на пътищата, които ще обхваща тол системата. От 20 хил. км
републиканска пътна мрежа, в нея ще бъдат включени 10 800 км, като част от тях, въпреки че са в обхвата, ще имат нулева
ставка поради лошо експлоатационно състояние", каза Аврамова. Регионалният министър каза още, че магистралите са
само 4% от републиканската пътна мрежа. „Много сме закъснели с въвеждането на тол системата, а средствата, които ще
се генерират от нея, са необходими за рехабилитация и изграждане на нови пътища, както и на магистрали. Продължаваме
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диалога, аз се надявам той да е конструктивен. В рамките на този диалог ще коментираме обхвата и размера на тарифите",
каза Аврамова.
√ Росен Желязков: Осемдесет милионният пазар на Иран и ключовото място на България са отправна точка за
двустранното сътрудничество
Осемдесет милионният пазар на Иран и ключовото географско място на България са отправна точка за засилването на
стокооборота в интерес на държавите, народите и бизнеса. Това заяви министърът на транспорта, информационните
технологии Росен Желязков по време на провелия се българо-ирански бизнес форум. Участие в събитието взеха повече от
60 български и 40 ирански компании.
„Смисълът на всеки един бизнес форум е да открием силните страни, които можем да предложим един на друг като
партньори" каза още министър Желязков. Той отбеляза, че големият брой компании, които са се включили в събитието, е
показател за намеренията между двете страни за засилване на стокообмена.
Министър Желязков посочи пред гостите силните страни на България, в които може да се търси взаимодействие фармацевтичната и автомобилна индустрия, хранително-вкусовата и химическата промишленост, и информационните
технологии. „Имаме най-бързо развиващият се сектор на информационни технологии и комуникации в Югоизточна
Европа. В момента според някои класации България е на трето място в Европейския съюз по развитие на ИКТ сектора"
добави още министърът.
Той изрази увереност в положителното развитие на съвместната работа между двете държави. „Вярвам, че
представителите на бизнеса, които присъстват на форума, са успели да се убедят в предимствата на българския пазар и
българската икономика" каза в заключение Росен Желязков.
Министърът на пътищата и градоустройството на Ислямска република Иран Мохаммад Еслами определи разговорите с
бизнеса като ползотворни и водещи към конкретни действия в политиките на двете страни.
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Идеи и права. Идеи за правосъдието - министър Данаил Кирилов;
Токов удар. Ще има ли повишение на цената на тока - сметките на експертите;
Измами по телефона. Битката срещу телефонните измамници продължава - има ли спасение;
Световни сили. От Брюксел до Вашингтон - коментар на Ивайло Калфин;
Сметище в двора. На живо от Сопот: как двор се превърна в сметище?
БТВ, "Тази сутрин"
Прокуратурата с обвинения за трагедията край Своге. Директно: Какви са първите реакции на близките?
Столичният кмет Йорданка Фандъкова за скандалите с „Апартамент гейт", строежа на небостъргача „Златен век",
и за ремонта на „Графа";
В рубриката „Чети етикета" преди Великден: Специален тест за опасни бактерии в яйцата и стига ли негодна храна
до трапезата ни?
На живо от Пловдив: Защо се руши училище - паметник на културата?
Нова телевизия, „Здравей България"
След като шефове от АПИ и „Трейс" са разследвани за автобусната катастрофа, която отне 20 живота край Своге,
очаквайте реакциите на живо от мястото на трагедията.
Акция в палатите на „ало" мафията. Кои са арестуваните тартори и какви са схемите им?
Живот без самоличност. Как жена се озова в параграф 22, докато чака за българско гражданство?
Говори майката на изоставеното в болница тежко болно дете. Защо е постъпила така и каква ще е съдбата на
момиченцето?
Кой асфалтира само половината от огромна дупка на пътя? Румен Бахов разказва.
За кого ще гласуват българите на евроизборите според последното социологическо проучване?
Сезираха прокуратурата за нарушения в столично училище. На живо -родители срещу учители на пореден протест.
В „Темата на NOVA" - необикновената история на папа Франциск.
Медицинско чудо и необикновено приятелство в „Откраднат живот". Юлиан Вергов след като героят му напусна
хитовия сериал по NOVA.
√ Предстоящи събития в страната на 19 април
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
В 09.45 часа в сградата на ГД „Национална полиция" ще се проведе национално съвещание на ръководството на
МВР. На съвещанието са поканени министър - председателят Бойко Борисов, главният прокурор на Република
България Сотир Цацаров, директорът на Агенция „Митници" Георги Костов. В първия панел, който ще е открит за
журналисти, ще бъдат направени презентации от успешни реализации за противодействие на престъпления,
свързани с телефонните измами, както и с трафика на наркотици.
От 10.00 часа до 12.00 часа в Дома на Европа ще се състои публична дискусия на тема „Визии за реформа на ЕС".
В дискусията ще вземат участие кандидатите за евродепутати Лиляна Павлова (ЕНП/ГЕРБ), Петър Витанов
(БСП/ПЕС), Стефан Тафров (Демократична България), Настимир Ананиев (Европейска Партия Волт) и Илхан Кючюк
(ДПС/АЛДЕ, поканен).
От 10.00 часа в Конгресен център „Глобус" в зала „Европа" ще бъде представен четвъртият годишен доклад на
КНСБ за нарушения на права, свързани с прилагане на правото на труд.
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От 10.30 ч. коалиция "БСП за България" ще регистрира листата си за предстоящите избори за Европейски
парламент в ЦИК.
От 11.00 часа в Бална зала (ниво мецанин) на хотел „Интерконтинентал София" ще се проведе дискусия „Чий е
Гоце Делчев?! Още за оценките на Илинден 1903 г., 115 години по-късно". Повод за дискусията е представянето
на книгата „Илинденско- Преображенското въстание 1903 г. през погледа на европейските дипломати". Уводно
слово ще произнесе президентът на Р България (2002-2012) Георги Първанов, автор на предговора към
документалния сборник.
От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери изграждането на ул. „Филип Кутев".
От 12.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на 10 браншови асоциации в сферата на
биопроизводството, които ще обявят общи протестни действия с искане за оставката на министъра на
земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

***
Бургас
От 10.30 часа в заседателната зала на Апелативна прокуратура - Бургас ще бъде проведен брифинг на
Административния ръководител на Апелативна прокуратура - Бургас г-н Любомир Петров.
От 14.00 часа в сградата на Областна администрация министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов ще участва в среща със земеделски производители в Бургас.
***
Варна/Монтана/Сливен/Шумен.
Кандидатите за евродепутати от „БСП за България" ще посетят областите Варна, Монтана, Сливен и Шумен.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в Областна администрация представители на охранителни фирмите обсъдят с местната власт и МВР
предизвикателствата и добрите практики. Срещата се организира от Национална асоциация на фирми за търговска
сигурност и охрана.
***
Горна Оряховица.
От 11.00 часа на пл. ‚Георги Измирлиев" ще се състои ритуал и тържествено освещаване на знамето на 7
ученически гвардейски отряд при СУ „Вичо Грънчаров" с любезното участие на Националната гвардейска част.
***
Кърджали.
От 10.00 часа до 12.30 часа Районният съд ще проведе Ден на отворените врати.
От 16.00 часа в салона на Читалище „Обединение" ще се проведе граждански диалог на тема образование „Европа
в нашия дом". Гости на форума ще бъдат председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и министърът
на образованието Красимир Вълчев. Домакин на събитието ще бъде областният управител Никола Чанев. В
дискусията ще вземат участие педагози, работодатели, представители на държавни институции.
***
Пловдив.
От 10.30 часа в зала „Компас" на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" вицепрезидентът Илияна
Йотова организира Студентска лаборатория „Перспективи за развитие с българска диплома".
***
Трявна.
От 17.30 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще открие мемориален комплекс „Стена на
храбростта". В 19.30 ч. той ще присъства на тържествената проверка (заря) на площада пред Народно читалище
„Пенчо Славейков 1871".
***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 203 представителите на политическите формации ще се съберат, за да бъде изтеглен жребий,
който ще разпредели местата за лепене на агитационни материали на отделните политически сили.
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Икономическа политика,
общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество".
От 15.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на зам.-председателят на Изпълнителното бюро
на Националния съвет на БСП Деница Златева, на общинския председател на партията Веселин Пенчев и шуменски
социалисти.
От 16.30 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Постоянната комисия „Бюджет и финанси".
√ Турски и гръцки изтребители участваха във въздушна схватка
Турски и гръцки изтребители са участвали в кратка въздушна схватка над източноегейското островче Ро днес следобед, в
момент, когато хеликоптер, превозващ началника на генералния щаб на гръцката армия генерал-лейтенант Георгиос
Камбас, се приземявал, съобщава в. "Катимерини", цитиран от БТА. Изданието посочва, че турски изтребители Ф-16 са
навлезли в гръцкото въздушно пространство и са прелетели една миля над остро Ро. Скоро след това те били прехванати
от гръцки изтребители и се стигнало до кратка въздушна схватка.
Началникът на генералния щаб на гръцките въоръжени сили посещава военни обекти в района.
Миналия месец турски изтребители "притиснаха" пък хеликоптера на гръцкия премиер Алексис Ципрас по време на
пътуването му за остров Агатониси в Егейско море. Това разкри самият Ципрас.
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"Убиват" ли турските военни маневри делфини?
Преди седмица гръцкия институт Архипелагос алармира, че 15 мъртви делфина са намерени на гръцкия остров Самос и на
други места в гръцки води от края на февруари до 10 април. Институтът отбеляза, че смъртните случаи са достигнали
връхната си точка след турските учения от 27 февруари до 8 март, при които били използвани сонари и истински
боеприпаси.
Турската армия отхвърли тези подозрения и публикува в Туитър видео и снимки на делфини, които щастливо придружават
плавателните съдове по време на маневрите. Армията посочи, че въоръжените сили "запазват чувствителност към
околната среда дори по време на операции" и че по време на учението са проявили "съзнателност за закрила на нашите
приятели в морето".
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