Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

24 часа
√ Васил Велев, АИКБ: Мнимите болни крадат от фирмата и колегите си
Това са злоупотреби, в случая със средства на предприятието. А това означава и с труда на изрядните работници. Тези,
които вземат такъв болничен, за да си удължат почивни дни, реално взимат от хората, които са на работа и изработват
средствата за мнимите болни.
Затова ние, работодателите, предлагаме първите 3 дни болничен да не се плащат от никого. Ще попитате - а истински
болните?
За тях работодателят, ако иска, да им помага. Има огромен дефицит на хора и всеки би се погрижил за добрите си
работници.Такова решение има в редица европейски държави, няма да е прецедент. Очевидно е, че и там не успяват да
се справят с този феномен.
Впрочем това е проблем не само около празниците. Болничните растат непрекъснато и за 2018 г. са с 13% повече от 2017
година.
Колеги посочват лекарски кабинети, в които на вратата си пише колко струва болничен лист.
Изрядните работници трябва да знаят, че мнимите им болни колеги крадат и от предприятието. Което означава, че колкото
повече има за тях, толкова по-малко остава за тези, които работят.
Всички опити за по-добър контрол нямат резултат. Ние като работодатели няма как да търсим сметка на лекарите, че
издават фалшиви болнични. НОИ обжалва немалко съмнителни болнични, но въпреки това явлението се разраства.
Nova TV
√ Работодателите и НЕК в схватка: Докъде ще стигне недоволството?
„Нямаме ангажименти към промишления ток. Националната електрическа компания (НЕК) не влияе върху цената на
електроенергията”. Това заяви в ефира на „Здравей, България” изпълнителният директор на дружеството Петър Илиев.
Тези негови твърдения категорично отхвърли Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
„Естествено, че може НЕК да влияе на цените”, заяви той. И поясни, че компанията е „особен казус – и обществен доставчик,
произвежда ток и е търговец, включително и на свободния пазар”. Радев сравни НЕК с футболен съдия, който с решенията
си, може да повлияе на крайния изход от мача, може дори да отиграе топката или да подаде голов пас.
„Визираме поведение на НЕК, което намираме за неадекватно, и то не само във въпросните два дни (тези с най-висока
цена на промишления ток, бел.ред.). Настояваме за силни мерки и реформи в енергийната система като цяло”, каза още
Радев, пояснявайки че това е желанието на всички работодателски организации у нас. Според него се създава "изкуствен,
и то търговски, а не фактически дефицит на електроенергия".
Радев коментира и ситуацията с дните, в които цената на промишления ток у нас отбеляза рекордни за Европа стойности.
"Тези дни имаме дори и внос – реализация на вътрешен пазар, заради високите цени. На пазара предлагането е
ограничено, пазарът е много тънък. Представете си, че по някаква причина едни 30 мегавата са изтеглени от този пазар
чрез някаква двустранна договорка – тези 30 мегавата могат да го преобърнат като цена", заяви Радев.
Петър Илиев заяви, че НЕК спазва законите и разпоредбите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)” и че
НЕК няма задължение да продава ток на свободния пазар. Единственият ангажимент на компанията в тази насока бил
свързан с дело на Европейската комисия срещу България за манипулации на свободния пазар. Освен това, НЕК имал
пълното право да продава излишното количество електроенергия на същия този пазар. "България си избра този модел –
от 2014 г. токът се продава по графици и целият свободен се продава само на борсата", каза още Илиев.
И той се съгласи с твърдението, че проблем с промишления ток има. Но определи като "смешно" предупреждението, че
основни стоки и услуги ще поскъпнат, заради повишението цената на електроенергията.
"Оказа се, че имаме прекалено големи различия, и то принципни. Естествено, че има възможност стоките да поскъпнат.
Всеки търси след това възможност да реализира по-скъпата си продукция заради по-високата себестойност, която при него
се интегрира. Той какво може да направи, освен да се опита да прехвърли по-високите си разходи и върху цената на краен
продукт?", коментира Радев.
Целия разговор по темата гледайте във видеото.
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Дарик
√ Работодателите и НЕК в схватка: Докъде ще стигне недоволството?
„Нямаме ангажименти към промишления ток. Националната електрическа компания (НЕК) не влияе върху цената на
електроенергията”, заяви изпълнителният директор на дружеството Петър Илиев пред NOVA. Тези негови твърдения
категорично отхвърли Румен Радев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
„Естествено, че може НЕК да влияе на цените”, заяви той. И поясни, че компанията е „особен казус – и обществен доставчик,
произвежда ток и е търговец, включително и на свободния пазар”. Радев сравни НЕК с футболен съдия, който с решенията
си може да повлияе на крайния изход от мача, може дори да отиграе топката или да подаде голов пас.
„Визираме поведение на НЕК, което намираме за неадекватно, и то не само във въпросните два дни (тези с най-висока
цена на промишления ток, бел.ред.). Настояваме за силни мерки и реформи в енергийната система като цяло”, каза още
Радев, пояснявайки, че това е желанието на всички работодатели у нас. Според него се създава "изкуствен, и то търговски,
а не фактически дефицит на електроенергия".
Петър Илиев опроверга твърдения, които преди дни направи бизнесменът и член на Управителния съвет на БТПП
Красимир Дачев.
„Той каза няколко неистини за НЕК. Каза, че ролята на НЕК е да произвежда толкова ток, колкото трябва на държавата. Но
така беше допреди 25 години. Дачев заяви още, че НЕК казва кое трябва да включим и дали да го включим, но в отговор
аз ще кажа, че НЕК спазва законите на страната и разпоредбите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)”,
заяви Илиев.
Той бе категоричен, че НЕК няма задължение да продава ток на свободния пазар. Единственият ангажимент на компанията
в тази насока бил свързан с дело на Европейската комисия срещу България за манипулации на свободния пазар. Освен
това, НЕК имал пълното право да продава излишното количество електроенергия на същия този пазар. "България си избра
този модел – от 2014 г. токът се продава по графици и целият свободен се продава само на борсата", каза още Илиев. И
той се съгласи с твърдението, че проблем с промишления ток има.
Fakti.bg
√ Румен Радев, АИКБ за ФАКТИ: НЕК са неадекватни
НЕК се придържат към минималните нива, които трябва да покрият
През последните дни обществеността стана свидетел на напрежение между работодателските организации и
Националната електрическа компания (НЕК). Причината е дефицитът на предлагане на електроенергия на свободния
пазар, което доведе до шоковото поскъпване на електроенергията за бизнеса. Припомня ме, че на 8.05.2019г.
предлагането от НЕК е 4309 МВтч, което формира неприемливата цена от 164, 60 лв. На 9.05.2019г. картинката е подобна,
като НЕК предлага отново 4309 МВтч, но този път на цена от 130.56лв. Работодателските оранизации АИКБ, КРИБ, БСК и
БТПП излязоха с писмо до премиера Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и енергийния министър Теменужка
Петкова, в което искат спешни мерки по проблема и оставки в НЕК. От НЕК пък обясниха, че свиването на предлагането и
респективно повишаването на цените, се дължи на това, че много малки компании са се върнали към услугите на
електроразпределителните дружества и на това, че водата в язовирите е малко. За коментар на това обяснение на НЕК, от
ФАКТИ потърсихме за коментар зам.-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) г-н Румен
Радев.
''Зад това твърдение на НЕК прозира желанието да обяснят, че квотата, която от КЕВР миналата година разпределиха за
регулиран пазар, за който НЕК трябва като обществен доставчик да подсигури количествата, е недостатъчна.Те твърдят, че
това е, защото са се върнали малките фирми на регулирания пазар. Ефектът с преместването на малките компании го има,
но той далеч не изчерпва целия проблем'', заяви за ФАКТИ зам.-председателят на АИКБ Румен Радев.
''Освен, че има някакъв обем на регулиран пазар, какво се случва на свободния пазар? Да ви припомня, че още от 1-ви
април, една част от индустрията, която е енергоинтензивна и имаше двустранни договори за през зимата излезе на пазар
''Ден напред'', също на борсата. Това е нещо, което великолепно се знае в енергийната система, но просто изобщо не се
реагира'', каза за ФАКТИ Радев.
''Говорим за допълнителни 1800-200 МВтч на денонощие. Те не се реализираха като предлагане от страна на Български
енергиен холдинг, тоест от ''АЕЦ Козлодуй'', НЕК и ''ТЕЦ Марица Изток 2''. Изпълнителният директор на НЕК г-н Илиев пита
защо се фокусираме върху тези, а не гледаме частните генератори? Жалко е. Гледаме в тях, защото те всъщност са
съществените капацитети. Единият е с 2000 МВтч, другият е с 2400 МВтч, третият е с 3400 МВтч, е да гледаме някой, който
е със 100 МВтч ли? Това е, което прави предлагането у нас. Още от 1-ви април стана проблем. Гледайки седмицата преди
1-ви април, то осреднената цена в конкретни числа е 75 лв за МВтч, а от 1-ви април рязко стана 123 лв за МвтЧ, което е
огромна разлика'', каза още за ФАКТИ зам.-председателят на АИКБ.
''Средната цена на борсата за ''Ден напред'' през февруари месец, който е зимен месец, скъп месец, проблемен месец, е
77, 56 лв. За март месец средната цена за ''Ден напред'' беше 68, 62 лв. Идва април месец и това неадекватно поведение
на тези ''умници''. Средната цена за април беше 81, 40 лв. Цената е по-висока през април спрямо февруари и март. Април,
когато имаме вода, слънце има повече, вятърът е повече. Просто НЕК системно се придържа към предлагането на
количествата точно до размера на ангажимента, който имат. Въобще не ги интересува нататък. Дефицитът и надутата цена
се получават, защото НЕК изпълнява минимално поетите ангажименти към Европейската комисия. Да, правеното от тях не
е незаконно, но то води до прогнозируеми дефицити и съответно негативни резултати за цена. Най-лошото е, че от това
страдат малките фирми'', допълни за ФАКТИ Радев.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Банкерь
√ Парламентът гласува на второ четене промени в мерките срещу пране на пари
Депутатите ще обсъдят на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада
задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари. Парламентът трябва да реши
и дали да се предоставят допълнителни полицейски правомощия на армията.
Депутатите ще разискват възможността армията да може да оказва помощ на държавните органи в противодействието на
заплахи с особено висока степен на обществена опасност за населението. Промените в закона за отбраната и въоръжените
сили предвиждат още при наличие на обективна невъзможност за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки
по време на занятия, учения, тренировки и лагери, на военнослужещите да се изплаща левовата им равностойност.
С измененията в закона за мерките срещу изпирането на пари дружествата, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС
своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с
прилагането на закона, ще имат 6-месечен срок от публикуването в сайта на ДАНС на националната оценка на риска, да
идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово
разузнаване“.
Декларация за действителни собственици на фирми по закона за мерките срещу изпирането на пари ще подават само
онези, които не са вписани в регистър Булстат или в Търговския регистър, както и всички акционерни дружества. С
промените отпада и задължението адвокатурата да докладва на ДАНС за всеки свой нов клиент.
√ ЕК "коригира" критичния си доклад за прането на пари в България
Европейската комисия публикува Коригендум на Националния доклад за 2019 г. за България, включващ задълбочен
преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси, съобщи Министерството на
финансите.
Ведомството уточнява, че извършената промяна е в резултат на предоставената аргументирана информация от
българските власти и се отнася до текста по отношение на докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите
институции към Звеното за финансово разузнаване, които касаят местни видни политически личности. С промяната в част
4.2.2 "Борбата срещу изпирането на пари“, Комисията заменя израза "2/3“ с "Определен брой" и по този начин се
потвърждава напредъкът на българските институции по отношение на борбата с изпирането на пари.
Предишната констатация на ЕК гласеше: "Две трети от докладите за съмнителни сделки, изпратени от финансовите
институции към звеното за финансово разузнаване, засягат местни видни политически личности, но по тези случаи
правоприлагащите органи не са предприели подходящи последващи действия. Досега не е постигнат съществен напредък
в проучването на пречките, които възпрепятстват разследването на такива случаи и превръщането им в доказателства за
целите на наказателното преследване. Използването на финансови разследвания и финансово профилиране е ограничено,
което възпрепятства ефективното възстановяване на активи по дела за организирана престъпност и корупция".
Изводите на Брюксел първоначално бяха публикувани в подобрен доклад за нашата страна от 27 февруари. От предишния
текст бе направен изводът, че потенциалните финансови престъпления не се разследват по подходящ начин. И се оказа
едва ли не, че службите прикриват прането на пари от страна на политици.
БНТ
√ Главният прокурор поиска информация за офшорни фирми и сметки на висши чиновници
Главният прокурор изиска от ДАНС да предостави цялата информация, с която разполага, за имоти, сметки и офшорни
фирми на лица заемащи висши публични длъжности,които не са декларирани според изискванията. Сотир Цацаров
настоява данните да се предоставят без забавяне и с максимална конкретика.
С писмо до председателя на ДАНС Димитър Георгиев - Сотир Цацаров изисква от агенцията и от финансовото разузнаване
всички налични данни за лица заемащи висши публични длъжности и тяхно имущество в други държави. Изрично се иска
да се предостави за тях и свързани с тях или подставени лица банкови сметки, които не са декларирани у нас, имоти,
участие в търговски дружества, включително и офшорни фирми, както и инвестиции. Председателят на агенцията заяви,
че в ДАНС ще изпълнят искането изцяло, като ще проверяват всичко в годините назад.
Димитър Георгиев, председател на ДАНС: И то в координация с всички държавни институции, които имат отношение по
спецификата и тяхната компетентност, така че когато сме готови с информацията ще я предоставим на вниманието на
главния прокурор.
Правосъдният министър коментира действията на главния прокурор Сотир Цацаров като необходими. Данаил Кирилов
изрази надежда, че ДАНС има достатъчно аналитична и разузнавателна информация, по която могат да се съберат
доказателства.
Данаил Кирилов, министър на правосъдието: За наличие на такива сметки или на такива връзки с подставени лица, и за
идентификация на придобито имущество по незаконен начин или по друг начин, който би следвало да бъде санкциониран
по антикорупционното ни законодателство.

3

Според Данаил Кирилов с информацията от ДАНС е възможно да се попълнят празноти, които да доведат до разкриването
на конкретни злоупотреби и корупционни схеми. Депутатът Емил Димитров коментира, че така злоупотребилите могат да
понесат отговорност.
Емил Димитров - Ревизоро, председател на парламентарната комисия за наблюдение на приходните агенции и борба
със сивата икономика: Смятам, че е нормално да се случи, още повече в тази нажежена обстановка - къщи, вили, сметки,
имоти, имущество, дялове, участия. И опит да се скрие зад тези офшорки цялата тази история със сметки, с доходи,които
не са декларирани.
Според информация на "По света и у нас" исканата от главния прокурор информация ще бъде изпратена в прокуратурата
най-късно в петък, а в понеделник Сотир Цацаров свиква работно съвещание, на което да се преценят следващите действия
на държавното обвинение.
√ Президентът Радев ще се срещне с председателя на ВАС Георги Чолаков
Президентът Румен Радев продължава серията от срещи във връзка с предстоящия избор на нов главен прокурор. Днес
той ще приема председателя на върховния административен съд Георги Чолаков.
Държавният глава вече се срещна с настоящия главен прокурор Сотир Цацаров, с председателя на Върховния касационен
съд Лозан Панов, с министъра на правосъдието Данаил Кирилов и с главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен
съвет Теодора Точкова.
√ Премиерът Борисов ще обсъди с превозвачите обхвата и размерите на тол таксите
Обхватът на пътищата, за които ще се плаща тол такса, и размерът на тарифите ще бъдат обсъдени на среща при премиера
Бойко Борисов с превозвачите.
Вчера започна тестването на новата тол система за тежкотоварни автомобили. Тя трябва да стартира през август и ще
обхване 10 800 километра от републиканската пътна мрежа.
Превозвачите искат по- ниски такси и изваждане на третокласни пътища от системата. Управляващите пък очакват околo 1
млрд. лв. годишни приходи от Тол системата и обещават парите да бъдат инвестирани в ремонт и поддържане на
пътищата.
√ Бисер Петков: 2030 чужденци искат да са сезонни работници у нас през това лято
2030 чуждестранни граждани искат да работят като сезонни работници у нас. Това става възможно благодарение на
сключената спогодба на България с Молдова, която влезе в сила у нас на 14 март. Това каза социалният министър Бисер
Петков, след като беше изслушан от ресорната комисия в парламента.
„Спогодбата урежда възможност за заетост по всички 12 режима по Закона за трудова миграция и трудова мобилност.
Българските работодатели имат право чрез агенциите по заетостта да заявяват потребност от работна ръка. Съответната
служба в Молдова се ангажира с осигуряването на работната сила“, заяви Петков и обясни, че първо работодателят трябва
да сключи договор със съответния работник, след което той да дойде да работи у нас.
Най-търсените работници през лятото са камериери, готвачи, сервитьори, поясни министърът.
„До вчера 2030 са получили регистрация като сезонно заети лица. Ръстът спрямо същия период на миналата година е два
пъти, миналата година са били регистрирани за сезонна заетост до 90 дни 1175 души. От тези 2030 чужденци 1470 са
украинци, както и миналата година те преобладават, след това идват граждани от Киргизстан, Молдова и др.“, добави още
той.
√ Томислав Дончев: Има нужда от смяна на икономическия модел
Икономическият растеж на България е малко по-висок от средноевропейския, но е крайно недостатъчен, за да достигне
нивото на европейските държави. За да стане това, е нужен нов икономически модел за страната, който да не разчита на
„икономиката на ишлемето“. Това заяви в студиото на „Още от деня“ вицепремиерът Томислав Дончев. Той коментира
скорошната оставка на земеделския министър Порожанов и обясни, че около казуса с националната стратегия за детето
има лоша комуникация с обществеността.
Оставките са утвърдена, политическа реакция, когато има обществени съмнения и напрежение. Тя е вид поемане на
отговорност, коментира оставката на земеделския министър вицепремиерът Дончев.
Томислав Дончев, вицепремиер: Политиката не е само административно занятие, персоната също има значение.
Ако някъде има „дерибейство“ с горите, искам да науча - така вицепремиерът коментира думите на Валери Смиеонов, че
кадри на ДПС управяват горите. Той отрече да има хора на ДПС в правителството. По думите на вицепремиера Дончев
партньорството с ДПС е неприемливо, а коалицията с Обединените патриоти е била необходима и носи известни минуси.
Томислав Дончев призна, че желание да се разбере кои висши чиновници и политици имат офшорни сметки, но изрази
съмнение това да се осъществи заради правилата за пазене на банкова тайна в чужбина.
Томислав Дончев, вицепремиер: Бих бил много любопитен да разбера.
Дончев допълни, че вярва, че прокуратурата иска да стигне до отговора, но това няма да стане лесно.
Томислав Дончев, вицепремиер: Това е трудна битка. Спор няма, че поне трябва да бъде започната.
Томислав Дончев заяви, че чужди инвестиции има, но е нужно да са повече и да не бъдат само в сферата на услугите.
Растежът на България е малко по-висок от средноевропейския, но е недостатъчен, за да достигнем Европа бързо, призна
Дончев.
Има нужда от смяна на икономическия модел, заяви Дончев. Той изтъкна, че това е обществен процес, в който не само
държавата има роля.
Томислав Дончев, вицепремиер: Това е свързано с начина на мислене.
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Не може да се развива икономиката, ако тя е базирана на ниските разходи, ниските данъци, ниската цена на земята и найвече на труда, обясни той. Една нова икономическа концепция не започва само с мерки в сферата на икономиката, а в
образованието.
Томислав Дончев, вицепремиер: Имаме нужда от подобен разговор.
Една от готвените промени в тази насока е промяна на начина, по който се финансират иновациите, като идеята е да се
въведе по-голяма централизация. Има нужда от промяна на опростяването на изграждането на икономическата
инфраструктура, допълни Дончев.
Казуса с националната стратегия за детето Томислав Дончев обясни с лоша комуникация с обществеността.
√ Ожесточен, но цивилизован беше дебатът между кандидатите за председател на ЕК
Кандидатите за председател на Европейската комисия от европейските политически семейства участваха снощи в Брюксел
в голям дебат - преди европейските избори в края на май. Кратко резюме на дебата представя кореспондентът на БНТ в
Брюксел Десислава Апостолова.
Шест големи политически семейства изпратиха кандидатите си за наследник на Жан-Клод Юнкер за участие в големия
дебат преди евроизборите между 23-26 май.
Основните теми бяха опазването на околната среда и справянето с климатичните промени, справянето с миграцията и
младежката безработица, как Европа може да стане по-функционална, по-централизирана или по-национална Европа,
какво да е отношението на съюза с останалия свят - САЩ, Русия, Китай.
Дебатът беше ожесточен, но цивилизован.
Колкото и да бяха различни позициите на водещите кандидати, всички бяха единни за това, че Европа не трябва да отиде
в ръцете на популистите и че гласуването на изборите е важно.
В дебата участваха Манфред Вебер (Европейска народна партия), Франс Тимерманс (Партия на европейските социалисти),
Ян Захрадил (Европейски консерватори и реформисти), Маргрете Вестегер (Алианс на либералите и демократите за
Европа), Ска Келер (Европейска зелена партия), Нико Куе (Европейска левица).
Нико Куе - "Европейска левица": Аз съм роден в Астурия, в Северна Испания. Баща ми беше миньор, но трябваше да
напусне Испания, защото беше против диктатурата на Франко. Ние бяхме приети в Белгия от хора, които проявиха огромна
солидарност. Ние работихме, учехме. Обикновените хора бяха онези, които създадоха в мен чувството за необходимост
от солидарност. Това е тази Солидарна Европа, която аз защитавах, когато бях синдикалист. И това е Европа, която ще
продължа да защитавам. За съжаление обаче това е Европа на фискалните измами, Европа на банките, Европа, която не е
на солидарността.
Ска Келер - "Европейска зелена партия": Този дебат и тези избори са много важни, защото гражданите от цяла Европа ни
гледат и търсят решения. Те знаят, че много неща не са както трябва - от климата, строгите икономии, гражданските права.
Европа не може да изпълни обещанията, които е дала. Аз искам една по-различна Европа. Европа, която защитава
единствената планета, която имаме. Социална Европа, в която всеки има достойно жилище и работа. Ние ще водим битка
за социална Европа, в която големите предприятия ще плащат своя справедлив дял. В която жените имат своето място, в
която биват защитавани етническите малцинства. Знам, че това е възможно, ако работим всички и го правим с кураж.
Ян Захрадил - "Европейски консерватори и реформисти": Аз мисля, че ние не можем да посрещнем всички
предизвикателства на 21 век със старите догми за все по-близкия съюз от преди 50 години. Затова аз предлагам
децентрализация, гъвкавост. Бих искал Европейската комисия да уважава всички членове. Независимо от това, дали те са
големи или малки, дали са от изток или запад. Бих искал Европейската комисия да уважава националните правителства,
да не се бори с тях, да не се отнася снизходително към тях, да не им проповядва. Бих искал Европейският съюз да прави
по-малко, но да го прави по-добре. Бих искал Европа да е в състояние да направи по-добър баланс между националното
и европейско ниво. Това е промяната, която съм в състояние да осигуря.
Дебат на кандидатите за председател на Европейската комисия:
izbori.bnt.bg/disputi-single/debat-na-kandidatite-za-predsedatel-na-evropejskata-komisiya/
Целия дебат беше излъчен в ефира на БНТ2. Запис можете да гледате тук.
Маргрете Вестегер - "Алианс на либералите и демократите за Европа": От Дания съм. Със съпруга ми имаме три
дъщери. Бях министър, политически лидер, днес работя за вас като Комисар по въпросите за конкуренцията. Аз се грижа
за това, фирмите да спазват правилата, така че вие като потребители да имате избор и справедливи цени. Най-важното за
мен е всички вие да имате възможността да водите онзи живот, който искате да водите, във вашата общност. Да чувствате,
че се съобразяват с вас. Европа е най-доброто място за живот днес, особено ако си жена. Постигнахме много, само че не е
достатъчно. Предстои ни много работа, за да се борим срещу измененията в климата, в епохата на цифровизацията, за да
може ежедневието да бъде по-лесно и смислено. Затова съм тук.
Манфред Вебер - "Европейска народна партия": Аз искам да ви благодаря. През последните седмици и месеци по време
на кампанията аз посетих много страни и се срещнах с много европейци. Установих, че всички ние се вълнуваме от едни и
същи неща и имаме едни и същи надежди за бъдещето на Европа. Искам да ви кажа, как смятам да работя на европейско
ниво. Аз искам Европа, която защитава хората, която се вълнува от проблемите на хората. Комисия на гражданите. С оглед
на това, сегашният председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер нарече комисията "Комисия на последния
шанс". Аз смятам, че той свърши чудесна работа. Бих искал Комисията да бъде не на последния шанс, а на новото начало.
На откритост, отвореност, оптимизъм, да покажем, че ние като европейци можем да постигнем много, ако сме единни.
Франс Тимерманс - "Партия на европейските социалисти": Бъдещето на Европа е във вашите ръце. Следващата седмица
вие ще решите съдбата на Европа за следващите пет години. Някои казват, че Европа и нейните граждани трябва да
разрушат Европейския съюз. Аз не вярвам в това. Други казват, че за да не се разруши Европейския съюз, трябва да го
запазим такъв, какъвто е. И в това не вярвам. За да имаме по-силна Европа, ние трябва да я реформираме. Крайно време
е големите предприятия да започнат да си плащат данъците. Крайно време е да имаме минимална заплата. Крайно време
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е да имаме равенство между мъжете и жените. Крайно време е да се сложи край на насилието срещу жените. Крайно
време да прилагаме върховенството на закона, така че всички да спазват правилата. Крайно време е кризата с климата да
бъде поставена начело на списъка с приоритетите.
Новото поколение на Европа – какво иска и кои са неговите теми? Веднага след големия телевизионен дебат на шестимата
кандидата за председател на Европейската комисия, БНТ събира млади българи, за да ги попита какво чуха, какво им
допадна и какво не. Те са младите политолози от СУ – Калоян Велчев, Иван-Асен Иванов, Кристиян Стефанов, както и Ася
Филипова от клуб ЕКИП, Божидар Миладинов от УНСС, Христо Иванов – основател на Клуб Дебати в УНСС.
Модератор на дискусията – репортерът на БНТ – Татяна Йорданова. Започваме на 16 май в 12 часа – на news.bnt.bg
Investor.bg
√ Росен Желязков: Високите ставки в тол системата ще са за най-тежките автомобили
Започва разширение на пристанище Варна като контейнерен и фериботен терминал, яхтено пристанище и за круизен
туризъм, съобщи транспортният министър
Големите ставки в тол системата ще се отнасят за много тежките автомобили, над 12 тона, с повече от три оси, каквито
всъщност не се ползват за превоз на хранителни стоки и продукти, съобщи във Варна министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, предаде БТА.
Според него отражението от въвеждането на таксите върху бизнеса далеч няма да бъде в апокалиптичните размери, които
се коментират в момента. „Хубавото е, че системата ще бъде експериментално тествана, няма как да заработи още от деня
на пускането ѝ, такъв преходен период ще даде възможност за набиране на данни за анализи“, посочи още Желязков.
„Развитието на Варна-Запад като инфраструктура за контейнерен и фериботен терминал и на Варна–Изток като зона за
обществен достъп и круизен туризъм, трябва да се планира в добра координация“, заяви Росен Желязков, цитиран от
транспортното ведомство.
Той припомни, че Генералният план за пристанище Варна се разглежда от междуведомствен съвет. Желязков беше
категоричен, че решението трябва да бъде взето в пълно взаимодействие с местната власт, обществеността на града,
синдикатите и работещите в пристанището.
„В момента върви голям проект за удълбочаването на каналите на Варна-Запад, който ще подобри възможностите за
развитието му като контейнерен и фериботен терминал, както и увеличаване обема на насипните товари. Това е голяма
инвестиция, заложена в държавния бюджет“, припомни министърът.
Той добави, че от друга страна, Варна-Изток в източната си част, се развива като зона за обществен достъп, за почивка,
круизен туризъм и за яхтено пристанище.Транспортният министър посети полигона на Българския морски
квалификационен център (БМКЦ), за да се запознае с новоизградените съоръжения за обучение на моряци. Желязков
напомни, че до момента инвестициите са близо 1 милион лева, като предстои ново вложение от още толкова средства. По
думите на министъра всяка година в БМКЦ се обучават не по-малко от 3 хиляди български и чуждестранни моряци.
News.bg
√ Министър Петкова води малките ВЕИ-та в Народното събрание
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова обеща да инициира среща с представители на Народното събрание,
Министерството на енергетиката, Комисията по енергийно и водно регулиране и Държавен фонд "Земеделие", на която
производителите на електроенергия от възобновяеми източници да изложат своите искания. Това стана ясно по време на
срещата й с представители на ВЕИ сектора след днешния им протест заради промяна в Закона за енергетиката, направена
през юли месец 2015 г.
Министър Петкова обясни, че с тази промяна е решен въпрос, свързан с двойно финансиране. Оказва се, че
производителите на енергия от възобновяеми източници, които са получили финансиране по Оперативна програма за
развитие на селските райони от Държавен фонд "Земеделие" са получили преференциални цени и с решение на бившата
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. След извършена проверка от Европейския одитен орган по
програмата е констатирано двойно финансиране.
По отношение на промяната в Закона за енергетиката Конституционният съд се е произнесъл, че тя е законосъобразна,
напомни още Петкова.
Предстои да се насрочи среща между заинтересованите страни за следващата седмица.
Economy News
√ 500 работодатели в трудовите борси през април
500 работодатели от различни икономически браншове се включиха в 41 трудови борси, организирани от Агенцията по
заетостта през април. Те представиха близо 4000 свободни работни места и своите очаквания за обявените позиции.
Интерес към директните срещи с бизнеса проявиха 5003 търсещи работа.
Четири от априлските трудови борси бяха специализирани за младежи. Срещите се проведоха в Стара Загора, Кюстендил,
Септември и Благоевград. 42 работодатели обявиха 427 свободни работни места и запознаха младите хора със своята
дейност. Търсят се кадри за работа като машинни оператори, монтажници, мотокаристи, електротехници, инженери,
стажанти в отдел IT, търговски представители, мениджъри, зооинженери, служители, човешки ресурси, сезонни
работници, машинни оператори, електрозаварчици, електромонтьори, оператори на преса за метал, бояджии,
арматуристи, кофражисти, оператори в производство на волани, шивачи мъжко/дамско облекло, стругари, шлайфисти,
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фрезисти, шлосери, продавач–консултанти, общи работници в строителството, хлебари и др. 394 търсещи работа
присъстваха, за да се запознаят с условията на работа и изискванията на работодателите.
Три специализирани трудови борси в сферата на селското стопанство организираха през април бюрата по труда в Казанлък,
Панагюрище и Марица – Пловдив. В срещите се включиха 20 работодатели, които обявиха 495 свободни работни места.
Набират се работници в сферата на розопроизводството, лавандулопроизводството и производството на други
етеричномаслени култури и на продуктите от тях, оранжерийни зеленчуци, производство на пипер, домати и патладжани.
435 бяха търсещите работа, които се срещнаха с работодателите и се запознаха с техните конкретни предложения.
Специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството организира през април бюрото
по труда в Девин. 12 работодатели обявиха 21 свободни работни места. От бранша търсят рецепционисти, готвачи,
сервитьори, бармани, помощници в кухня, хигиенисти, камериери, строители и оператори на преса за метал. Трудовата
борса бе посетена от над 90 търсещи работа.
Специализирана трудова борса, насочена към продължително безработни, организира през месеца бюрото по труда в
Търговище. 20 свободни работни места бяха представени на присъстващите от 7 работодатели. Набират се работници
основно в производствената сфера. 138 безработни се включиха в срещата, за да се срещнат лично с работодателите.
32 общи трудови борси организираха през април бюрата по труда в Кирково, Белоградчик, Долна Митрополия, Русе,
Сливен, Велики Преслав, Генерал Тошево, Горна Оряховица, Раковски, Оряхово, Перник, Троян, Разлог, Велико Търново,
Елхово, Свищов, Велинград, Разград, Хасково, Червен Бряг, Лом, София, Нова Загора, Габрово, Златоград, Берковица, Вълчи
дол, Котел, Мадан, Шумен, Асеновград, Враца. 419 работодатели участваха в събитията и обявиха 3018 свободни работни
места. Предложенията на бизнеса са предимно в сферата на строителството, производството и услугите. Търсят се
арматуристи, кофражисти, оператори в производство на волани, шивачи мъжко/дамско облекло, стругари, шлайфисти,
фрезисти, шлосери, общи работници в строителството, хлебари, сезонни работници, машинни оператори,
електрозаварчици, електромонтьори, оператори на преса за метал, заварчици, бояджии, оператори за навиване на
бобина, сервитьори, помощници в кухня, продавач–консултанти, организатори производство, работници
дървообработване, рецепционисти, готвачи, бармани, камериери, кроячи, багеристи, плетачи, манипуланти в
промишлеността, монтажници на кабели, работници в областта на консервната промишленост, производството на текстил,
производството на мебели, машиностроенето, дървообработването и сферата на услугите и др. Обявени бяха и свободни
работни места, изискващи по-висока квалификация или образование, като администратор, търговски представител,
мениджър, служител, човешки ресурси, програмист на заваръчен робот, служител в застрахователното дело, настройчик
на машини с ЦПУ, брокер и др. Презентирани бяха и свободни длъжности в Българската армия. 3939 търсещи работа
присъстваха, за да проучат възможностите за реализация на пазара на труда.
През май 2019 г. Агенцията по заетостта планира провеждането на 17 трудови борси.
Informo.bg
√ Столична община отделя рекорден бюджет за образование
Рекорден бюджет – над 75 млн. лева, отделя Столичната община за изграждане и ремонт на училища и детски градини.
Това каза пред телевизия Европа кметът на София Йорданка Фандъкова. Средствата са насочени за строителство и ремонт
на десетки образователни учреждения.
Столичният градоначалник присъства на открит урок за приложението на дигиталните технологии в средното образование
в училище в квартал „Надежда“.
В София е най-голям броят на училищата, които внедряват новите технологии в образователния процес, изтъкна
Фандъкова.
В. Монитор
√ България на първо място по посещения от британци
По-нисък ръст на туристи през 2019 г. за Европа
България е първенец по ръст на посещенията на туристи от Великобритания, показва доклад на Европейската комисия по
пътуванията (ЕКП) за първото тримесечие на 2019 г. Страната ни е отчела 50.3% ръст на туристите от Острова.
Непосредствено след България по привлечени албионци се нареждат Черна гора и Естония. Освен англичани, България
посреща и много холандци като се нареждаме на 4-то място в топ дестинациите за туристи от Холандия. Челните позиции
са заети от Черна гора и Малта. Италианците обаче бягат от нас като е налице близо 7% спад на туристите от Апенините.
През 2018 г. посещенията в Европа отчитат ръст от 6% в сравнение с 2017 г. За 2019 г. обаче този темп на растеж ще се
забави и очакваният ръст ще е в размер от около 3.5%, смятат от комисията. Причина за това са забавената световна
икономика, напрежението в търговията и политическата несигурност. Въпреки това добрите транспортни връзки между
страните, основно чрез летищата, помага да се намират нови пазари-източници на туристи, а дестинации, избягвани
поради съображения за сигурност, малко по малко започват да се връщат на пазара. Според прогнозите на комисията, тази
година ще бъда разноцветна.
До момента единствено Черна гора е отчела двуцифрен ръст на посещенията в размер от 41%. Причина за това е, че
страната привлича все повече туристи, които харчат повече пари, а зимната инфраструктура позволява да се удължи
туристическият сезон. Възстановяването на Турция като дестинация за последните две години е доста еластично като
опитите на страната да привлече туристи от цял свят продължават. Благодарение на руските туристи, силният растеж на
южната ни съседка ще продължи. За периода януари-март 2019 г. най-много руски туристи са посрещнали в Турция (33.7%
ръст), Малта (30%) и Сърбия (25%). В топ 10 на дестинациите за туристи от Русия, България се нарежда на последно място
с по-малко от 5% ръст.
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Преди нас са Словения, Германия и Монако.
Брекзит и олезценяването на английската лира пък ще насочат туристите към по-евтини и слънчеви дестинации като
България и Турция.
Дарик
√ ЦИК представя машините за електронно гласуване
Централната избирателна комисия и фирмата-доставчик на електронните машини за гласуване ще представят
устройствата, с които на 26 май в 3000 секции ще може да се гласува машинно.
Устройствата вече са минали през одит, който е проверил достоверността на вота.
Преди дни членове на ЦИК посетиха склада, в който бяха доставени машините, за да се уверят, че устройствата се
съхраняват и охраняват правилно.
√ Тръмп подписа указ за защита на телекомуникационните мрежи на САЩ
Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която обявява извънредно положение за защита на
телекомуникационните мрежи на САЩ от чуждестранни заплахи, съобщиха световните агенции. С указа се забранява на
американски компании да използват телекомуникационно оборудване, произведено от компании, които могат да
представляват опасност за сигурността на страната. Това решение е смятано за част от по-широките усилия да се забрани
достъпа на китайския технологичен гигант Хуавей (Huawei) до американския пазар, отбелязват Ройтерс и ДПА.
Пресслужбата на Белия дом изтъкна, че целта на указа е да се защити Америка от чуждестранни противници, които активно
и все повече създават и използват в свои интерес уязвими места в информационно-комуникационната инфраструктура.
Вашингтон смята, че телекомуникационното оборудване на Хуавей, третия по големина производител на смартфони, може
да се използва от Китай за шпионаж, отбелязва Ройтерс.
През август миналата година Тръмп подписа указ, с който се забранява на правителствените агенции да използват
оборудване, произведено от Хуавей и още една китайска компания Зет Ти И (ZTE).
Министерството на търговията на САЩ заяви в сряда, че включва Хуавей и свързаните с нея 70 юридически лица в черния
си списък поради заплаха за националната сигурност.
Ведомството разполага с информация, че китайската компания е въвлечена в дейности, насочени против националната
сигурност на САЩ и външнополитическите интереси на страната.
Това решение означава, че на Хуавей ще бъде забранено да купува части и компоненти от американски компании без
одобрението на правителството на САЩ, отбелязва Ройтерс. Освен това включването на Хуавей в черния списък ще
направи трудно, ако не и невъзможно за китайския технологичен гигант да продава някои от продуктите си поради
зависимостта си от доставчици от САЩ.
ТВ Европа
√ Биткойнът достигна до 8 000 долара
Въпреки, че през последните няколко месеца цената на биткойна беше спаднала нещата се обърнаха на 180 градуса.
Цената на дигиталното злато достигна 8 хиляди долара, а анализаторите си обясняват това с проявяването на по-голям
интерес не от хората, а от компаниите.
Владислав Драмалиев – биткойн анализатор:
„Най-вероятно причината е, фактът, че институционалните инвеститори започват да се интересуват повече от биткойн
повече като инвестиция. Всичко компании или фордове, които са в сферата и са притежавали криптовалутата са започнали
акумулация“
Благовест Белев – биткойн анализатор:
„В момента, в който пазарът прегрее идват много спекуланти, хора, които не вярват, но са склонни да инвестират, след
това имаме спад обаче другите остават и поддържат цената“.
Според Владислав Драмалиев интересът към криптовалутата е не толкова като средство за разплащане, а като финансов
актив, който може да ни донесе бърза печалба.
Владислав Драмалиев – биткойн анализатор:
„Определено има интерес към биткойн, не толкова като средство за разпращане а като актив, който може да ни донесе
доходност сравнително бързо. На практика за една седмица от 5 биткойна може да имате 5 000“.
Регулациите около криптовалутите са много дискутирани и неясни. Според Благовест Белев това се дължи на това, че
дигиталното злато е нещо ново и се търси верният подход. Според анализаторите следващата година, когато ще се
създадат новите биткойни се очаква отново драстично увеличение на цената на криптовалутата.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Големият дебат за Европа - с какви тези се борят кандидатите за председател на Европейската комисия?
Бум на заболелите от грип - как да се преборят ефективно симптомите?
Хората от Илинденци на протест срещу високата цена на водата - какво предлагат?
Столичанка откри 6 кв.м жълти павета в двора си - как продължава историята?
БТВ, "Тази сутрин"
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След горещия финал между „Ботев" и „Локомотив". На живо: Как купата на България пристига в Пловдив?
Директно от Брюксел: Кой ще е следващият председател на Европейската комисия?
Нов смъртен случай в Костенец. Има ли връзка с издирвания за убийство Стоян Зайков?
Защо главният прокурор поиска от ДАНС проверка на офшорните сметки и имоти на хора от властта?
Промяната Европа. Сергей Станишев срещу Андрей Ковачев. Кои са българските каузи в Европейския съюз?
Нова телевизия, „Здравей България"
Ново убийство в Костенец - има ли общо мъжа, който застреля жена си и вече пореден ден се укрива от полицията?
Кой е виновен за високите цени на индустриалния ток и може ли те да доведат до поскъпване на продуктите от
първа необходимост?
На живо от Неделино - цял град в помощ на 13-годишни близнаци, останали без родители
Битката за Европа - гостуват лидерът на „Коалиция за България" - Румен Петков и водачът на евролистата им проф.
Боян Дуранкев
Как жена откри жълти павета в двора на къщата си?
Темата в „На твоя страна" тази седмица - вредни ли са диетичните безалкохолни напитки за децата?
√ Предстоящи събития в страната на 16 май
София.
От 9.00 часа ще започне заседанието на Народното събрание.
От 9.00 часа в Министерски съвет зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройство Николай Нанков
ще проведе среща с премиера Бойко Борисов за въвеждането на тол системата.
От 14.00 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков"2 председателя на Върховния
административенсъд Георги Чолаков. Разговорът е част от поредица срещи, които държавният глава инициира
във връзка с критериите за избор и правомощията на следващия главен прокурор.
Oт 17.00 чaса в зала 1 на Централния военен клуб ще се състои на тържественото отбелязване на 20-годишнината
от създаването на Европейския институт. Събитието ще бъде открито от министър-председателя Бойко Борисов,
ръководителя на Представителството на ЕК в България Огнян Златев и основателите на Европейския институт
Николай Младенов и г-н Станислав Даскалов.
От 14.00 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на регионалното развитие и благоустройство министър Петя
Аврамова и министърът за европейска интеграция на Република Сърбия Ядранка Йоксимович ще връчат договори,
сключени по Втората покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg - ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.
От 9.00 часа в ИНТЕРПРЕД-СТЦ София ще се проведе форумът Business & Finance 4.0, организиран от сп. Enterprise
и MoitePari.bg.
От 10.00 ч. в сградата на НАГ главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков ще представи своя
отчет за управление на системата и процеса на градско планиране и развитие по повод 3 години от встъпването
му в длъжност.
От 10.00 часа улицата пред родния дом на визионера и филантроп Дими Паница ще бъде именувана на негово
име. Улицата е разположена между площад „Народно събрание" и бул. „Васил Левски", успоредна на бул. „Цар
Освободител". На именуването ще присъства кметът на София Йорданка Фандъкова.
***
Благоевград.
От 19.00 часа пред сградата на общината ще се проведе протест срещу Националната стратегия за детето.
***
Варна.
От 10.30 до 16.00 часа в града ще се проведат редица събития по повод празника на Светлината. Дирекция ОМД
на община Варна и НАОП "Николай Коперник", съвместно с учители и ученици от III ПМГ "Акад. Методий Попов",СУ
"Любен Каравелов", СУ "Климент Охридски", IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" и ДГ№5 "Слънчо" се включват в
световната инициатива с организиране на "Празник на светлината".
***
Видин.
От 11.00 часа кметът Огнян Ценков ще направи инспекция на извършения ремонт на улици и междублокови
пространства. Обиколката ще започне от ул. "Владикина", пресечката с ул. "Г.С.Раковски", пред Центъра за
настаняване от семеен тип "Зора".
***
Поморие.
От 11.00 часа ще се проведе Патронен празник на СУ „Иван Вазов" с откриване на бюст паметник на патрона на
училището Иван Вазов.
***
Пловдив.
От 9.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет.
***
Разград.
От 10.30 часа в зала 712 в Областна администрация ще заседава Областният съвет за интеграция на хората с
увреждания.
***
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Стара Загора.
От 14.00 часа в зала „Фоайе" на общината ще се проведе пресконференция за проект „Бъдеще без агресия".
***
Шумен.
От 14.00 часа в Трето студио на Радио Шумен, медията и проф. Соня Тончева - директор на шуменския Филиал на
варненския Медицински университет, организират обучение по първа долекарска помощ за журналисти.
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019:
***
София.
От 10.30 до 12.00 часа в Дома на Европа ще се проведе дискусия на тема „Водещите кандидати в Европейските
избори 2019: сблъсък на идеи за бъдещето на Европа".
В 11.00 часа в залата на 11 ет. ръководството на КНСБ ще проведе среща с кандидатите за евродепутати от БСП.
Разговорът е част от срещите на синдиката с основните партии, които са издигнали кандидати за европейските
избори в края на май.
От 14.00 часа ще се проведе редовен брифинг на ЦИК. Съвместно с представители на „Сиела норма" АД ще бъдат
демонстрирани машинните за гласуване за предстоящите избори за членове на Европейския парламент.
***
София./с. Горна Василица.
В 16.15 часа в кметството на селото кандидатът за евродепутат от БСП Деница Златева ще се срещне с жители.
***
София./с. Костенец.
В 17.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Деница Златева ще се срещне с жители на читалището.
***
Батак.
В 19.30 часа на централния площад кандидатът за евродепутат Иво Христов ще присъства на тържественото
отбелязване на 143-тата годишнина от Априлската епопея.
***
Белица.
В 18.00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Крум Дончев ще почете загиналите в антифашистката съпротива в
местността Равен.
***
Божурище.
От 11.15 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ и СДС Андрей Ковачев ще открие новоизградения център за
рехбилитация на бул. Европа, блок „Албена".
***
Благоевград.
В 14:00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Крум Дончев ще се срещне с хора в центъра на града. В 15.00 часа
в Народно читалище „Благоевград" той ще се срещне с обществеността.
В 17.00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Иво Христов ще проведе среща с граждани в Художествената
галерия.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел и председателят на Предизборния
щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов ще се срещнат с работниците от великотърновското предприятие „Петров Текстил"
ООД, намиращо се в индустриалната зона на града.
От 11.30 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел и председателят на Предизборния
щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов ще се срещнат с представители на фирма „Мегапорт".
***
Дупница.
В 18.00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Цветелина Пенкова ще проведе среща с обществеността.
***
Перник.
От 17.30 часа в ОК „Дворец на културата" ГЕРБ-Перник ще представи листата си с кандидати за членове на
Европейския парламент.
***
Рудозем.
За 12.00 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Марин Захариев ще се срещне с жители на общината на
централния площад.
***
Костенец.
В 18.45 часа на градския стадион „Бенковски" кандидатът за евродепутат Деница Златева ще се срещне с
футболния отбор.
***
Костинброд.
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От 13.00 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ и СДС Андрей Ковачев ще се срещне с ръководството и персонала
на завод за производство на салфетки и тоалетна хартия на ул. Ломско шосе №1.

***
Кюстендил./с. Трекляно.
В 14.30 часа в заседателната зала кандидатът за евродепутат от БСП Цветелина Пенкова ще се срещне с жители.
***
Ловеч./с. Бежаново
В 10.00 часа в читалище „Учител 1921" кандидатите за евродепутати от БСП Румен Гечев и Емил Георгиев ще се
срещнат с жители.
***
Ловеч./с. Ъглен.
В 11.30 часа кандидатите за евродепутати от БСП Румен Гечев и Емил Георгиев ще проведат среща в Клуба на
пенсионера.
В 12.30 часа кандидатите за евродепутати от БСП Румен Гечев и Емил Георгиев ще се срещнат с жители в Клуба на
пенсионера.
В 14.00 часа кандидатите за евродепутати от БСП Румен Гечев и Емил Георгиев ще се срещнат с жители в Клуба на
пенсионера.
***
Ловеч.
В 18.00 часа в хотел „Ловеч" кандидатът за евродепутат от БСП Сергей Станишев ще проведе среща с граждани. В
19.30 часа в хотел „Троян Плаза" той ще се срещне с обществеността.
От 18.00 часа в залата на Драматичен театър ще бъде представена листата на ГЕРБ и СДС за предстоящите на 26
май избори за членове на Европейския парламент. В събитието ще участват областният координатор на ГЕРБ
Николай Нанков, както и кандидатите Ева Майдел и Ивелина Василева. От 15.00 часа същия ден на 1 ет. В Барокови
къщи в Ловеч Ева Майдел ще се срещне с представители на бизнеса.
***
Перник.
В 18.00 часа в Изложбената зала в квартал „Мошино" кандидатът за евродепутат от БСП Валери Жаблянов ще
участва в годишнина от създаването на Мошинската партийна организация.
***
Първомай.
В 15.00 часа в завод "Витал" кандидатите за евродепутати от БСП Момчил Неков и Димитър Данчев ще проведат
среща със земеделски производители. В 17:30 часа в читалището в квартал „Дебър", Димитър Данчев ще участва
в тематична среща: „За буквите и словото".
***
Първомай./с. Градина.
В 17.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Момчил Неков ще проведе среща с жители.
***
Първомай./с. Дълбок извор.
В 18:30 часа кандидатите за евродепутати от БСП Момчил Неков и Димитър Данчев ще проведат среща с граждани.
***
Плевен.
От 18.00 часа в зала „Гена Димитрова" в Окръжна библиотека „Коалиция за България" ще проведе среща с
обществеността.
***
Пловдив.
В 10.30 часа в Инфоцентъра на БСП на главната улица кандидатът за евродепутат от БСП Петър Витанов ще се
срещне с граждани.
В 11.00 часа в хотел „Лайпциг" кандидатът за евродепутат от БСП д-р Десислав Тасков ще проведе среща:
„Българското здравеопазване и европейските стандарти за качествено лечение". В 15:00 часа, в Инфоцентъра, д-р
Тасков ще проведе среща с граждани.
В 18.00 часа в Клуб на БСП - Тракия кандидатът за евродепутат от БСП д-р Десислав Тасков ще се срещне с
граждани. В 19.00 часа, той ще се срещне с обществеността в Клуб на БСП - Южен.
***
Смолян.
От 10.00 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Марин Захариев ще проведе беседа със студенти във филиала на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" в Смолян.
***
Смолян./с. Стърница.
В 10.00 часа в центъра на селото кандидатът за евродепутат от БСП Тодор Стоилов ще се срещне с жители.
***
Смолян./с. Загражден.
В 11.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Тодор Стоилов ще проведе среща в центъра на селото.
***
Смолян./с. Баните.
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В 12.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Тодор Стоилов ще се срещне с жители на пазара в селото. В 13.30
часа той ще проведе среща с жители в хотел „Родопа".

***
Смолян./с. Гълъбово.
В 15:00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Тодор Стоилов ще проведе среща с жители на село Гълъбово в
читалището на селото.
***
Смолян./с. Малка Арда.
В 17.00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Тодор Стоилов ще се срещне с жителите на селото в читалището.
***
Сливница.
От 14.30 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ и СДС Андрей Ковачев ще се срещне с жители в сградата на
общината.
***
Тетевен.
В 17:00 часа кандидатите за евродепутати от БСП Румен Гечев и Емил Георгиев ще се срещнат с граждани в залата
на общината.
***
Угърчин.
В 20.00 часа кандидатите за евродепутати от БСП Румен Гечев и Емил Георгиев ще се срещнат с обществеността в
читалище „Вълчо Русковски".
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