Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ БЪДЕЩИТЕ ЕВРОДЕПУТАТИ ТРЯБВА ДА РАБОТЯТ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИНДУСТРИЯ В ЕВРОПА, НАМАЛЯВАНЕ НА
БЮРОКРАЦИЯТА И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОМОЩ ЗА „АМЕРИКАНСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ“
Бъдещите представители на България в европейския парламент трябва да работят за насърчаване на
конкурентоспособността на индустрията, която да е в основата на изграждането на устойчива Социална Европа,
посредством по-добро регулиране и осигуряване на човешки ресурси. Конкретно, те трябва да настояват за прекратяване
на държавната помощ за т.нар. американски централи. Около това се обединиха Асоциация на индустриалния капитал в
България (АИКБ) и кандидатът за евродепутат Валери Симеонов.
Според АИКБ договорните условия между „НЕК“ ЕАД и „Ей и ЕС ЗС Марица Изток 1“ ЕООД и „Контур Глобал Марица изток
3“ са в нарушение на Договора за създаване на Европейската общност и се считат за неправомерна държавна помощ.
Договорът задължава българското държавно дружество да изкупува дългосрочно произведената от двете дружества
енергия при условия и цени, които поставят тези електрически централи в по-изгодно икономическо положение спрямо
останалите производители на ел. енергия в България. Само през последния едногодишен регулаторен период двете
централи изземват 548 млн. лева от домакинствата и бизнеса в България чрез високите си преференциални цени за
произвежданата от тях електроенергия.
Валери
Симеонов
и
представителите
на
АИКБ
обсъдиха „План от 10 точки за
конкурентоспособна индустрия
за устойчива Социална Европа“.
Документът е изготвен от
европейската
секторна
работодателска
организация
CEEMET, която дава работа на
49% от заетите в производството
в ЕС. В началото на март общото
събрание на АИКБ подкрепи
изцяло
констатациите
и
предложенията в Плана и
неговата философия.
„За избирателите позицията на
кандидатите за депутати по „Плана от 10 точки“ със сигурност ще бъде много важен ориентир при взимането на
окончателно решение за кого да гласуват. От европейската индустрия – от металообработването, машиностроенето,
електрониката, ИКТ и свързаните с тях технологии зависи цялостното представяне на целокупната икономика на ЕС. Всички
искаме рязко повишаване на средствата за образование, по-добро здравеопазване и по-високи пенсии. Въпросът е, че за
да заделим тези средства, трябва да ги изработим. А това означава на първо място повишаване на производителността с
общите усилия на управляващи, работодатели и работници“, заяви заместник-председателят на АИКБ Никола Зикатанов.
Г-н Зикатанов подчерта, че европейският социален модел може да бъде поддържан само от конкурентоспособна в
глобален план Европейска индустрия и припомни, че въпреки че в Европа живее 7% от световното население и се генерира
22% от световния БВП, 28-те страни-членки извършват 40% от социалните разходи в световен план. Той настоя за спешни
мерки за справяне с недостига на работна сила в европейски мащаб чрез насочването на младите хора към образование
и квалификация в сферата на точните науки, математиката, инженерството, цифровите технологии и превръщането на
професионалното образование и обучение в най-предпочитана възможност за избор. Наблегна и на необходимостта от
конкретни решения за справяне с недостига на персонал в България, посредством улеснено издаване на разрешения за
пребиваване и работа в страната и по-гъвкави пазари на труда.
АИКБ от години алармира за все по-острия проблем с недостига на човешки ресурси и работи системно за привеждане на
системата на план-прием в България в съответствие с търсенето на пазара на труда, както и за повишаване на
привлекателността на професии с ключово за конкурентоспособността на България значение и предотвратяването на
изтичането на специалисти зад граница. Тези изключително важни реформи обаче ще дадат резултат едва след няколко
години. От друга страна – демографската картина и тенденции ясно показват, че единственият реалистичен подход за
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справяне с дефицита е наемането на кадри от трети страни. За целта може да се издава т.нар. Българска карта, която да
дава право за пребиваване и работа в страната за срок от 5 години.
По време на срещата беше поставен и въпросът за по-активното развитие на програмата за инвестиционна емиграция у
нас, която дава възможност за привличане на чуждестранен капитал, като позволява на граждани от трети страни да
придобиват разрешение за пребиваване или гражданство чрез инвестиции. Като инструмент инвестиционната емиграция
носи милиарди приходи в страните от ЕС, а у нас има предложение програмата да бъде прекратена. По думите на
представителите на АИКБ, страната ни е от първите в ЕС, въвели подобна програма в националното си законодателство
през 2009 г. и настояха за запазване на една добра възможност за привличане на капитал в страната.
Според работодателите консултацията с индустрията трябва да се превърне в естествен рефлекс на политиците на всички
нива и да служи за намиране на решения за проблемите на реалната икономика и нейните компании. Това ще гарантира,
че те са годни за глобална конкуренция и осигуряват качествени работни места, финансирайки социална Европа.
Специално внимание в дискусията беше отделено и на необходимостта от насърчаване на МСП и прилагането на
специални мерки за подкрепа, особено по отношение на достъпа до финансиране и на посрещането на
предизвикателствата на цифровизацията.
Част от исканията на АИКБ бяха още бъдещите евродепутати да работят съвместно със социалните партньори за по-добро
инвестиране на европейските фондове от следващата Многогодишна финансова рамка, които да са насочени към
инициативи за придобиване на подходящи умения в новите условия на трудовите пазари и изискванията на бизнеса. Те
настояха за отчитане на мнението на бизнеса и на социалните партньори при определянето на приоритетите за
финансиране и за формулиране и прилагане на важни политики посредством съвместни действия на социалните
партньори.
Сред другите основни теми на разговора бяха международната конкурентоспособност, глобалната търговия и Брекзит,
инвестициите в технологии и индустрията, пазарите на труда, опростяване на регулаторната рамка и др.
По дискутираните въпроси Валери Симеонов и работодателите констатираха пълно сходство във възгледите.
ТВ Европа
√ Валери Симеонов: Мисията ни е да се борим за интересите на малкия и среден бизнес
Основната и най-важна мисия на коалицията „Патриоти за Валери Симеонов“ е да отстоява интересите на малкия и среден
бизнес. Това заяви на среща с една от най-големите работодателски организации – АИКБ, председателят на НФСБ и водач
на листата на коалицията за евровота Валери Симеонов.
Симеонов припомни и свършеното откакто партията му е във властта, като например облекчаването на режима за
получаване на българско гражданство, наемането на сезонни работници и ограничаването на шума в курортите. като
приоритет на коалицията ще бъде и прекратяването на договорите с т.нар. „американски централи“.
Бъдещето на Евросъюза следва да лежи на концепцията за „Европа на нациите“ , а не да се върви към създаването на
европейска федерация, в която гласът на малките страни няма да бъде чут, подчерта още Симеонов.
За повече информация вижте видеото.
В. Стандарт
√ Симеонов: Изкривени евродирективи съсипват бизнеса
Превратно тълкувани и изкривени европейски директиви, директиви, несъобразени с българския бизнес, и прилагани у
нас съсипват дребния и среден бизнес, и това не се контролира от евродепутатите досега. Това обсъди на среща с
представители на Асоциацията на индустриалния капитал в България водачът на листата на „Патриоти за Валери Симеонов
(НФСБ и Средна Европейска класа) - Валери Симеонов. В разговорите се включиха и заместник-председателите на НФСБ
Валентин Касабов и Борис Ячев
Верен на слогана „Вместо думи – действия“ Валери Симеонов беше категоричен, че едно от първите неща, с които ще се
заеме конкретно е контролът и прецизното прилагане на тези директиви. Той даде конкретни примери с директивата,
която засяга производителите на спиртни напитки и производството на 60, а не 30 литра ракия при намален акциз. С
прилагането на директивата за фалшивите лекарства, която в този си вид обрича на фалит малките собственици на аптеки.
Директивата, която засяга правата на българския потребител при плащането на сградна инсталационна такса на
„Топлофикация“ в случаите, дори когато не се ползва парно – нещо, абсолютно забранено от европейските разпоредби.
Тази среща е важна за нас, защото е важно за нас да има български представители в Европейския парламент, които да
представляват нашите интереси, заяви Никола Зикатанов, член на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.
В същото време бе подчертано, че НФСБ е партия, която има за своя кауза защитата на дребния и среден бизнес у нас.
От работодателската организация подчертаха добрата си работа и взаимодействие с Валери Симеонов като вицепремиер
и като народен представител сега. Те представиха План от 10 точки за конкурентноспособна индустрия за социална Европа.
В разговора за това Никола Зикатанов изтъкна работата на Валери Симеонов по това да се реши проблема с нелегитимната
държавна подкрепа за американските централи у нас ТЕЦ „Марица – Изток“ 1 и 3. По думите им това подпомагане от
страна на държавата е в противоречие със законите на конкурентноспособността, а и защо българският национален доход
да отива на други места.
Валери Симеонов се съгласи, подчертавайки, че въпросът с американските централи е въпрос, поставен от НФСБ още в 43то Народно събрание. „Внесохме законопроект – в резултат на обстойната дейност, която извърши временната комисия за
оценка и контрол на енергетиката, която ръководех. Този закон не беше разгледан. От страх пред американското
посолство. Две писма сме изпратили до европейската комисия. Разговарях с комисаря по енергетика. Дори той призна в
този разговор, че има безспорна държавна помощ. Но отговор от Европейската комисия няма. А тези две централи източват
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българската енергетика и българския бюджет“, каза Валери Симеонов. Той беше категоричен, че няма да остави въпросът
с тези две централи нерешен и ще продължи работата си за това договорите с двете централи да бъдат прекратени.
Като човек на действието Валери Симеонов припомни пред работодателската организация част от нещата, които е
свършил като вицепремиер в подкрепа на бизнеса. Той посочи облекчаването на процедурата за сезонна работа, в
резултат на което през 2017 г., основно в туристическия бранш се включиха 3 600 души, а през 2018 – 7 800. Което е спасило
туристическия сезон у нас. Основните попълнения тогава бяха от наши сънародници от Украйна и Молдова. Неслучайно, в
резултат на сериозната работа с българската общност в Украйна Валери Симеонов бе отличен с наградата „Човек на
годината“ за 2018-а.
На второ място той посочи сериозните промени в облекчаване на условията за придобиване на т.н синя карта, засягащи
основно наши сънародници.
Валери Симеонов има подкрепата на Асоциацията на индустриалния капитал като човек на действието и водач на
коалиция, която е доказала, че работи за защита интересите на българския бизнес, стана ясно в края на срещата.
„Патриоти за Валери Симеонов (НФСБ и Средна Европейска класа)“ се явява на предстоящите избори за български
представители в Европейския парламент с № 1 в бюлетината.
Flagman
√ Индустриалците на България искат Симеонов да се бори с американските централи
Лидерът на НФСБ и кандидат за евродепутат Валери Симеонов обяви, че такса „сградна инсталация”, която се плаща на
топлофикациите, е забранена според правилата в Европейския съюз.
Той се срещна с Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) по покана на
сдружението. От АИКБ обявиха подкрепата си за водача на листата на „Патриоти за Валери Симеонов”.
В срещата участваха и зам.-председателите на НФСБ Борис Ячев и Валентин Касабов, който е четвърти в евролистата на
коалицията.
От АИКБ благодариха на Валери Симеонов за дългогодишните му усилия за подпомагане развитието на българския бизнес.
Като вицепремиер Симеонов имал основна функция за улесняване вноса на работна ръка.
Зам.-председателят на АИКБ Никола Зикатанов постави въпроса за т. нар. американски централи и държавната помощ,
която те получават от държавата. Валери Симеонов обеща да продължи да се бори за прекратяване на договорите с тези
централи. Лидерът на НФСБ припомни, че е отправил официално две питания към Брюксел по въпроса, но оттам мълчали.
Симеонов имал личен разговор с ресорния еврокомисар Марош Шевчович, който обещал отговор до два месеца, но такъв
не се получил.
Изводът, според кандидата-евродепутата, е, че корупцията не е български патент.
Според него много евродирективи се прилагат у нас „превратно и деформирано” в ущърб на бизнеса и гражданите.
Валери Симеонов даде и няколко примера, един от които свързан с топлофикациите.
„Как се прилага директивата за правата на потребителя, свързана например с т. нар. сградна инсталационна такса на
топлофикациите? Докога ще се правим, че не го забелязваме това? Всеки, който има нещастието да живее в сграда –
кооперация, блок или каквото и да било, което е топлофицирано от централна топлофикация, независимо дали е
„Топлофикация – София” или е някоя от фабриките на Ковачки – всеки, който живее в такава сграда, трябва да плаща
„сградна инсталация”, независимо че той не ползва услугите на „Топлофикация”. Но тъй като има радиатори в коридора
или пък тръби минават през него, ще плаща?! Абсолютно забранено от европейската директива, тъй като тя забранява
каквото и да било плащане на услуга, която не е потърсена, не е поискана и не е договорена. Обаче в България може”,
недоволен е Валери Симеонов.
„Да не говоря за регламенти и директиви, които пък не са съобразени със спецификите на българския бизнес. И те са
страшно много. Защо? Защото до момента на нашите евродепутати въобще не им е минало през ума да поискат една
малко по-прецизна оценка на въздействието на всеки нормативен документ, преди той да бъде гласуван и приет”, добави
водачът на НФСБ.
Според него пакетът „Макрон” всъщност бил пакет „Мобилност” и се обсъждал от четири години. Българските
евродепутати обаче го проспали и не потърсили подкрепа против него, а сега се опитвали да го спрат с процедурни хватки.
Валери Симеонов изтъкна, че той винаги се е борил за малкия и средния бизнес, като посочи, че едрият капитал няма
нужда от специална защита, защото може да се оправя сам.
Богдан Угърчински от Националния съвет на АИКБ се оплака, че българският чиновник е основна пречка за бизнеса.
Служителите в администрацията гледали „буквичката” на закона и били немарливи.
Държавата продължавала да прави спънки за трудовата миграция към България.
Валери Симеонов се съгласи с критиките към чиновниците и добави, че липсата на работна ръка е основен проблем.
Индустриалците заявиха, че спънките пред вноса на сезонни работници до голяма степен са отстранени. Те обаче оставали
за постоянните работни визи.
Работодателите поискаха стимулиране на инвестициите в базова инфраструктура и разкритикуваха вчерашното решение
на правителството за отлагане въвеждането на тол-системата.
Валери Симеонов се съгласи.
Виждате по какъв начин се ръководи държавата. Боли, не боли – това е истината, възропта лидерът на НФСБ.
По думите на Симеонов, за съжаление гласът на синдикатите тежи повече от този на работодателите. Според него
синдикалните организации често спират реформите, без да имат основания, а само „заради идеята”.
Пример за това било противопоставянето на вноса на работници с неоснователния аргумент, че това застрашава
българския трудов пазар.
За съжаление е така. Страхът от протестиращи определя политиката на държавата, обясни Валери Симеонов.
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Д-р Милена Ангелова – главен секретар на АИКБ, обяви, че за тях Симеонов бил като „Дядо Коледа”, защото винаги
откликвал за проблемите на бизнеса.
От работодателската организация поискаха той да се бори с идеите за гарантирания минимален доход в Европейския съюз.
Според Валери Симеонов това не би било проблем, ако има удачен регламент.
Думата взе и Борислав Великов – бивш председател на парламента, който също е член на АИКБ. Той изрази мнение, че
Валери Симеонов би бил по-полезен, ако остане в България. Великов попита дали, ако бъде избран, би се отказал от
евродепутатското място.
Според лидера на НФСБ, изборът му бил задължаващ. Той каза, че като евродепутат ще продължи да работи активно и в
България.
„Да мислим за кого гласуваме”, призова в заключение зам.-председателят на АИКБ Никола Зикатанов.
„Номер едно сме”, отговори му Валентин Касабов, визирайки номера на формацията в интегралната бюлетина.
Валери Симеонов припомни, че в коалицията влиза и партия „Средна европейска класа”, която също винаги защитавала
интересите на малкия бизнес.
БТВ
√ „Чети етикета“: Има ли злоупотреба с болнични около празниците?
Болнични листове за почивка са обществена тайна, но трудно се доказват
С 30% се увеличават болничните листове около празничните дни, сочат изчисленията на работодателите. В тази връзка от
бизнеса излязоха с ново предложение: първите три дни от болничния да бъдат нулеви и да не се плащат нито от бизнеса,
нито от държавата.
За повече информация вижте видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми

Дарик
√ Бойко Борисов разговаря с германския външен министър Хайко Маас
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с министъра на външните работи на Федерална република Германия
Хайко Маас. В Министерския съвет те обсъдиха актуални теми от двустранен характер, както и въпроси от дневния ред на
Европейския съюз, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.
В хода на разговора беше отбелязано доброто двустранно сътрудничество в редица области. Освен интензивния
политически диалог между България и Германия, на срещата беше посочено, че двете държави остават стратегически
партньори в областта на търговията и инвестициите. През 2018 г. стокообменът между страните е 8,153 млрд. евро, което
е с 11.8% повече от миналата година. Инвестициите от Германия у нас през 2018 г. са в размер на 153,7 млн. евро.
По време на срещата българският министър-председател посочи, че за страната ни остава приоритет запазването на
тенденциите на ръст на двустранната търговия, както и разширяването на присъствието на български продукти на
германския пазар в сектори като електроника и електротехника, машиностроене, информационни технологии.
В разговора между премиера Бойко Борисов и министър Хайко Маас бяха обсъдени и възможностите за задълбочаване
на двустранното партньорство в секторите туризъм, образование, наука и култура. Добър пример за сътрудничеството е
навлизането на модела на дуалното професионално образование у нас.
Запазването на стабилността в страните от Западните Балкани, насърчаването на тяхната европейска перспектива,
опазването на сигурността на външната граница на ЕС също бяха сред темите на срещата между българския премиер и
германския външен министър. Фокус на разговорите беше и енергийната сигурност на страната, включително чрез
диверсификация на източниците, маршрутите и доставчиците на газ.
БНТ
√ Градушката унищожи розови насаждения в карловско
Комисия от областна дирекция по земеделие в Пловдив започна да описва щетите от градушката в района на Карлово. От
природната стихия най-много пострадаха розовите, зеленчуковите и лозовите насаждения на земеделските
производители в Богдан, Каравелово и Певците.
Между 70 и 100 % са пораженията върху земеделската продукция на производител от карловското село Богдан. Ранчо
Ранчев стопанисва над 400 дка рози, зеленчуци и плодове и не е застраховал продукцията си
Ранчо Ранчев, производител: И без това сме на ръба, печалбата е минимална, въпрос на оцеляване е. Примерно от 500 кг.
добив ще наберат 150 - 200 говоря за розите. И цената не се знае тази година какво ще е, ниска цена, гарантирано че няма
да можем да върнем разходите.
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От областната дирекция по земеделие обясниха, че земеделските производители ще бъдат обезщетени на база на
изготвените протоколи от общинската служба по земеделие. Преди това обаче пострадалите производители трябва да
отидат да подадат заявления в 7 дневен срок
Татяна Богоева, Областна дирекция по земеделие Пловдив: След като подадат заявления общинска служба със
съдействието на всички други администрации, които участват, ще се извърши проверка на место също в 7-дневен срок и
ще се произнесат с протокол
От община Карлово посочиха, че са определили терени за изграждането на ракетни площадки и вече 5 години няма нито
една действаща. Кметът на село Каравелово каза, че има уверението на Изпълнителната агенция за борба с градушките ,
че от началото на следващия месец ще заработи ракетната площадка до селото.
√ Дълговете в държавната енергетика достигнаха 5 милиарда лева
Дълговете в държавната енергетика вече достигат 5 млрд. лева. Това отчетоха експерти на конференция под патронажа на
енергийния министър. По думите на Теменужка Петкова ситуацията се подобрява. Забавяне в момента има при
процедурата за нов конкурс за АЕЦ "Белене".
В натрупаните дългове влизат задължения на държавните Национална електрическа компания и ТЕЦ "Марица изток 2",
както и на общинското дружество "Топлофикация София".
Антон Иванов, Български енергиен форум: Сумирането на тези числа надвишава 5 млрд., но това не е основният проблем,
самото число, то не е изненада за хората, които работят в сектора, това, което за мен е по-важно е, че дефицитите в
енергетиката продължават да нарастват.
Според анализатора решенията са три: продажба на част от държавните компании, освобождаване на пазара на
електроенергия и неизбежно повишаване на цените на тока.
Антон Иванов, Български енергиен форум: Въпросът е да се намери баланса на социално поносимата цена на
електрическата енергия и съответно да се приложат други мерки, които да позволят да се балансират загубите в
енергетиката.
Енергийният министър не потвърди цифрата от 5 млрд. лева, която се получава при преглед на отчетите на държавните
дружества, но увери, че вече са взети мерки за овладяване на дефицитите.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Знаете какви мерки предприехме и законодателни и регулаторни,
беше създаден фонд сигурност на електроенергийната система, което се оказа една от най-успешните мерки свързани със
стабилизиране на електроенергийната система в България. тази мярка беше оценена високо от страна на Световната банка,
от страна и на Европейската комисия.
Проблем остава държавният ТЕЦ "Марица изток 2", който може да фалира ако не бъде подпомогнат от държавата с 200
млн. лева. Към момента обаче страната ни не е получила разрешение от Брюксел за държавна помощ, вместо това сме
получили писмо с допълнителни въпроси. Забавяне от близо пет месеца има и при обявяването на процедурата за избор
на инвеститор за АЕЦ Белене.
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Процедурата трябва да бъде преведена на всички официални езици
на Европейския съюз, това разбира се отнема време, очакваме разбира се до края на май най късно в началото на юни да
бъде публикувана, от тогава ще тече и срока за подаване на заявления, който е 90 дни.
До месец ще отпаднат и таксите за внос и износ на електроенергия. В страната вече се внася по-евтин азербайджански ток,
показват данните на търговците, което се очаква да свали и цените на електроенергия за бизнеса.
√ България ще продължи да ползва въглищни централи поне още 60 години
България ще продължи да разчита на въглищните централи през следващите години, заяви министърът на енергетиката
Теменужка Петкова.
Тя уточни, че изискванията на Европейския съюз за пълно декарбонизиране на енергетиката се следват стриктно, но поне
в следващите 60 години ще продължи да използва въглищния ресурс в Маришкия басейн. Според разчетите на
министерството именно толкова години ще има ресурси в региона.
Теменужка Петкова каза, че по време на срещи в Брюксел ясно е заявила тази политика за ползване на въглищата. Според
министъра в последното десетилетие бизнесът е инвестирал над 1 млрд. лв. за модернизация на въглищните централи.
През следващата седмица стартира изграждането на газовата ни връзка с Гърция - друг приоритетен проект за страната.
Очаква се тръбата да бъде завършена през 2020 г., като по нея ще бъде доставян различен газ от руския.
√ Министърът на енергетиката ще се запознае с дейностите по годишния ремонт на АЕЦ
С дейностите, свързани с плановия годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй" ще се запознае днес министърът на
енергетиката Теменужка Петкова. Ремонтната програма започна на 1 май и включва техническо обслужване, както и
презареждане на реактора със свежо ядрено гориво. В рамките на ремонта се предвижда и изпълнение на мерки, свързани
с повишаване на топлинната мощност на съоръжението.
√ Външният министър на Германия ще се срещне с президента Радев
На посещение у нас е министърът на външните работи на Германия Хайко Маас. Снощи той се срещна с министър председателя Бойко Борисов. В програмата за днес е предвидена среща с президента Румен Радев.
Хайко Маас е тук по покана на външния ни министър Екатерина Захариева. Двамата ще обсъдят актуални теми от
двустранното ни сътрудничество. Те ще посетят исторически и културни забележителности от центъра на столицата. В
следобедните часове двамата министри ще направят първа копка на нова дипломатическа мисия.
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√ "Къде сме ние": 60% от българите одобряват международната политика на ЕС
Повечето българи одобряват международната политика на Европейския съюз. Това показват данни на световната
асоциация "Галъп интернешънъл". В глобален мащаб, по-малко от половината население смята, че Общността има
стабилизиращата сила в света.
Каква е ролята на Европейския съюз на международната сцена? Въпрос, който става все по-актуален с наближаването на
евроизборите. У нас отношението към него е по-скоро положително. 60% от българите смятат, че ЕС по-скоро стабилизира
света чрез политиката, която води. 16% са на обратната позиция.
В глобален мащаб, 45% от хората дават добра оценка на Общността, докато 31 на сто смятат, че ролята й в света е
дестабилизираща. В Русия, САЩ и Китай обаче настроенията са противоречиви. Там делът на хората, които оценяват
положително ролята на ЕС в световните дела, е под една трета.
Най-позитивно настроени към него са самите европейци и най-вече онези страни, които още не са членки. Първи по
одобрение на Балканите са гражданите на Косово, където цели 75 на сто от хората дават положителна оценка. Следват ги
Румъния, Албания и Северна Македония.
Очаквано, най-негативно настроени в нашия регион са в Турция - само 21% обобрение на фона на 47 на сто негативни
оценки. Почти половината сърби също не са са доволни от политиката на ЕС. В Босна и Херцеговина делът им достига 54%.
В регионален план най-осезаемо негативни към ЕС са настроенията в Русия и Западна Азия.
√ Младежи спечелиха състезание с платформа за намиране на стаж
Преди 2 месеца ви разказахме за ученици от Софийската математическа гимназия, които са създали стажантска платформа
за намиране на работен стаж в бизнеса. С проекта си младежите спечелиха състезание, което им осигури обучение в
Словения през юни. В средата на септември отново там ще представят страната ни на състезание по предприемачество
След 9 месеца сериозен труд приложението вече е напълно готово. Журито го харесва и така учениците печелят
състезанието.
Светлана Савова, ръководител на проекта "Тийноватор": Всеки инвеститор гледа дали тази идея е реално съществуващ
проблем, дали лесно може да ескалира в печеливш бизнес, кой има нужда от нея, колко бързо би могла да обхване поголям кръг от хора.
И не на последно място дали това е идея, която е приложима само в България или има бъдеще и в чужбина.
Алекс Цветанов: За мен е абсолютно достатъчно да знам, че учениците, българските ученици са проумeли, че в България
има бъдеще. В различни фирми от различни сектори, в различни отдели на тези фирми, съответно свързани с различни
предмети, в които те имат интерес.
Освен победата в състезанието, награда за целия отбор е и възможността да помагат на ученици и студенти да се развиват
в България. А броят на фирмите, които са проявили интерес към приложението, вече се увеличава.
Надежда Цачева, създател на приложението: Всички възкликваха: Да, това наистина е проблем, как можем да помогнем
и за нас това беше огромно удоволствие да видим това отношение към нас.
След победата в състезанието у нас учениците ще заминат на едноседмично обучение в Словения. Там ще работят с хора
от бизнес средата и ще получат съвети как да направят успешен бизнес и да извличат ползи от него.
Светлана Савова, ръководител на проекта "Тийноватор": Ще работят и хора от програмата там, които вече имат опит
над 10 години да правят това, което ние тепърва започваме да правим, за да може да им помогнат да се подготвят подобре за международното състезание.
Състезанието по предприемачество в Словения ще бъде на 9-ти септември. Победителят в него ще спечели стипендия за
"Уотсън Юнивърсити" в Колорадо.
√ Хотелиерите в Сандански се оплакват от недостиг на персонал
В началото на лятото хотелиери и ресторантьори от Сандански са изправени пред сериозен проблем - липсата на
квалифициран персонал. През последните години много от барманите, сервитьорите и готвачите, работещи в курортния
града напускат, за да работят сезонно на морето или в чужбина, заради по-високите заплати. Въпреки, че заплатите в
бранша в Сандански са от 700 до над 1000 лева, желаещи за работа няма, оплакват се работодатели.
До края на май между 30% и 40% от работниците в сферата на туризма в Сандански ще напуснат работа, по данни на
местното сдружение на хотелиерите.
Във всяко второ заведение в центъра на града могат да се видят надписи като тези - търсим бармани, сервитьори или
готвачи. За да се справи с липсата на персонал през летните месеци,
Сашо Аджев - собственик на малък семеен хотел, често оставя своята работа и помага на служителите.
Сашо Аджев, хотелиер: Аз съм готвач, мога да покривам двама - трима, съпругата също е готвач и така. Имаме такъв
проблем и пак ще имаме, докато се завърнат кадрите от чужбина.
Заради липсата на персонал през последните години се налага практиката през лятото да бъдат назначавани ученици.
Антония Евтимова: Искаме бърза работа, нещо за няколко месеца да си съберем джобни пари, не сме го решили като
кариера или нещо по-сериозно.
Учениците обаче могат да работят само с разрешение от Инспекцията по труда и най-много по седем часа на ден, като се
забранява да се работи след 22 часа.
Сашо Аджев, хотелиер: Лошото е, че като правим компромиси и взимаме нови хора млади, които не са обучени, правим
компромис с услугата, която влияе вече върху клиента.
Решението, според хотелиера, е разкриването на повече паралелки за бармани, сервитьори и готвачи в професионалните
училища.
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√ Евростат: Свиване на строителството в ЕС и в еврозоната при стагнация в България
Продукцията в строителния сектор на еврозоната и в рамките на целия ЕС се понижи слабо през март след солиден подем
през февруари, показват данни на Евростат. В същото време строителството в България остана на нивото от предходния
месец след постоянен растеж от декември 2018-а година насам.
Строителството в ЕС се сви през март с 0,7% след растеж с 2,6% през февруари, докато строителството в еврозоната се
понижи с 0,3% след скок с 3,0% през предишния месец.
На годишна база растежът в строителния сектор на ЕС и на еврозоната се забави съответно до 5,8% и до 6,3% от 6,6% и 7,6%
през февруари.
Въпреки по-слабите данни за март, през първото тримесечие на годината продукцията в строителния сектор в ЕС нарасна
с 2,2%, а в еврозоната - с 2,0% след слаби повишения съответно с 0,2% и с 0,5% в края на 2018-а година. Спрямо година порано строителството в ЕС пък нарасна с 4,6% и в еврозоната - с 4,9% след повишения съответно с по 1,8% през последното
тримесечие на миналата година.
Според същото проучване на Евростат строителството в България остана през март на нивото от февруари, когато нарасна
с 1,2 на сто, докато на годишна база експанзията в строителството се забави слабо до 8,4% от 8,5% месец по-рано.
Подобно на целия ЕС, растежът на строителството в нашата страна се ускори през първото тримесечие до 3,3% от 1,7% в
края на 2018-а, докато спрямо година по-рано се подобри до 6,1% от едва 0,9% през предишното тримесечие.
√ Манфред Вебер представи в София приоритетите си за развитието на Европейския съюз
Водещият кандидат на Европейската народна партия за председател на следващата Европейска комсисия Манфред Вебер
представи в София приоритетите си за развитието на Европейския съюз.
Във вижданията си за силна и сигурна Европа Вебер подчерта, че ще работи за пълноправното членство на България в
Шенген:
"Нужно е да се реформира Европа, за да отговорим на предизвикателствата на следващите десетилетия. Искам да отворя
нова глава "Европа", която да включва сигурна Европа и ние ще противодействаме на нелегалната миграция. Важна е
защитата и опазването на границите на ЕС и ви уверявам, че първата ми задача като председател на Европейската комисия
ще бъде България да стане пълноправен член на Шенгенското пространство".
Посещението на Вебер в България е част от предизборната му обиколка в Европа, която започна на 23 април в гръцката
столица Атина и ще завърши в Германия на 24 май.
√ Германският финансов министър очаква сделка на ниво ОИСР относно "цифровия" данък през 2020 година
Германският финансов министър Олаф Шолц заяви в петък, че очаква до средата на 2020 година Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) да постигне споразумение за минимално ниво на данъчно облагане за
цифрови компании като технологичните гиганти Amazon, Google и Facebook, съобщава Ройтерс.
Той също така отбеляза, че очаква напредък до третото тримесечие на тази година за въвеждане на налог върху
финансовите транзакции в най-малко девет страни от Европейския съюз.
"Обсъдихме данъчното облагане на големите компании, особено в цифровата икономика", посочи Шолц на
пресконференция след среща на финансовите министри от ЕС.
"На път сме към международно споразумение на ниво ОИСР, но също така и в рамките на Г-7 и Г-20", отбеляза германският
финансов министър и допълни: "Очаквам, че до лятото на следващата година ще постигнем споразумение в ОИСР относно
минималното данъчно облагане. Ще се нуждаем от споразумение за налози на компаниите, което да доведе до по-добро
добро данъчно облагане на т.нар. "цифрова икономика".
На срещата на европейските финансови министри Франция предложи да се подпомогне финансирането на един бъдещ
бюджет за еврозоната от данъци върху цифровите компании, но някои страни са предпазливи относно подобен ход, ако
той не бъде подкрепен в световен мащаб, за да не постави Европа в неравностойно положение.
Олаф Шолц също така каза, че очаква напредък до третото тримесечие на настоящата година и по друг потенциален
източник на финансиране за бъдещия бюджет на еврозоната - данък върху финансовите транзакции.
"Изглежда, че засиленото сътрудничество ще даде резултати през лятото. Вече работим по правния текст, като основата за
това е френско-германското предложение. Опитваме се да убедим по-малките държави. Очаквам германските приходи от
подобен данък да бъдат около 1,2 милиарда евро. Усилията ще се изплатят", заяви финансовият министър на Германия.
√ Мей обмисля подобрен пакет от мерки за Брекзит
Британският премиер Тереза Мей обяви, че ще предложи на депутатите „нова и подобрена сделка“ за Брекзит при
гласуването на законопроекта за излизане от ЕС в началото на юни. В публикация във вестник „Сънди таймс“ Мей изтъква,
че това ще бъде „смело предложение“.
Допълнителна защита на правата на работниците се очаква да бъде едно от предложенията на Тереза Мей, за да спечели
подкрепата на някои депутати от опозиционната Лейбъристка партия при последния й опит да прокара нейните планове
за Брекзит в Камарата на общините. Това става след като преговорите между правителството и лейбъристите за Брекзит
се провалиха.
Мей оповести, че депутатите ще гласнуват по законопроекта за Брекзит през седмицата след 3-ти юни.
Ако законопроектът не бъде приет Обединеното кралство трябва да напусне ЕС на 31 октомври без сделка, ако не бъде
намерено друго решение.
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В публикацията в „Сънди таймс“ Тереза Мей пише, че „няма просто да поиска депутатите да помислят отново по същата
сделка, която вече отхвърлиха три пъти, а за подобрен пакет от мерки, който вярва, че ще получи тяхната подкрепа“.
Междувременно във вторник кабинетът ще обсъди провеждането на индикативни гласувания в парламента, за
установяване дали по някой вариант за Брекзит има консенсус.
√ Масови протести срещу десния популизъм и национализма в Европа
Седмица преди изборите за Европейски парламент в редица европейски градове се състояха масови протести срещу
десния популизъм и национализма.
В демонстрацията в Берлин са участвали около 20 хиляди души. Подобни прояви имаше също в Кьолн, Лайпциг,
Франкфурт, Мюнхен и Хамбург.
Шествия под лозунга "Не на омразата, да на промяната" бяха организирани в Будапеща, Генуа, Варшава, Букурещ и други
градове.
Организаторите заявиха, че подкрепят Европейския съюз, като настояват за промени в миграционната политика и за
продължаване на спасителните мисии в Средиземно море.
Investor.bg
√ Румен Радев: Обществото очаква реална борба с корупцията
Президентът определи като „изкуствена драма“ разговорите за намеса в съдебната власт
Обществото очаква справедливост, реална борба с корупцията, заяви президентът Румен Радев пред журналисти в
Благоевград.
Помолен да коментира дали разговорите са намеса в съдебната власт, както заяви премиерът, Румен Радев посочи, че се
създава "изкуствена драма".
"Тези консултации отговарят на обществените очаквания за ясни критерии, мотивирани предложения и прозрачни
процедури при избора на нов главен прокурор, защото обществото ни очаква справедливост, очаква реална борба с
корупцията“, посочи президентът.
Според него именно поради тази причина всички институции, ангажирани с този избор, трябва да осъзнават и да не
забравят високата обществена отговорност".
„Всички знаят много добре, че аз не каня магистрати вкъщи или на тайни вечери, нито викам главния прокурор всяка сряда.
Не обсъждам личности, а принципи. Не настоявам за имена, а за спазване на закона“, добави още Радев.
В отговор на въпрос за хода на преговорите за нов изтребител за Българската армия Румен Радев подчерта, че в този много
важен за страната ни проект не е трябвало да се подхожда "с лозунги и заклинания, а с реални аргументи".
"След като правителството и Народното събрание "задраскаха" състезателната процедура, която е гарант за постигане на
най-добри условия за България, вече трудно можем да говорим за преговори", посочи президентът.
Той допълни, че неясни остават и условията за индустриално сътрудничество и офсет, които са важни за нашата икономика.
"Правителството прие българите да плащат при неясни условия и да плащат повече, но не казва колко, защото, виждате,
идват избори", заяви Румен Радев.
Президентът призова правителството в стремежа си да намали цената да не посяга на целостта на пакета и на
способностите, защото това ще обезсмисли целия проект.
√ Системата на Имотния регистър вече дава възможност за известия по имейл
Услугата предоставя възможност за получаване на съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания, отказите
и постановените по тях определения
След извършено обновяване на информационната система на Имотния регистър е осигурена възможност за предоставяне
на нова услуга: автоматизирано известяване от Имотен регистър на посочен имейл адрес, съобщиха от Агенция по
вписванията.
Услугата предоставя възможност за получаване на уведомителни съобщения при вписвания, отбелязвания и заличавания
в книгите за вписване, отказите и постановените по тях определения.
Подробна информация за условията за абониране за услугата ще бъде публикувана допълнително на страницата на
Агенция по вписванията.
Извършени са дейности и по оптимизиране на функционалности, свързани с въвеждане на данни от вътрешните
потребители /служители на АВ/, с цел постигане на максимална точност и пълнота при въвеждане на информацията.
Извършена е актуализация на системни компоненти и операционни системи, свързани с инфраструктурата на
администрираните от Агенция по вписванията регистри.
News.bg
√ Надзорът удря банковото финансиране за инвестиционните дружества
Европейския банков надзор е решил сериозно да ограничи апетитите на банките за инвестиции в дружества за рисков
капитал, във взаимни фондове и дружества със специална инвестиционна цел (SPV), станали известни у нас покрай фалита
на Корпоративна банка, и във всякакви други подобни рискови финансови схеми.
За това негово намерение говори специалният документ на Европейския банков орган, наречен "Насоки относно
определянето на видовете експозиции, свързани с висок риск". На своето заседание на 16 май Управителния съвет на БНБ
взе решение да започне да прилага тези насоки в пълния им обем от 1 юли 2019-а.
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"С тези насоки (и единствено за техните цели) са представени определения за понятията "рисков капитал" и "дялов
капитал", както са посочени в Регламент (ЕС) № 575/2013.
С тези насоки се поясняват и понятията за инвестиции в дружества за рисков капитал и инвестиции в дялов капитал, както
е посочено в Регламента. Посочва се също кои видове експозиции трябва да се свързват с особено висок риск и при какви
обстоятелства", пише в съобщението на БНБ.
С други думи всички банкови инвестиции в дялове и акции на инвестиционни и взаимни фондове и в дружества със
специална инвестиционна цел ще се оценяват според разпоредбите на чл. 128 от Регламент 575/2013 на ЕС. За да сме
точни ще цитираме текста дословно:
"Член 128
Високо рискови експозиции
1. Когато е уместно, институциите определят рисково тегло от 150 % на експозициите, включително под формата на акции
или дялове в предприятие за колективно инвестиране, които са свързвани с особено високи рискове.
2. Високо рисковите експозиции включват която и да е от следните експозиции:
а) инвестиции в дружества за рисков капитал;
б) инвестиции в АИФ по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС, освен случаите, в които мандатът
на фонда не допуска ливъридж, по-висок от изисквания съгласно член 51, параграф 3 от Директива 2009/65/ЕО;
в) инвестиции в дялов капитал;
г) спекулативно финансиране на недвижими имоти.
3. При преценяването на това дали дадена експозиция, освен експозициите, посочени в параграф 2, е високо рискова,
институциите вземат под внимание следните рискови характеристики:
а) съществува висок риск от загуба в резултат на неизпълнение от страна на длъжника;
б) невъзможно е да се оцени адекватно дали експозицията попада в обхвата на буква а). ЕБО издава насоки, в които се
уточнява кои видове експозиции са високо рискове и при какви обстоятелства."
Какво означава всичко това за банките? Един кредит или каквото и да е вземане от фирма или гражданин, по което няма
заложен имот, сега се оценява със 100% риск. При това положение за едно такова вземане от например от 10 млн. лева,
банката трябва да осигури капиталово покритие от 1.5 млн. лева
Ако общия размер на тези вземания е 1 млрд. лева, каквито случаи у нас не са малко, банката трябва да разполага с
капитал, който да е от минимум 150 млн. лева.
Ако вземането на банката за 10 млн. лева е от инвестиционно дружество, тогава то ще носи риск от 150% и капиталът,
който го покрива, ще трябва да е не 1.5 млн. лева, а 2.25 млн. лева. И тук не става въпрос само за инвестиции на банките в
дялове и акции на такива високо рискови компании.
В насоките на ЕБО, които БНБ се е ангажирала да прилага от 1 юли 2019-а, пише следното: "В обхвата на процедурата за
определяне на позициите, свързани с особено висок риск, които не са обхванати от член 128, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013, следва да се включват всички класове експозиции, с особен акцент върху класовете експозиции, посочени в
член 112, букви ж), п) и р) от Регламент (ЕС) № 575/2013".
Буква ж) в този член 112 третира експозиции към предприятия. А под експозиция се разбира всяко едно балансово или
задбалансово вземане в това число по кредити и издадени от длъжника корпоративни облигации или други дългови ценни
книжа. Те също ще се оценяват със 150% риск, ако са на инвестиционни дружества и на взаимни фондове.
Що се отнася конкретно до дружествата със специална инвестиционна цел (SPV) и тяхното многообразие, в насоките на
ЕБО има специален текст за техния случай. Например в тях е посочена следната хипотеза, при която трябва да се налага
рисков коефициент от 150%: "всяко финансиране на спекулативни инвестиции както във финансови, така и в нефинансови
активи, различни от недвижими имоти, с което длъжникът възнамерява да препродаде активите с цел печалба,
включително финансиране на спекулативни инвестиции в движимо имущество, селскостопански продукти или
нематериални активи (като например лицензи или патенти), когато са изпълнени следните две условия:
(i) съществува особено висок риск от загуба в случай на неизпълнение от страна на длъжника, по-специално в случай на
недостатъчна пазарна ликвидност или висока променливост на цените за финансирания обект, която все още не е
достатъчно редуцирана чрез договорни споразумения, включително неотменяеми договори за предварителна продажба;
(ii) налице са недостатъчни други доходи и активи на длъжника за намаляване на риска от загуби за финансовата
институция, по-специално в случаите, при които рискът от загуби е висок по отношение на финансовите ресурси на
длъжника;"
С други думи всеки един заем за стартиращ проект носи риск да се третира като финансиране за дружество със специална
инвестиционна цел и банката, която го отпуска, трябва по всяко време да е готова да му осигури по-високо капиталово
покритие.
А най-добре да го направи предварително, стига да може. В България тези насоки на ЕБО ще ударят първо банките, които
имат свои инвестиционни компанни и взаимни фондове или притежават значителни дялове и акции в такива, или пък са
купили облигации на подобни дружества. Но както вече казахме, под ударите на тези надзорни правила могат да попаднат
и вземанията от най-обикновени фирми със стартиращ бизнес.
Така че е добре още отсега кредитните институции у нас да направят преглед на корпоративните си портфейли и ако
открият, че имат клиенти, които носят риск от активиране на тези рестрикции на ЕБО, да поискат от тях адекватно
обезпечение в недвижими имоти.
Ако това е невъзможно, е добре въпросните банки още отсега да преизчислят капиталовите си показатели, съобразявайки
ги с един неблагоприятен сценарий при надзорното третиране на някои техни корпоративни вземания.
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Банкеръ Daily
√ "Стара планина холд" разпредели дивидент и изкупува собствени акции
Сумата от 5 042 746.60 лв. ще си разпределят като дивидент акционерите на "Стара планина холд" АД. Предложението на
мениджърите бе одобрено от редовното общо събрание, проведено на 16 май. Брутната сума на акция ще е 0.2421 лева.
Изплащането на дивидента ще започне на 10 юли и ще продължи три месеца, уточняват от бившия приватизационен фонд.
Гласуваната сума е с 6% по-висока спрямо тази от печалбата от 2017 година.
Акционерите приеха доклада на мениджърите за дейността на дружеството и годишния финансов отчет за 2018 година.
За поредна година доволните акционери одобриха предложението членовете на съвета на директорите да си разпределят
сума, представляваща по 2% от печалбата за миналата година, на всеки член от борда под формата на тантиеми.
Остатъкът от положителния финансов резултат за 2018-а ще бъде внесена във фонд "Неразпределената печалба".
На основание чл. 187 "б" от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, общото събрание взе решение за обратно изкупуване на собствени
акции от капитала на дружеството, като става въпрос за до 3% от общия брой издадени книжа. Срокът ще е не по-дълъг от
пет години. Съветът на директорите ще определи конкретните дати за начало и край на обратното изкупуване и ще може
да удължи този срок, ако в него не бъдат изкупени максималния брой акции. Процедурата ще бъде в рамките между 5 и 7
лв. за един брой.
Мениджърите ще изберат и инвестиционен посредник, на който да бъде дадена поръчката за обратно изкупуване. Те ще
решат как да се разпорежда с изкупените обратно акции и ще определят всички останали параметри.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Топлофикация и ремонтите. Къде ще спре топлата вода?
Лични лекари. Четири години отсрочка за квалификацията на лични лекари. Как могат да бъдат изпълнени
изискванията?
Правото в рими. Проф. Огнян Герджиков представя правните си поеми.
Политическа криза в Австрия. Как ще се отрази на предстоящия вот за Европарламент?
БТВ, „Тази сутрин"
Промяната Европа. Продължават специалните участия на партийните лидери с водачите на листи. В студиото:
Бойко Борисов и Мария Габриел.
На живо от Костенец: Има ли резултат от издирването на заподозрения за двете убийства Стоян Зайков? Какви са
възможните сценарии за залавянето на беглеца. Коментира на криминалиста Ботьо Ботев.
Главният архитект на София Здравко Здравков, за новите изисквания за сградите в столицата, къде ще е
Националният стадион и ще бъде ли спрян окончателно строежът на небостъргача „Златен век"?
Още един загинал български алпинист в Хималаите. С какво ще остане в спомените на приятелите си Иван Томов?
Кои са последните шестима финалисти в „Гласът на България" и каква е каузата, за която ще бъдат дарени
приходите от концертите на живо?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Кой е българският алпинист Иван Томов, загинал след изкачване на връх в Хималаите и как се стигна до
трагедията?
Битката за Европа: Ще има български националисти в следващия Европарламент? Гостуват Красимир Каракачанов
и Ангел Джамбазки от ВМРО.
Колко депутати ще изпрати в Брюксел „Демократична България"? Отговаря Христо Иванов.
Как напълно здрав мъж се сдоби с ТЕЛК-решение за проценти инвалидност, на базата на куп фалшиви диагнози?
Продължение, след разследване по НОВА.
√ Предстоящи събития в страната на 20 май
София.
Oт 12.00 часа президентът Румен Радев ще разговаря на „Дондуков" 2 с външния министър на Федерална
република Германия Хайко Маас.
Oт 10.30 часа в Гранитната зала на Министерския съвет вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина
Захариева и министърът на външните работи на Германия Хайко Маас ще дадат пресконференция.
Oт 11.30 часа в Софийски градски съд (бул. „Витоша" 2) ще се състои първото заседание по същество на делото,
заведено от „Група за чист въздух" срещу Столична община.
Oт 13.00 часа пред сградата на Държавна агенция „Архиви" на ул. „Московска" 5 ще бъде представена история на
най-късата пешеходна улица в София - „Малко Търново".
Oт 18.00 часа в Квадрат 500, зала 19, пл. „Св. Александър Невски", ул. „19-ти февруари" 1, ще бъде открита
изложбата „Терен медея".
Oт 18.30 часа в Сохо, зала SoHall, ул. "Искър" №4, Европейският парламент в България организира среща на тема
„Европейски възможности за млади предприемачи".
Oт 18.30 часа в Унгарския културен институт (ул. „Аксаков" 16) ще се състои концерт на Състав "Хунгарикум".
Oт 18.30 часа в залата на фондация "Дечица", ж.к. Люлин, ул. "Добри Немирев" 5, ще се състои заключителен
концерт по проект "Искам (сам) да летя".
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Oт 19.00 часа в Литературния клуб ще се състои Поетична вечер по случай Деня на българската просвета и култура.
Oт 19.30 часа на сцената на Нов театър НДК софийската публика ще има удоволствието да гледа първа премиерата
на новосъздадената опера „Бъркотия".

***
Асеновград.
В 17.30 часа в Градската библиотека ще се състои премиера на романа „Дъждовете на страха " на Иван Желязков.
***
Благоевград.
Oт 18.00 часа в Градската художествена галерия ще бъде представена изложба с пейзажи на Огнян Механджиев.
Oт 18.00 часа във фоайето на Народно Читалище "Н.Й Вапцаров 1866" - Благоевград ще се състои премиерата на
автобиографичната книга на народната певица Павлина Теова.
***
Бургас.
От 16.00 часа в х-л „Аква" ще има представяне на книгата „Илинденско- Преображенското въстание 1903 през
погледа на европейските дипломати" с автор на предговора и съавтор на книгата Президента Георги Първанов.
От 16.00 часа в центъра на Поморие, на пл. „Св. Св. Кирил и Методий" (пред НЧ „Просвета 1888") Мария Габриел
и Ивелина Василева ще се срещнат с жителите.
От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" ще се проведе среща-разговор с проф. Боян Биолчев и представяне
на книгата „Преселението".
От 18.30 часа в залата на читалище „Яна Лъскова" на ул. „Месембрия 20" в Стария град Несебър Мария Габриел и
Ивелина Василева ще се срещнат с жителите.
От 19.00 часа в Културен център "Морско казино" ще бъде представена изложбата „Аrt in converge".
***
Варна.
Oт 09.00 часа в Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет ще се проведе защитата на
проектите на студентите от първата в страната магистърска програма по предприемачество.
Oт 12.00 часа в зала 2 на партера в АГ болницата ще се проведе пресконференция по повод връчване на дарението
от Клуб за народни танци "Моряците" на стойност 21 700. Танцовият клуб направи голяма благотворителна
кампания с мото "Заедно за най-малките" (концерт, благотворителни базари) за събиране на средства за
закупуване на автомобил за целите на АГ болница и оделение "Неонатология".
Oт 16.30 часа във фоайето на Детския и средношколски комплекс към Регионалната библиотека „Пенчо
Славейков" ще бъде открита Изложба "Галерия на детската рисунка", съставена от фонда на „Школа по живопис",
с ръководител - художникът Радко Мурзов.
***
Велико Търново.
Oт 11.00 часа в Ритуалната зала на НВУ кметът на община Велико Търново инж. Даниел Панов и началникът на НВУ
„Васил Левски" бригаден генерал Пламен Богданов ще подпишат договор за дарение за бюста на Христо Ботев.
Oт 12.00 часа в библиотеката на НЧ „Надежда-1869" ученици от ОУ „Христо Ботев" ще се състои събитие под мотото
„Делото на братята Кирил и Методий".
Oт 16.30 часа в РБ „Петко Р. Славейков" ще се проведе Сесия на Великотърновски общински съвет за награда
„Култура".
Oт 18.00 часа в голяма зала на МДТ „Константин Кисимов" ще се състои тържествена церемония по връчването на
награда „Св. Патриарх Евтимий" и награда „Култура" на Община Велико Търново. Ще бъде представен и мюзикъла
„Вражалец".
***
Добрич.
Oт 14.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще бъде открит международен конгрес по спелеология в
изкуствени кухини.
В Народно читалище „Й. Йовков-1870 г." ще бъде открита изложба на библиотечни документи, посветена на 24
май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
***
Каварна.
Oт 18.00 часа в Хотел ,Д*оял Гранд*' ще се състои коктейл по случай 24-ти май с участието на Врачанската
филхармония и Тримата Тенори.
***
Козлодуй.
Oт 10.00 часа министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще посети атомната централа в Козлодуй.
***
Монтана.
Oт 16.30 часа в ХГ „Кирил Петров", ул. „Цар Борис III" 19, ще се състои Юбилейна изложба (дарение за ХГ „Кирил
Петров") и премиера на книгите „Моите влакове" и „Химия на веселието" от Теодоси Антонов.
***
Перник.
Oт 13.00 часа в читалище НЧ „Искра - 1960 г." ще се проведе „Ден на славянската писменост и култура".
Oт 15.30 часа в Клуб „Миньор" ще се проведе „Науката и човекът" - аудиовизуална поредица.
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***
Пловдив.
Oт 10.00 часа в Първа аудитория, Агрономически факултет, бул. „Менделеев" 12, ще се състои агрофорум
"Интеграция на страните от черноморския регион като фактор за развитие на селскостопанския пазар".
В 11.00 часа в Малка конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов" 16 педагози ще получат своите
свидетелства за успешно завършен курс за Монтесори педагогика 3-6 години.
В 18.00 часа в галерия Квадрат 500 ще бъде представена изложбата „ТЕРЕН МЕДЕЯ".
В 18.30 ч. в Дома на културата „Борис Христов" ще се състои традиционният годишен концерт на студентите от
катедра „Хореография" в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев"-Пловдив.
***
Сливен.
Oт 18.00 часа в Зала „Сливен" ще се състои откриването на „София Филм Фест в Сливен".
***
Стара Загора.
Oт 09.00 часа в конферентна зала на хотел "Верея" ще бъде дадена пресконференция на тема: „Груби нарушения
в Обществена поръчка с предмет: Специализиран превоз на работници и служители от "Мини Марица - изток"
ЕАД град Раднево в четири направления - рудник "Трояново 1" село Трояново, рудник Трояново- север" село
Ковачево, рудник "Трояново 3" село Медникарово, управление град Раднево. С възложител "Мини Марица изток" ЕАД".
Oт 11.00 часа в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" ще се състои официалното откриване на новоизградения АГ
комплекс.
Oт 17.30 часа в къща музей „Гео Милев" ще се състои редставяне на поетичната книга на Филип Димкоски „В
градината има само любов".
Oт 19.00 часа в Драматичен театър ще бъде представен спектакълът "Нощно слънце" по Йордан Йовков.
***
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019
***
София.
Oт 10.30 часа Валери Жаблянов и Емил Георгиев ще се срещнат със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и
резерва в тяхната сграда. От 12.00 часа, ще започне срещата на Иван Кръстев с Национален съвет на хората с
увреждания на бул. „Дондуков" 11. В 17.30 часа, ще се проведе среща по проблемите на средното образование с
участието на Иван Кръстев и Мариела Модева. Събитието ще се състои в гранд-хотел „София".
***
Бургас
От 13.00 часа в Експозиционен център „Флора"-Бургас ще се проведе дискусия с Мария Габриел на тема „Фалшиви
новини и ценности на цифровото общество".
Oт 18.30 часа в Бургаския свободен университет или сцена на открито на площад „Ат. Сиреков", водачът на листата
Елена Йончева и кандидатите за евродепутати Момчил Неков и Крум Дончев ще участват в митинг-концерт.
***
Велико Търново.
Oт 18.20 часа в зала „Преслав" на „Интерхотел Велико Търново" кандидатът за евродепутат Иво Христов ще се
срещне с граждани.
***
Видин.
Oт 10.30 часа, в х-л „Скалите" в Белоградчик, ще започне срещата на Сергей Станишев с граждани. В 12.00 часа той
ще посети Кула, където ще разговаря с граждани в партийния клуб. В 17.00 часа ще започне срещата на Станишев
в зала на Филхармонията във Видин.
***
Враца.
Oт 15.00 часа в читалището на село Бели Извор, община Враца, Велизар Енчев ще разговаря с граждани. От 17.30
часа ще започне и срещата му в клуба на БСП във Враца, а от 18.30 часа той ще бъде в село Костелево, в читалището.
***
Горна Оряховица.
Oт 17.00 часа в зала 1 на общината в Горна Оряховица Иво Христов ще се срещне с хората от региона.
***
Елин Пелин.
Oт 17.30 часа в библиотеката в Елин Пелин, Емил Георгиев ще се срещне с граждани.
***
Плевен.
Oт 20.00 часа в клуба на БСП в Червен бряг, проф. Румен Гечев ще се срещне с граждани. От 15.00 часа той ще
проведе среща и в село Мечка, община Плевен, в зала Земеделска кооперация. В 17.00 часа Гечев ще бъде в зала
Патронаж, град Белене, за разговор с гражданите от района.
***
Полски Тръмбеш.
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Oт 14.30 часа в музея на Полски Тръмбеш, Иво Христов ще разговаря с граждани.

***
Поморие.
Oт 16.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за европейските избори Мария Габриел и бургаският кандидат за
евродепутат Ивелина Василева ще присъстват на откриването на предизборната шатра, разположена в центъра
на града, на пл. „Св. Св. Кирил и Методий" (пред НЧ „Просвета 1888").
***
Свищов.
Oт 16.00 часа в ритуална зала на Община Сухиндол ще започне срещата на Петър Витанов с граждани от региона.
В 18.00 часа той ще бъде в зала на Общината в Свищов.
***
Смолян.
Oт 15.30 часа в заведение „Кристал" в Смолян, Цветелина Пенкова ще проведе среща с просветни дейци. От 18.00
часа в читалище „Балкански просветител" ще започне и срещата й с граждани от региона.
***
Сопот.
Oт 20.00 часа в салона на читалището в Самоков, Деница Златева ще разговаря с граждани.
***
Несебър.
Oт 18.30 часа в залата на читалище „Яна Лъскова" на ул. „Месембрия 20" Мария Габриел и Ивелина Василева ще
се срещнат с граждани.
ТВ Европа
√ Владимир Зеленски ще положи клетва като президент на Украйна
Владимир Зеленски днес ще положи клетва като президент на Украйна на официална церемония в Киев. Комедийният
актьор, който няма никакъв политически опит, спечели с огромна преднина вота миналия месец. Той успя да победи
досегашния президент на страната Петро Порошенко, който е на власт от 2014 година.
По време на предизборната си кампания Зеленски обеща да се справи с корупцията и да сложи край на продължаващата
гражданска война с подкрепяните от Русия бунтовници в Източна Украйна.
Все още не е ясно на кои държавни проблеми ще избере да обърне внимания новия президент в първото си обръщение
към нацията като държавен глава. След изборната му победа на 21 април той предпочете да запази мълчание и имаше
твърде малко публични изяви, коментират анализатори.
Топ Новини
√ САЩ изключиха Турция от списъка на развиващите се страни
САЩ прекратяват преференциалния търговски режим за Турция, изключвайки я от списъка на развиващите се страни,
предадоха световните агенции.
Режимът бе предоставен съгласно програма, позволяваща някои износни стоки да влизат безмитно на американския
пазар. Решението влезе в сила от 17 май, обяви Белият дом.
Същевременно обаче Вашингтон намали наполовина митата за внос на турска стомана до 25 процента, допълва Ройтерс.
Белият дом посочи като основание за решението си нивото на икономическо развитие на страната.
Службата на постоянния търговски представител на САЩ в началото на март посочи, че Турция вече не отговаря на
критериите за участие в програмата заради "достатъчната степен на икономическо развитие". Ведомството започна да
преразглежда статута на Анкара през август миналата година, когато двете страни бяха в дипломатически спор. Анкара
обаче се надяваше, че Вашингтон няма да изпълни това намерение. Според турската страна това би влязло в противоречие
с целта, определена от президентите Доналд Тръмп и Реджеп Тайип Ердоган взаимната търговия да достигне 75 млрд.
долара.
При миналогодишния спор САЩ наложиха високи мита върху вноса на турска стомана и алуминий, за да окажат натиск
върху Анкара за освобождаването на американския пастор Андрю Брънсън, задържан по обвинения в тероризъм. Брънсън
бе освободен през октомври.
От миналата година обаче двустранните отношения остават напрегнати заради множество въпроси - от плановете на
Турция да купи руска ракетна система до противоположните интереси в Сирия.
В изявление Вашингтон посочи, че намалява митата от 50 процента, въведени през август, до 25 процента.
Турция бе сред 120-те страни, участващи в схемата за преференции, която е най-старата и най-голяма търговска
преференциална програма на САЩ. Тя цели да насърчи икономическото развитие на страните и териториите
бенефициенти, отменяйки вносните мита за хиляди стоки.
По програмата САЩ са внесли от Турция продукти за 1,66 млрд. д. през 2017 година или 17,7 процента от общия
американски внос от страната, според данни на американската администрация.
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