Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Bulgaria On Air
√ АИКБ в атака заради тока: Монопол без регулиране, НЕК действа умишлено
Претенциите на малките ВЕИ-та са неоснователни, смята Васил Велев
България отдавна не е страната с най-евтина енергия за индустрията, вече сме държавата с третия най-скъп ток за бизнеса,
а в отделни дни сме дори с най-скъпия. Това стана ясно от думите на председателя на АИКБ Васил Велев, който беше гост
в предаването "Денят ОN AIR".
Той обясни, че има повишение на цената с над 50% спрямо май миналата година.
"Имаме монопол без да имаме регулиране. Главната цел е интегритет, с оглед получаване на добро качество и добра
цена", подчерта Велев.
"Определено смятаме, че има признаци на манипулация и действията на НЕК са съзнателни и умишлени", каза още той.
По думите на Велев главният проблем е недостататъчната либералицазия по отношение на енергетиката.
"Ако не се свържат борсите, пак ще сме на картата като едно петно. Другите страни имат свързаност", отбеляза
председателят на АИКБ.
АИКБ смята, че претенциите на малките ВЕИ производители са неоснователни. Факт е и санкция от 28 млн. лева заради
двойното им субсидиране, съобщи Велев.
"Има обжалване на закона в Конституционния съд, но инстанциите, до които те са отнесли жалбите си, са отхвърлили
претенциите им. Малките ВЕИ-та нямат персонал, те се управляват от мобилни устройства, легенда е, че създават поминък
за хората. Те имат претенции за още 200-300 милиона лева", каза той.
От АИКБ настояват и за въвеждане на задължителна матура по математика, както у нас, така и в целия ЕС, тъй като
бъдещето на цифровизацията минава именно през по-задълбочените познания на хората в тази сфера. Това на свой ред
означава и по-високи доходи за този тип специалисти, смята Велев.
За повече информация вижте видеото.
Dnes.bg
√ Токът за бизнеса у нас - скъп, в челната тройка сме
Имало повишение с над 50% спрямо май миналата година
България отдавна не е страната с най-евтина енергия за индустрията, вече сме държавата с третия най-скъп ток за бизнеса,
а в отделни дни сме дори с най-скъпия. Това стана ясно от думите на председателя на АИКБ Васил Велев, който беше гост
в предаването "Денят ОN AIR".
Той обясни, че има повишение на цената с над 50% спрямо май миналата година .
"Имаме монопол без да имаме регулиране. Главната цел е интегритет, с оглед получаване на добро качество и добра
цена", подчерта Велев.
"Определено смятаме, че има признаци на манипулация и действията на НЕК са съзнателни и умишлени", каза още той
пред Bulgaria ON AIR.
По думите на Велев главният проблем е недостататъчната либералицазия по отношение на енергетиката.
"Ако не се свържат борсите пак ще сме на картата като едно петно. Другите страни имат свързаност", отбеляза
председателят на АИКБ.
АИКБ смята, че претенциите на малките ВЕИ производители са неоснователни. Факт е и санкция от 28 млн. лева заради
двойното им субсидиране, съобщи Велев.
"Има обжалване на закона в Конституционния съд, но инстанциите, до които те са отнесли жалбите си, са отхвърлили
претенциите им. Малките ВЕИ-та нямат персонал, те се управляват от мобилни устройства, легенда е, че създават поминък
за хората. Те имат претенции за още 200-300 милиона лева", каза той.
От АИКБ настояват и за въвеждане на задължителна матура по математика, както у нас, така и в целия ЕС, тъй като
бъдещето на цифровизацията минава именно през по-задълбочените познания на хората в тази сфера. Това на свой ред
означава и по-високи доходи за този тип специалисти, смята Велев.
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Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Марияна Николова създава нови мерки за справяне с демографската криза
"Структурирах работна група, която ще изготви нова визия за нова демографска политика. Тя включва експерти и учени от
БАН, както и практици и действащите лекари от акушеро-гинекологичните болници. Това заяви вицепремиерът по
демографската и икономическа политика Марияна Николова в сутрешния блок на Нова телевизия.
По думите ѝ вече са проведени разговори с лекари, които са поставили и конректни проблеми. Николова подчерта, че
демографската политика не е проблем само на България, но и на целия ЕС.
В тази връзка като добър пример за икономическа и демографска политика, вицепремиерът отбеляза Унгария.
"Трябва да има финансови стимули, но те трябва да са реални и измери, съобразно възможностите на държавата", изтъкна
Николова.
Тя добави, че МТСП предлага различни социални мерки, които са за подпомагане на майките с домашни помощници.
По думите ѝ детските градини трябва да бъдат безплатни поне до 5 години на детето, както и храноденът на детето в
училище.
Вицепремиерът подчерта, че 6400 лв. е нереална помощ за раждане на второ дете. "В крайна сметка трябва да бъдат
направени необходимите разчети и да се дадат реални цифри", посочи тя.
Николова допълни, че се надява след 15 юли вече да има готови мерки, които да предложат за справяне с демографската
криза.
По повод изплатените обезщетения от 10 лв. на три от семействата на загинали при катастрофата край Своге тя заяви, че
категорично не е съгласна с позицията на застрахователя и при конкретно становище на КФН обезщетението следва да
бъде платено.
Тя е на мнение, че при евентуален съдебен спор, делото ще бъде спечелено от пострадалите.
Вицепремиерът коментира и новоизбрания президент на Украйна Володимир Зеленски и го определи като изключително
деен човек.
"Той ще бъде човек на действието, не на приказките", завърши Николова.
√ 70 000 дка земеделски земи са поразени от пороите и градушките
Близо 70 000 дка са засегнатите площи от пороите и градушките в страната.
На брифингa министърът на вътрешните работи Младен Маринов съобщи, че още вчера МВР и пожарно-аварийните екипи
са започнали съвместна работа с кмета в помощ на местните хора. Той посочи, че няма пострадали при бедствието, но са
нанесени сериозни разрушения на пътната и железопътната инфраструктура.
По негови думи вече е задвижена процедурата за оформяне на необходимите документи и преписка, за да може при
следващо заседание на Комисията за защита при бедствия и аварии, от фонда, предназначен за възстановяване, да бъде
включена помощ за общината. Целта е инфраструктурата да бъде възстановена възможно най-бързо.
Предвижда се да бъдат прочистени затинените места, за да може при евентуален следващ дъжд водите да се изтичат и да
няма допълнителни щети.
След оттичане на водите, ще бъдат обследвани площите и ще бъде задействана държавна помощ за компенсиране на
щетите, посочи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Двамата министри заедно с директора на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" гл. комисар Николай
Николов пристигнаха тази сутрин в Свищов. Те ще извършат оглед на място на щетите, причинени от обилните валежи в
района, и ще проведат работна среща с местната власт.
Investor.bg
√ Вложенията на инвестиционните фондове в края на март растат с над 13%
За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват
дейност в България, се увеличават с 13,4% (492,2 млн. лева) на годишна база до 4,152 млрд. лева, показва актуалната
статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, преди година те бяха 3,659 млрд. лева.
В централната банка отчитат тримесечно увеличение с 6,3% с (246,2 млн. лева). Към 31 декември миналата година
тинвестициите възлизаха на 3,906 млрд. лева.
В обхвата на инвестиционните фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел
(АДСИЦ), секюритизиращи недвижими имоти, уточняват от БНБ.
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 31 март тази
година е 3,6%, при 3,4% от БВП година по-рано и 3,6% към края на четвърто тримесечие на 2018 г.
За една година инвестиционните фондове са се увеличили със седем броя и в края на март достигат 1076 броя, като на
тримесечна база са с осем фонда повече. Но докато при чуждестранните годишният ръст е с шест до 945 броя, местните
фондове са 131броя – едва с един повече за година. В края на миналата година местните фондове са били с два повече,
отколкото към 31 март тази година, се вижда от банковата статистика.
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Размер и структура на активите
В края на март активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,561 млрд. лева, като на годишна база растат с 16%
(214,9 млн. лева). Тримесечният ръст е 4% (60,1 млн. лева).
През първото тримесечие на тази година активите на фондовете, инвестиращи в акции, за една година се повишават с 13%
(70,9 млн. лева) до 615 млн. лева, а тези на балансираните фондове растат с 14,1% (39,5 млн. лева) до 319 млн. лева.
На тримесечна база активите на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 5,8% (33,7 млн. лева), а на балансираните
фондове с – 3.9% (11,9 млн. лева ).
Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, за една година се увеличават с 20,1% (104,7 млн. лева)
и в края на март са 625,6 млн. лева. В сравнение с декември 2018 г. активите растат с 2,4% (14,5 млн. лева).
Към 31 март 2019 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 40,1% от общия размер на
активите на местните инвестиционни фондове, при 38,7% година по-рано и 40,7% към декември миналата година.
Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39,4% от общата сума на активите в края на март при относителен дял от
40,4% преди година и 38,7% към декември 2018 г.
Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по видове според инвестиционната политика

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към март 2019 г. спрямо
същия месец на 2018 г. инвестициите в акции и други форми на собственост се увеличават с 13,7% (74,9 млн. лева) до 622,9
млн. лева, депозитите намаляват с 5,9% (17,7 млн. лева) до 282 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни
от акции, нарастват с 45,1% (145,8 млн. лева) до 468,7 млн. лева.
В сравнение с три месеца по-рано инвестициите в акции и други форми на собственост се повишават с 4,7% (28,1 млн. лв.),
депозитите намаляват с 19,1% (66,7 млн. лева), а инвестициите в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 25,4%(95
млн. лева).
Към края на март най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на собственост
– 39,9%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 30% и депозитите – 18,1%, при съответно 40,7%, 24% и 22,3%
преди година. В края на декември 2018 г. най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акции и други
форми на собственост – 39,6%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 24,9% и депозитите – 23,2%.
Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по инструменти
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Към края на първо тримесечие основно значение във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове
имат средствата, деноминирани в български лева – 60,5% и в евро – 31,8%, при съответно 64,1% и 27,5% година по-рано.
Към 31 декември 2018 г. активите, деноминирани в български лева, са 65,1%, а тези в евро – 27,3%.
Активи на местните инвестиционни фондове
Структура по валути

Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към 31 март
инвестициите в България се увеличават на годишна база със 138,9 млн. лева (19,7%) до 842,3 млн. лева при 703,4 млн. лева,
пколкото бяха преди година. В страните от Европейския съюз за една година те нарастват с 87,5 млн. лева (38%) до 317,7
млн. лева.
В сравнение с декември 2018 г. инвестициите в България се повишават с 44,4 млн. лева (5,6%), а тези в останалите страни
от Европейския съюз се увеличават със 79,3 млн. лева (33,2%).
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 66,5%, докато
преди година бяха 68,2%, а три месеца по-рано – 70,1%.
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от
Европейския съюз, към 31 март е 25,1% при 22,3% към края на март 2018 г. и 21% към декември 2018 г.
Ценни книжа, притежавани от местните инвестиционни фондове
Географска структура
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Размер и структура на пасивите
Към края на март привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2,590 млрд. лева,
като за една година нарастват с 277.3 млн. лева (12%). В сравнение с края на декември 2018 г. размерът на пасивите на
чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличава със 186,1 млн. лева (7,7%).
По институционални сектори към края на първо тримесечие на тази година задълженията на чуждестранните
инвестиционни фондове към сектор „Застрахователни компании и пенсионни фондове“ нарастват с 283,2 млн. лева (16,8%)
до 1,968 млрд. лева.
Пасивите към домакинствата и нетърговските организации, които ги обслужват, намаляват с 5,7 млн. лева (1,3%) до 426
млн. лева към 31 март 2019 г.
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на март са застрахователните
компании и пенсионните фондове (76%) и домакинствата (16,4%). В края на март 2018 г. относителните дялове на двата
сектора са съответно 72,8% и 18,7%, а към декември 2018 г. – 76,4% и 15,6%.
Привлечени средства на резиденти в чуждестранните инвестиционни фондове
Структура по институционални сектори

Към края на март 2019 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1,561 млрд. лева, като размерът на собствения
им капитал е 1,555 млрд. лева. Към края на първо тримесечие на 2019 г. задълженията им в собствения капитал към
резиденти са 1,508 млрд. лева (97%), а към сектор „Останал свят“ са 47 млн. лева (3%).
Собствен капитал на местните инвестиционни фондове
Структура по институционални сектори
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Към края на март 2019 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове са
резидентните „Домакинствата и НТООД“ – 41,1%, застрахователни компании и пенсионни фондове – 31,1%, и Други ПФИ
– 12,6%.
Техните дялове към 31 март са съответно 32,1%, 46,2% и 8,1%. Относителният дял на сектор „Останал свят“ (нерезиденти)
е 3% от общия размер на собствения капитал към март при относителен дял 2,6% година по-рано и 3% към декември
миналата година.
В. Банкерь
√ Нова програма създава възможности за използване на хидроенергийния потенциал на страната
Днес от 13 часа ще бъде дадено началото на изпълнение на програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност
и енергийна сигурност", чиито програмен оператор е Министерството на енергетиката. По време на събитието, което ще
се състои в НДК, ще бъдат представени отделните области на подкрепа, както и опитът на норвежкия и исландския
партньори. Предвидени са и двустранни срещи за създаване на партньорства между потенциални бенефициенти от
България и партньори от норвежка и исландска страна.
Парите по програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" са от финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Тя разполага с ресурс от близо 33 млн. евро, от които 28
млн. евро са безвъзмездна помощ. Това е двойно увеличение на средствата спрямо предишния програмен период, когато
бюджетът беше в размер на 15.6 млн. евро.
По програмата ще се приемат проектни предложения за ефективно използване на хидроенергийния потенциал;
оползотворяване на геотермалната енергия за отопление или охлаждане, както и за промишлени цели; рехабилитация и
модернизация на общинска инфраструктура; подобряване на енергийната ефективност в сгради; обучения по енергиен
мениджмънт и други.
Припомняме, че през първия програмен период на програмата "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" с
предоставените от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 повече от 15.6 млн.
евро бяха финансирани редица проекти в областта на енергийната ефективност, производството на екологични горива,
обучението по енергийна ефективност и други.
Дневник
√ Как се гласува с машини на европeйските избори?
На 26 май българите ще избират седемнадесет свои представители в Европейския парламент (ЕП) от общо 318 кандидати.
Гласуването започва в 7.00 часа и приключва в 20.00 часа, като изборният ден може да бъде удължен с един час по
преценка на Централната избирателна комисия (ЦИК).
В 3 хиляди секции в цялата страна избирателите ще имат възможност да упражнят правото си на глас машинно и вотът им
ще се зачита за реален. Става въпрос за секции, които се намират в областни и общински центрове, в по-малки градове,
както и в села с над 300 избиратели (списък на секциите, където може да се гласува с машини, вижте тук).
Устройствата са доставени от фирма "Сиела Норма" АД. Гласуване с машини в чужбина няма да има.
Гласуването - като на банкомат
Всичките 3 хиляди секции, в които може да се гласува машинно, ще бъдат обозначени още на входа. В изборния ден ще
бъдат поставени и инструкции за гласуване с устройствата, което отнема няколко минути.
След като избирателят се легитимира с документ за самоличност и заяви желание да гласува с машина, получава карта с
надпис "Избирател". Картите са с номера 1, 2 и 3, а на следващия по ред избирател, пожелал да гласува машинно,
задължително се предоставя карта с различен номер.
За да може да осъществи правото си на глас, избирателят трябва да постави картата в отвор в машината, която трябва да е
зад параван. Процедурата прилича на теглене на пари от банкомат.
След това на екрана се появява бюлетината, която е на две страници. На първата са номерата на партиите, коалициите и
инициативните комитети от 1 до 18, а на втората - останалите, както и опцията "Не подкрепям никого".
Как се избира
За да направи своя избор, гласоподавателят трябва да натисне върху квадратчето с номера на партията, коалицията,
независимия кандидат или "Не подкрепям никого". Избирателят може да променя избора си чрез докосване на различни
от първоначално докоснатите квадратчета. В този случай на екрана остава само изборът съгласно последно докоснатото
квадратче.
При желание избирателят може да отбележи преференция в кръгчетата от дясната страна на екрана, където са номерата
на кандидатите - от 101 до 117. Ако няма отбелязана преференция, гласът не се брои за водача на листата, както на
национални избори.
Накрая избирателят маркира "Преглед", уверява се, че гласът му е отразен правилно и докосва "Гласуване" и потвърждава
избора си. Има и опция "Отмени", след което избирателят повтаря процедурата.
При потвърждаване на избора с "Гласуване", машината отпечатва разписка. Избирателят я взема, проверява данните, сгъва
я с текста навътре и я пуска в непрозрачна кутия. Картата "Избирател" се връща на комисията.
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БНТ
√ Започва строежът на междусистемната газова връзка между България и Гърция
Министър-председателят Бойко Борисов и гръцкият премиер Алексис Ципрас ще дадат началото на изграждането на
междусистемната газова връзка между България и Гърция.
Газовата връзка между България и Гърция е с дължина 182 км, от които 150 км са на българска територия. Тя започва от
Комотини, Гърция и се свързва с българската газопреносна система при Стара Загора.
Интерконекторът ще спомогне за диверсификация на източниците и доставките на газ за България и региона на
Югоизточна Европа.
Чрез него ще получаваме азербайджански природен газ от Трансадриатическия газопровод. Възможни ще бъдат и
доставки през терминала на Александруполис за втечнен природен газ от САЩ, Катар, Алжир, Израел и Египет.
√ Премиерът Борисов откри ключов за маслодобива проект за над 3 млн. евро
Нов цех за производство на олио беше открит в добричкото село Карапелит. Инвестицията е за над 3 милиона евро и е
една от най-големите за последните години в сферата на маслодобива у нас. Премиерът Бойко Борисов, който присъства
на откриването, посочи завода като пример за привличане на инвеститори. Той отбеляза, че такива заводи се нуждаят и от
магистрали.
Заводът в Карапелит произвежда по 3 милиона литра олио годишно, като 80 на сто от продукцията се изнася за страни от
Европейския съюз, Китай и Близкия Изток. Новият цех ще удвои капацитета на завода. Разкриват се и сто нови работни
места за висококвалифицирани специалисти. Според премиера Борисов това е пример за добра инвестиция.
Бойко Борисов, министър-председател: Ние строим нови заводи, това е индустриализацията на страната. Има много
стройна политика и това, че с идването той започна да благодари, че сме тука, защото и Томислав Дончев, и Владислав
Горанов са създали идеални условия за инвеститорите. Всеки ден, виждате, по 1000-2000 работни места се отварят и нови
и нови заводи. Все повече се вдигат доходите, заплатите, за да може да си връщаме български работници, които са навън.
Проблем с кадрите има навсякъде, посочиха от завода. Затова вече втора година 20 ученици от училището в Карапелит се
подготвят в дуална паралелка за бъдещи технолози в завода. Друг проблем е инфраструктурата. От завода споделиха с
премиера, че ако автомагистрала "Хемус" не бъде завършена, бизнесът им замира.
Борисов съобщи, че в момента се проектира участъкът между Търговище и Велико Търново, като финансирането е
осигурено изцяло.
Бойко Борисов, министър-председател: Плащаме веднага щом се извърши дейността, така че в рамките на 3 до 4 години
най-тежките участъци, имам предвид между Търново и Търговище, има там какво да се прави повече по-тежко е като
участък, равните места ще ги изкараме по-бързо, 2022 г. най-късно.
По-късно във Варна премиерът Борисов посети новостроящия се храм "Св. Прокопий Варненски", като гарантира, че след
изборите ще бъде обсъдена финансова помощ за довършването му.
Премиерът съобщи още, че за рибарското селище "Карантината" вече са отпуснати над 13 милиона лева и работата по него
е започнала.
√ Правосъдният министър и омбудсманът на среща за проблемите с Търговския регистър
Омбудсманът Мая Манолова и адвокати ще се срещнат с правосъдния министър Данаил Кирилов и служители на
Агенцията по вписванията във връзка с проблеми, които срещат при работата си с Търговския регистър.
Адвокати сезираха омбудсмана с отворено писмо, в което настояха тя да защити гилдията и клиентите им заради системни
откази от страна на длъжностните лица от Търговския регистър.
Омбудсманът се ангажира и с изготвянето на законодателни предложения, с които да се въведат ясни правила, които да
водят до обезщетяване на вредите, претърпени от гражданите при неправомерни откази на длъжностните лица.
√ Мирослав Маринов е новият изпълнителен директор на Агенцията по горите
Инж. Мирослав Маринов е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите. Той заменя на поста
досегашния изпълнителен директор инж. Мирослав Джупаров.
Инж. Мирослав Маринов е завършил Лесотехнически университет в гр. София с придобита образователноквалификационна степен магистър по „Горско стопанство“ и специализация по „Ловно и рибно стопанство“.
Магистър е и по международни икономически отношения и международен бизнес.
Започва работа през 2005 г. в Община Сливен – в отдел „Екология, земеделие и гори”. Преминава през йерархията на
горското стопанство като началник участък, заместник директор, директор.
Ръководил е Държавно горско стопанство (ДГС) - Стара река, ДГС - Твърдица, ДГС – Тича, както и Регионална дирекция по
горите – Сливен.
√ 175 години от първото печатно периодично издание в България
В Аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и в приствието на президента Румен Радев ще бъде отбелязана
175-та годишнина от издаването на първото печатно периодично издание в България - "Любословие" и 125-та годишнина
от началото на организираното журналистическо движение у нас.
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√ Холандия пусна „зелена облигация“ за екологично чисти инвестиции
Холандското правителство издаде „зелена облигация“ във вторник, с което си осигури близо 6 милиарда евро,
превръщайки се в първата страна от тези с най-висок кредитен рейтинг, която се включи в разрастващия се пазар за
екологично чисти инвестиции, предаде Ройтерс.
Холандия е шестата страна, която емитира екологосъобразен държавен дълг след други страни от ЕС като Полша, Франция,
Белгия, Ирландия и Литва.
"Холандия днес е първата държава с кредитен рейтинг три пъти А, която издава зелена облигация", заяви холандският
финансов министър Вопке Хоекстра в Туитър,имайки предвид рейтинга на международните холандски облигации.
Продажбите набраха 5,9 милиарда евро за облигации от 21 години, каза Фредерик Габизон, търговец на облигации в HSBC,
която беше една от банките, участващи в операцията.
"Много се гордея, че днес можем да пуснем продукт, който е толкова търсен ... Много съм щастлив, че това е нещо, което
пазарът очевидно чакаше", каза Елвира Еурлингс от холандската агенция за държавната хазна.
Eурлингс заяви, че това "наистина ще стимулира зеления капиталов пазар".
Изменението на климата и околната среда са неотложни въпроси за Холандия, където най-малко една трета от страната
се намира под морското равнище.
Анализатори твърдят, че първата зелена облигация на Холандия е поставила висока бариера за други страни поради
строгите си екологични стандарти.
Зелените облигации, при които правителствата продават дълг, специално предназначен за екологични проекти, стартираха
преди десетилетие, но общият дял на зелените инструменти в световните финанси остава малък.
Според HSBC те възлизат само на 156,8 млрд. долара или два процента от световния пазар на облигации.
√ Тереза Мей предложи гласуване в парламента за втори референдум за Брекзит
Гласуване в парламента на втори референдум за Брекзит е сред новите предложения за споразумение, представени от
британския премиер Тереза Мей.
Като последен шанс да има Брекзит окачестви Тереза Мей гласуването на новата сделка за Брекзит, което трябва да се
състои в началото на юни в Камарата на общините. В нейния „смел план“, по думите на самата Мей, има редица
компромиси. Може би най-същественият от тях е за провеждането на нов референдум:
Тереза Мей - министър-председател на Великобритания: Новата сделка, която предлагам ще включва възможността за
парламентарен вот за провеждане на втори референдум.
Друг важен компромис е този за митническия съюз. Новите планове предвиждат временен митнически съюз само за стоки
до края на „преходния период“. Не останаха незасегнати и правата на работниците.
Тереза Мей - министър-председател на Великобритания: Новата сделка ще включва нов проектозакон, който ще
гарантира правата на чуждестранните работници и тези права ще бъдат добри колкото тези на Европейския съюз, или дори
по-добри.
Допълнителни мерки за опазването на околната среда и допълнително уреждане на „предпазния механизъм“ за
ирландската граница са други по-важни моменти.
В своята реч Тереза Мей изтъкна, че кризата около Брекзит има разрушителен ефект за британската политика и спъва
напредъка в много други сфери. „Правим ново предложение за да постигнем консенсус в парламента - това е единственият
начин да се реализира Брекзит“, изтъкна британският премиер.
√ Бизнесът призова за край на търговската война САЩ - Китай
Големи компании за производство на обувки призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да сложи край на търговската
война с Китай.
В писмо, подписано от 173 световноизвестни фирми, се казва, че ефектът от вдигането на митата за китайски стоки ще има
"катастрофален" ефект върху потребителите.
Тези действия застрашават не само отделни компании, но и цели бизнеси, се казва още в посланието.
Преди седмица, след пореден неуспешен опит за търговско споразумение между Вашингтон и Пекин, Тръмп повиши
митата от 10 на 25 % на китайски стоки за 200 милиарда долара.
Китай отговори с по-високи тарифи за американски артикули на стойност 60 милиарда долара.
БНР
√ Правителството обсъжда изпълнението на стратегията за превенция на измами с еврофондове
Доклад за изпълнението на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите засягащи
финансовите интереси на Европейския съюз, ще обсъжда правителството.
Очаква се министрите да променят и секторната стратегия за развитие на електронното управление в Агенция „Митници“
и пътна карта за развитие на електронното управление за периода до 2020 година.
√ Известните неизвестни преди евровота
Интервю на Даниела Големинова с Красимир Калинов и с Цветозар Томов
„Изказването на премиера Бойко Борисов, че очаква втори „Костинброд“, е подготовка за следващи ходове, които да
подобрят ситуацията за дадена партия около гласуването. Това е удобен момент да се отклони общественото внимание от
истинските проблеми. Ако някой организира подобна афера, то това са самите хора, които заявяват, че я очакват“. Това
каза пред БНР статистикът проф. Красимир Калинов, бивш член на ЦИК в периода 2011–2013 година.

8

„Не мога да си представя скандал, който така рязко да размести пластовете, че да се окаже решаващият фактор за
изборната кампания. Това са избори, към които хората проявяват слаб интерес. И да се случи нещо подобно, това няма да
промени посоката, в която се развива предизборният процес“, коментира в предаването „12+3“ социологът Цветозар
Томов, доскоро член на ЦИК.
Според Томов предстоят всякакви затруднения с машинното гласуване – като технически проблеми в самия изборен ден.
Проф. Калинов:
„Вместо да се въвеждат надеждни технологии, въвеждат се доказано компрометирани – като машинното гласуване.
Въвеждането на тази технология не прави изборите нито по-надеждни, нито по-добри, а ги оскъпява почти два пъти –
заради факта, че в секциите трябва да има и хартиени бюлетини, и машини“.
За проблема „мъртви души“ Цветозар Томов обясни:
„Списъците се правят от ГРАО по национална база „население“, която описва всички български граждани с документи за
самоличност по техния постоянен адрес. Ако живеете в Аржентина, а имате български паспорт, трябва да имате адрес в
България, така ГРАО ви вписва в избирателния списък в страната. Цялата българска емиграция фигурира във вътрешните
избирателни списъци. Отписват се единствено тези, които заявяват гласуване извън страната, но това са сравнително малък
брой хора. Абсурдът продължава години заради това съставяне на списъците по постоянен адрес. Повечето хора
съществуват, но са фантоми по отношение на населеното място, в което са вписани. Където някоя политическа сила има
контрол в някоя СИК и където има много емигранти, като много селски секции в Източните Родопи, хората се знаят по
места и спокойно може да се допълни урната с бюлетини, като се отбелязват фантомите като гласуващи. Публична тайна
е, че такива манипулации се правят. Те нямат решаващо значение за изборите, но е неприятен феномен, който се дължи
на тази бъркотия с избирателните списъци, която никой не иска да оправи. Начинът да се оправи, е да се въведе активна
регистрация за избори, както правят повечето цивилизовани страни по света“.
Очакваната избирателна активност според Томов:
„Спрямо избирателните списъци активността ще бъде под 40%, най-вероятно под 35% от имащите право на глас. Като
абсолютна бройка не очаквам да гласуват повече от 2-2,5 млн. души“.
И според проф. Калинов:
„Около 28-32%. Ако е над 30%, всеки процент отгоре е успех. Това важи за почти всички страни в Югоизточна Европа. Това
е феномен, който идва да покаже, че последното нещо, което вълнува хората, е конструкцията на Европейския парламент“.
И Калинов, и Томов смятат, че тежкото изпитание за ЦИК ще бъде наесен по време на местните избори, докато сега – на
евровота, не очакват проблеми за Комисията.
√ Макрон, Меркел и Путин обсъдиха Минските споразумения за Украйна
Готовност за предприемане на необходимите действия за осъществяване на Минските споразумения, гарантиращи мира
в Източна Украйна, беше декларирана по време на телефонен разговор между президентите на Русия и Франция Владимир Путин и Еманюел Макрон и германският канцлер Ангела Меркел.
Руското президентство посочи, че в разговора е обсъден и въпросэн със смяната на ръководството в Киев след избора на
Володимир Зеленски за президент.
Германия, Франция, Украйна и Русия водиха четиристранни преговори за уреждане на конфликта в Източна Украйна между
правителствените сили и подкрепяните от Русия сепаратисти, в който от 2014 г. са загинали 13 000 души, отбелязва Ройтерс.
Същевременно стана ясно, че Украйна може да подложи на референдум евентуално договорено с Русия мирно
споразумение, съобщи началникът на администрацията на президента Зеленски Андрий Богдан.
√ ОИСР отново намали прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2019 година до 3,2 на сто
Организацията за икономически сътрудничество и развитие (ОИСР) намали отново прогнозата си за световния растеж,
предупреждавайки, че САЩ и Китай трябва да разрешат търговските си спорове, за да подкрепят глобалната икономика.
ОИСР вече очаква световната икономика да нарасне през 2019-а година с 3,2% (най-слаб растеж от 2016-а година насам)
след предишна оценка през март за експанзия с 3,3%, като това представлява поредна низходяща ревизия от миналия
ноември ноември насам. В същото време потвърди прогнозата си за малко по-добър растеж на глобалната икономика от
3,4% през следващата година, но само при положение, че САЩ и Китай се откажат от въведените по-рано този месец нови
двустранни митнически тарифи.
Голямата международна организация предупреди, че настоящите темпове на растеж са недостатъчни, за да доведат до
значителни подобрения на заетостта или на световния жизнен стандарт.
"Крехката световна икономика се дестабилизира от търговските напрежения", отбеляза главният икономист на ОИСР
Лорънс Буун. "Растежът се стабилизира, но икономиката е слаба и на хоризонта продължава да има много сериозни
рискове. Правителствата трябва да работят по-усилено, за да гарантират връщане към по-силен и по-устойчив растеж",
добави Буун.
Без да взима предвид последното увеличение на митата до 25% от страна на двете водещи световни икономики, ОИСР
очаква, че БВП на САЩ ще нарасне тази година с 2,8% (над прогнозата от март за растеж с 2,6%) преди да последва забавяне
на растежа до 2,3% през 2020-а година (малко над мартенската прогноза от 2,2%).
В същото време беше потвърдена прогнозата за растеж на китайската икономика с 6,2% през тази и с 6,0% през следващата
година.
Базираната в Париж организация обаче предупреди, че икономическият растеж в Китай и САЩ може да бъде по-нисък със
средно между 0,2% и 0,3% до 2021-а и 2022-а година, ако двете страни не се откажат от взаимната тарифна война, която
ще доведе до по-нататъшно намаляване и на глобалните икономически перспективи.
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По-рано този месец президентът на САЩ Доналд Тръмп увеличи митата от 10% до 25% за вноса на китайския стоки за 200
млрд. долара, докато властите в Пекин отговориха с предстоящо от 1-ви юни повишение до 25% на митата за вноса на
американски стоки на стойност 60 млрд. долара.
ОИСР увеличи слабо прогнозите си за икономическия растеж на еврозоната до 1,2% през 2019-а и до 1,4% през 2020-а
година след направената през март рязката низходяща ревизия до експанзия от едва 1,0% през тази и от 1,2% през
следващата година. Малко по-добрата оценка се базира на факта, че спадът в икономиката на Италия се оказа не чак
толкова силен, колкото се очакваше през март.
Междувременно ОИСР повиши и прогнозата си за растежа на британската икономика до 1,2% през тази година от 0,8%
през март с оглед на отлагането на Брекзит до края на октомври 2019-а годна. За 2020-а година се очаква БВП на
Великобритания да нарасне с 1,0% вместо с 0,9%, каквато беше предишната прогноза, но само при положение, че
Обединеното кралство напусне Европейския съюз с договорено двустранно споразумение.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Цената на живота - какви са обезщетенията след катастрофата край Своге и защо?
Опасни градушки - в кои райони има най-голям риск?
„Заедно без теб“, или от новините до киното - историята за бягството на двамата затворници;
След върха - алпинистът Атанас Скатов;
БТВ, „Тази сутрин"
След унищожителната градушка, как се възстановяват поразените райони? На живо, от община Левски.
Преди финала на кампанията: Кой излиза напред в битката за Европейския парламент? Последни социологически
прогнози.
Протест и контрапротест в Бургас. На живо: Кой ще плати натрупаните 100 хил. лв. задължения за вода?
Какви обезщетения получиха близките на загиналите в катастрофата в Своге?
Как Диана Любенова и Станимир Гъмов се готвят за лондонското турне на култовата пиеса „Жена ми се казва
Борис"?
Нова телевизия, „Здравей, България"
След бурята във Варна - какви са щетите?
Обезщетиха с по 10 лева близки на загинали в катастрофата край Своге. Застрахователна политика или откровена
подигравка?
Игра на нерви, игра на избори. На финалната права - лидерът на БСП Корнелия Нинова и водачът на листата Елена
Йончева.
Защо се топим с по 50 хиляди на година, а селата в България приличат на старчески домове? Първото
телевизионно интервю на вицепремиера Марияна Николова.
Скандал за пари в спорта. Защо две от най-успешните ни бадминтонистки няма да се състезават повече за
България?
Румен Бахов и Рафи Бохосян на живо от Пловдив - часове преди връчването на Годишните музикални награди на
БГ Радио.
До Холивуд и обратно. Защо след 18 години на върха на световната анимация Антони Христов се връща у нас?
√ Предстоящи събития в страната на 22 май
София.
От 8.30 часа ще се проведе редовното правителствено заседание.
От 11.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски" президентът Румен Радев ще участва в церемонията по
отбелязване на 175-ата годишнина от издаването на първото печатно периодично издание в България „Любословие", и 125-ата годишнина от началото на организираното журналистическо движение у нас.
В 14.00 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети Висшето училище по
телекомуникации пощи (ВУТП) и ще се срещне с ръководството и студенти от висшето училище. Предвижда се
министърът да се запознае с учебната база и лабораториите, както и с актуалните проекти и партньорства на
училището.
От 9.30 часа в зала 7 на НДК ще се състои конференция на тема „От грижа към самостоятелност: права и
потребности на младежите, напускащи и напуснали алтернативна грижа".
От 10.00 часа в Централния военен клуб ще се състои откриване на Конференция на тема „100 години от
завършване на Първата световна война: поуки и съвременност".
От 10.45 часа в сградата на ГД „Национална полиция" ще се проведе брифинг Представители на ГДНП, СДВР и
ГДПБЗН ще информират за предприетите мерки, във връзка с осигуряване на реда и нормалното протичане на
абитуриентските балове.
От 11.00 часа в Американския център ще се състои финал на четвъртата успешна кампания „На училище в Столична
библиотека", в която се включиха училища от всички райони на град София и над 1 000 деца от 30 столични
училища.
От 11.00 до 17.00 часа в галерия „Академия" на Националната художествена академия ще се проведе четвърта
научна конференция „Визуалната комуникация в културния и образователен процес".
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От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция „150 години Българска академия на
науките. Историческите изследвания - основа на Българското книжовно дружество".
От 11.00 часа в Американския център на Столична библиотека ще бъдат наградени победителите в ученическия
конкурс „Вековната мъдрост на нашия град".
В 14.00 часа в Университетската библиотека "Св. Климент Охридски" ще бъде открита изложбата „Път към Бога" възрожденският Самоков - град на ковачи, зографи и печатари".
От 13.00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата ще бъде официално открита програмата
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", чиито програмен оператор е
Министерството на енергетиката.
От 16.00 часа в Ларгото за 24-та поредна година ще бъдат връчени отличията „Златно перо".
От 17.00 до 20.00 часа Галерия Арте открива изложба-живопис на Светлин Русев.
От 18.00 часа в Мраморното фоайе Георги Константинов представя новата си книга „Поезията като свидетел".
От 18.30 часа в „Ларгото" над 300 деца танцьори ще вземат участие в станалия вече традиционен за програмата
на „Европейски музикален фестивал" концерт „Европа танцува".
От 18.30 часа на Лятна естрада в Борисовата градина ще се проведе концерт концерт на Софийския духов оркестър
по повод 120 години от рождението на проф. Панчо Владигеров и възстановяването на бюст-паметника на
композитора.
От 19.00 часа в Централното фоайе на Ректората ще бъде открита изложбата „Нова българска типография II" графичен дизайн и съвременна типография от български автори.
От 19.00 часа в аудитория 272 на Ректората на Софийски Университет ще се състои премиера на документалния
филм „Полярни изследователи" с автор Мария Чернева.
От 19.00 до 19.30 часа в градинката пред бл. 73 в ж.к. „Младост" 1 ще се проведе протест като част от кампанията
„За чиста и уредена София 2019". От 19.30 до 21.00 часа ще има шествие по маршрут: по бул. „Андрей Сахаров" от
кръстовището с ул. „Йерусалим" - до кръстовището с бул. „Александър Малинов" и обратно по бул. „Андрей
Сахаров" до кръстовището с ул. „Йерусалим".
От 19.00 до 19.30 часа на ул. „Монтевидео" № 98 в жк. „Овча купел" 1 ще се проведе протест като част от
кампанията „За чиста и уредена София 2019". От 19.30 до 21.00 часа ще има шествие по маршрут: по ул.
„Монтевидео" от № 98 до кръстовището с бул. „Президент Линкълн" и обратно по ул. „Монтевидео" до № 98.

***
Аксаково.
От 18.30 часа ще се проведе фолклорна вечер на певци и музиканти по повод 15-ата година от обявяването на
Аксаково за град.
***
Батановци.
От 10.30 часа в салона на НЧ „Просвета - 1909 ще бъдат чествани 135 години ОУ "Христо Ботев".
***
Божурище.
От 12.00 часа в читалището в града ще се проведе публична лекция с дискусия на следните теми: „Защитен ли е
дивият божур - символ на Божурище?" и „Защитените територии в България".
***
Бургас
От 12.00 часа на площад „Тройката" две нови, артистични пейки ще станат част от облика на Бургас, инициативата
е на клуб „България за младите" към ГЕРБ.
В 14.30 часа във Филхармонията ще бъдат представени етапите на строителните дейности, които предстои да
бъдат осъществени за цялостното й обновяване, както и проекта за реставрация на сградата в автентичния й вид.
От 17.00 часа от площада пред общината ще започне празнично шествие на тема „Биоразнообразие и Натура
2000". То ще премине по ул. „Богориди", ще завърши в 17.30 на Лятна сцена „Охлюва".
От 17.30 часа в Регионална библиотека "Пейо Яворов" Митко Иванов, съавтор в "История на Бургас" ще изнесе
лекция на тема: „Истинската история на празника на светите братя Кирил и Методий- в България и в Бургас".
***
Благоевград.
От 15.00 часа в конферентната зала на Регионален исторически музей - Благоевград ще се проведе лекция на тема:
„Св. Йоан Владимир и Св. Седмочисленици от Охрид. Политическа антропология и религиозен култ".
От 18.30 часа във Фоайето на НЧ "Никола Вапцаров - 1866" ще бъде премиерата на новия роман на Снежанка
Филчева - "Бягство".
***
Варна.
От 10.00 часа в Руския център на Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" ще бъде открит
Международния младежки форум „Моята инициатива в образованието".
От 10.00 часа във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър" научно жури ще присъди на проф. д-р
Георги Близнашки степен „доктор на науките".
От 17.30 часа ще започне „Дългата вечер на църквите". Различни мероприятия ще се проведат в Католическа
църква „Непорочно зачатие на Дева Мария" и Евангелска методистка епископална църква.
***
Велико Търново.
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От 18.00 часа в ИЗ „Рафаел Михайлов" ще се състои откриване на изложба „Превъплъщенията на книгата" с автори
Светослав Косев и Симеон Желев.
От 18.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще се проведе благотворителен концерт в подкрепа на Никол
Владкова.
От 19.00 часа в ДКС „Васил Левски" ще се състои „Как ще НИ стигнат американците" - спектакъл на Национален
фолклорен ансамбъл „Българе".
От 19.00 часа в Клуб 7 ще се проведе Вечер на дамската поезия.

***
Видин.
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференцията във връзка с приключването на
европейския проект „Трансданюб перли".
В 11.00 часа кметът Огнян Ценков ще посети напълно възстановения в първоначалния му вид турски барутен склад,
който се намира в Крайдунавския парк, в близост до крепостта "Баба Вида".
***
Враца.
От 18.00 часа в Градска концертна зала ще се състои госпъл концерт с легендарните „Инграметс" и Шърман Холмс.
***
Горна Оряховица./с. Първомайци
От 10.00 ч. пред кметството в селото ще започнат ремонтните дейности за подобряване на състоянието на
републикански път ІІ-53 "Поликраище - Горна Оряховица - Елена" в участъка от км 0+000 до км 6+289 „Поликраище
-Първомайци - Горна Оряховица".
***
Добрич.
От 9.30 часа в Държавен куклен театър „Дора Габе" ще се играе куклен спектакъл „Жабокът и слънчевата дъщеря".
От 10.00 до 17.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще се проведе Международен конгрес по спелеология в
изкуствени кухини.
От 10.00 часа в голямата заседателна зала на Община град Добрич зам.-министъра на образованието и науката
Деница Сачева, кмета на Община Добрич Йордан Йорданов и председателя на Българската стопанска камара
Радосвет Радев ще открият Дискусионен форум „Взаимодействие между бизнес и образование".
От 10.00 до 12.30 часа в сградата на Община Добрич ще се проведе дискусионен форум, посветен на
взаимодействието между бизнеса и образованието на територията на областта.
От 11.00 часа в Концертна зала на Младежкия център ще се състои концерт по проект „Заедно учим, творим и
играем".
От 13.30 часа в Народно читалище „Й. Йовков-1870 г.", Зала „Зорница" ще се играе спектакъл „Не падай духом"
на Театрална студия „Зорница".
***
Кърджали./с. Кирково
От 11.30 часа до село Кирково, на пътя преди ГКПП "Маказа" министър-председателят Бойко Борисов и гръцкият
премиер Алексис Ципрас ще дадат началото на изграждането на междусистемната газова връзка между България
и Гърция.
***
Монтана.
От 18.30 часа в Куклената зала на Драматичния театър ще се състои премиерата на "Приказни мъниста" на Школа
по куклено актьорско майсторство към Общински куклен театър "Патилан".
***
Перник.
От 10.00 часа пред храм „Св. Иван Рилски" ще има молебен и курбан за здраве, организирани от общината.
От 11.00 часа в Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация ще бъдат отбелязани 60
години от създаването на лечебното заведение.
От 17.00 часа в Галерия „Артсалон" ще бъде открита „Крачка в различното" - изложба- керамика на учители и
ученици по повод 80 години Обединено училище „Т. Ненков".
От 17.30 часа в ЦПЛР-ОДК ще бъде открита изложба на школите по изобразително изкуство- вернисаж.
***
Плевен.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА председателят на Районната избирателна комисия Ярослав Димитров ще даде
пресконференция за подготовката за предстоящите европейски избори.
От 13.30 часа в Гарнизонен военен клуб ще се състои тържествено събрание-концерт по повод патронния празник
на Военновъздушна учебна база „Георги Бенковски" с участието на Представителен ансамбъл на Въоръжените
сили.
От 17.00 часа в ХГ Дарение ,,Колекция Светлин Русев ще се състои музикално - поетичен рецитал с участието на
Юри Тошмаков - цигулка и Магдалена Начева - пиано.
От 17.00 часа в арт зала на Регионална библиотека ,,Христо Смирненски" ще се състои прожекция на операта ,,Луд
гидия".
От 19.00 часа в Драматично-куклен театър ,,Иван Радоев" ще се състои спектакъла ,,Анини приказки и грозното
патенце" на детската театрална студия.
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***
Пловдив.
От 18.00 часа в Конферентната зала на Народна библиотека „Иван Вазов" ще се състои премиера на втората част
на книгата „Изявени пловдивчани. Личностна енциклопедия".
От 20.00 часа в зала Колодрум ще бъдат връчени Годишните музикални награди на БГ Радио 2019.
***
Русе.
От 10.30. ч. в зала „Свети Георги" председателят на Районната избирателна комисия в Русе Мирослава Маркова
ще даде пресконференция относно предстоящите избори за членове на Европейския парламент 2019 г.
От 18.00 часа в Художествената галерия ще се състои официално откриване на изложбата „Михайло Парашчук:
украинският и български скулптор".
***
Стара Загора.
От 17.30 часа в Художествената галерия ще се проведе изложба на ателие по иконопис при храм „Света Троица".
От 19.00 часа в Драматичния театър ще се играе постановката „Между два стола" от Рей Куни.
***
Сливен.
В 19.00 часа в зала Сливен започва прожекцията на носителя на „Златна Палма" от КАН '18- „Джебчий".
***
Чепеларе.
От 18.00 часа на площад „Олимпийски" ще се проведе юбилеен концерт „Фолклорът - лек за душата", посветен на
25 години ОДК и 10 години ТК „Веселие".
От 18.00 часа в малкия читалищен салон на НЧ "Родопска искра 1880" ще бъде открита изложба на картини от
керамика и пластика на скулптора Марин Борисов.
***
Хасково.
От 17.00 часа във фоайето на Областната администрация ще бъде открита изложбата „Лица от Деца".
***
Шумен.
От 10.00 часа в двора на СУ „Трайко Симеонов" ще се проведе състезание по националната програма „Работа на
полицията в училищата".
В 13.30 часа 92 деца от първите класове на II ОУ „Д- р Петър Берон" ще посетят Информационния център на РИОСВ
по повод Международния ден на биологичното разнообразие. Втора група ще посети центъра в 15.00 часа.
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019:
София./с. Брусен.
В 10.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Димитър Данчев ще проведе среща с жители в пенсионерския клуб.
***
София./с. Лопян.
В 12.00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Димитър Данчев ще се срещне с жители в Клуба на пенсионера.
***
София./с.Ямина.
В 14.00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Димитър Данчев ще се срещне с жители в пенсионерския клуб.
***
София.
От 17.30 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Андрей Ковачев и Жечо Станков ще присъстват на хепънинг в
парк „Овча купел".
В 18.00 часа в ресторант „Форум" в НДК кандидатите за евродепутат от БСП Елена Йончева, Петър Витанов,
Мариела Модева и Румен Гечев ще се срещнат с културни дейци по повод 24 май. В 18.30 часа в зала „Витоша" в
Интер Експо Център Петър Витанов, Цветелина Пенкова и Момчил Неков ще проведат среща с младежта.
***
София./с. Трудовец.
В 19.00 часа в комплекс Кредо кандидатът за евродепутат от БСП Димитър Данчев ще уважи честването на 100
години от основаването на партийна организация в селото.
***
Борино.
В 11.30 часа в офиса на ГЕРБ кандидатите за евродепутати Асим Адемов и Марин Захариев ще се срещнат с
граждани.
***
Благоевград.
В 16.00 часа на ул. "Даме Груев" 25 кандидатът за евродепутат от БСП Валери Жаблянов ще се срещне с
интелектуалци и хора от сферата на образованието. В 18.00 часа в Градския парк срещу общежитията на
Американски университет Деница Златева и Валери Жаблянов ще присъстват на празничен концерт.
***
Велико Търново.
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От 9.00 часа в партийния съвет на БСП кандидатът за евродепутат Велизар Енчев ще проведе среща с журналисти.

***
Девин./с.Грохотно
В 12.45 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Асим Адемов и Марин Захариев ще бъдат на центъра на
девинското село, където ще се срещнат с местното население.
***
Девин.
В 14.00 часа кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Асим Адемов и Марин Захариев ще посетят шивашки цех на ул.
„Родопи" 20. Заедно с тях ще бъдат председателят на ПГ на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова, бившият евродепутат
Владимир Уручев, областният координатор на ГЕРБ и кмет на Смолян Николай Мелемов.
***
Горна Оряховица.
В 10.00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Велизар Енчев ще проведе среща с офицери от запаса.
***
Доспат.
От 10.00 часа в залата на хотел „Диамант" кандидатите за евродепутати от ГЕРБ Асим Адемов и Марин Захариев
ще се срещнат със симпатизанти.
***
Етрополе.
В 17.30 часа кандидатът за евродепутат от БСП Димитър Данчев ще посети училище „Тодор Пеев".
***
Златарица.
От 11.00 часа в Златарица кандидатът за евродепутат от БСП Велизар Енчев ще проведе среща с жители.
***
Исперих.
В 11.00 часа кандидатите за евродепутати от БСП Иво Христов и Иван Кръстев ще се срещнат с обществеността.
***
Карнобат.
От 18.30 часа кандидатът за евродепутат от ГЕРБ Ивелина Василева ще се срещне с жители на града. Тя ще посети
откритата предизборна приемна, която се намира на булевард „България". След това Ивелина Василева ще
присъства на дискусия с гражданите в салона на народно читалище „Димитър Полянов", което се намира на ул.
„Трети март 1".
***
Кубрат.
В 14.00 часа кандидатите за евродепутати от БСП Иво Христов и Иван Кръстев ще се срещнат с граждани в клуба
на БСП. В 17.30 часа Христов и Кръстев ще се срещнат с граждани в ХГ "Проф. Илия Петров".
***
Омуртаг.
В 11.00 часа в залата на общината кандидатът за евродепутат от БСП Сергей Станишев ще се срещне с
обществеността.
***
Омуртаг./с.Камбурово
В 12.30 часа пред партийния съвет кандидатът за евродепутат от БСП Сергей Станишев ще проведе среща с жители
на селото.
***
Павликени.
В 19.30 часа в големия салон на читалището кандидатът за евродепутат от БСП Крум Дончев ще се срещне с
граждани и ще присъства на концерт.
***
Перник.
В 10.00 часа в кв. „Батановци" кандидатът за евродепутат от БСП Румен Гечев ще се срещне с учители.
***
Попово.
В 14.00 часа в Културният дом кандидатът за евродепутат от БСП Сергей Станишев ще се срещне с гражданите на
града.
***
Рибарица.
В 16.00 часа кандидатът за евродепутат от БСП Димитър Данчев ще посети Клуб на пенсионера.
***
Смолян.
От 18.00 часа в залата на Родопски драматичен театър ще бъде представена листата на ГЕРБ и СДС за предстоящите
избори за членове на Европейския парламент. В събитието ще участват кандидатите за евродепутати Мария
Габриел, Асим Адемов, Марин Захариев и Илия Лазаров. На представянето ще присъстват още председателят на
ПГ на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова, председателят на СДС Румен Христов, народният представител д-р Красимир
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Събев, бившият евродепутат Владимир Уручев, областният координатор на ГЕРБ и кмет на Смолян Николай
Мелемов.
***
Търговище.
В 16.30 часа в Областният съвет на БСП кандидатът за евродепутат Сергей Станишев ще даде пресконференция. В
17.00 часа в залата на читалището в Търговище Сергей Станишев ще проведе среща с обществеността.
***
Ямбол.
В 11.00 часа водачът на листата на ГЕРБ и СДС за европейските избори
Actualno.com
√ Предсрочни избори в Украйна през юли
Предсрочните парламентарни избори в Украйна ще се проведат на 14 или 21 юли. Окончателната дата зависи от деня на
официалното публикуване на необходимия указ на новия президент Владимир Зеленски, заяви бившият началник на
избирателната комисия на Украйна Александър Черненко (Блок Петро Порошенко), цитиран от украинското издание
"Страна". "Ако президентският указ за разпускане на Радата бъде подписан и публикуван до сряда, 22 май, то
предсрочните избори ще се състоят на 14 юли, ако е след сряда – на 21 юли", заяви Черненко. Изданието отбелязва, че
консултациите за разпускане на Радата първоначално бяха планирани за 20 май.
Всички лидери на партии и групи са в Киев, но те бяха отложени за вторник от 10:00 часа. Това може да означава, че указът
за разпускане на сегашния състав на парламента се очаква във вторник, а официалната му публикация и влизането в сила
– в сряда, 22 май. Според член 90 на Конституцията на Украйна, решението за предсрочно прекратяване на пълномощията
на Върховната Рада на Украйна се взима от президента на страната след консултации с председателя на парламента,
неговите заместници и председателите на депутатските фракции в законодателното събрание.
Така официалното разпускане на Радата е възможно след констултации.
След тях ще започне да тече срок от 60 дни, в течение на които трябва да се състоят предсрочните парламентарни избори.
Тези 60 дни изтичат в полунощ на 21 юли. Междувременно министърът на отбраната на Украйна Степан Полторак подаде
оставка. "За мен беше чест", написа Полторак във Facebook, публикувайки снимка на своето заявление до президента на
Украйна.
Оттеглянето му идва след като Владимир Зеленски, полагайки клетва като държавен глава, призова парламента да
освободи ръководителя на Службата за сигурност Василий Грицак, главния прокурор Юрий Луценко и министъра на
отбраната Степан Полторак.
По-рано "Страна" съобщи, че Андрей Парубий, Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Петро Порошенко са се затворили
в кабинета на председателя на Радата и обсъждат какво да правят с разпускането на Върховната Рада. Медията отбелязва
още, че от "Баткивщина" са прогнозирали парламентарни избори в Деня на превземането на Бастилията (14 юли) и
аномално висока избирателна активност. За избори се обяви и лидерът на "Опозиционна платформа" Юрий Бойко, който
подчерта, че партията е готова да участва на предсрочния вот.
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