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√ Започва гласуването за Европейски парламент
Европейският съюз (ЕС) провежда деветите преки избори за Европейски парламент (ЕП) от 1979 г.
От днес, 23 май (четвъртък) до 26 май (неделя) милиони европейци от 28-те страни членки на ЕС ще изберат 751
евродепутати за период от пет години (2019-2024 г.).
На тези избори залогът е много висок. Новият състав на парламента ще започне работа през юли на фона на възхода на
популизма и евроскептицизма, лидерския вакуум след оттеглянето на Ангела Меркел, безкрайната драма около Брекзит
и търговските противоречия в световен мащаб.
Начало на изборите за Европейски парламент поставят Великобритания и Холандия на 23 май, следвани от Ирландия - 24
май; Чехия на 24-25 май; Словакия - 25 май; Латвия - 25 май; Малта - 25 май, отвъдморски територии на Франция - 25 май
и останалите на 26 май.
Европейският парламент е единствената институция на ЕС, която се избира чрез пряко гласуване. Евродепутатите са
отговорни за избора на председател на Европейската комисия и прокарването на законите, които управляват Общността.
В началото на 2018 г. Общността прие промени за намаляване на броя на депутатите в Европейския парламент до 705
заради Брекзит. Но отлагане на оттеглянето на Великобритания от Общността принуди страната да участва на изборите и
доведе до запазване на 751 места в европарламента.
Германия, най-населената страна членка на ЕС - 82,8 милиона души, ще вземе 96 места, докато Малта, с население от 475
000 души, ще получи само 6 места. В последния парламент България имаше 17 места, които съответно бяха разпределени:
7 в Европейската народна партия; по четири в групата на социалистите и либералите и 2 в групата на консерваторите и
реформистите.
751 места се разпределят сред страните членки на базата на населението. За мнозинство в Европейския парламент ще са
необходими 376 места.
Избирателите на всяка страна гласуват за националните партии. Тези партии членуват в партии на европейско ниво, които
са представени в парламента чрез различни политически групи. Групата с най-много места има най-големи шансове да
влияе върху политическата посока на Европейската комисия. От 1999 г. дясноцетристката Европейска народна партия (ЕНП)
и техните предшественици държат най-много места.
Членовете на ЕП получават място в заседателната зала според своята политическа група - те се обединяват по политически,
а не по национален принцип.
Понастоящем в Европейския парламент има 8 политически групи (Европейска народна партия - 216 места; Прогресивен
алианс на социалистите и демократите - 185 места; Европейски консерватори и реформисти - 77 места; Алианс на
либералите и демократите за Европа - 69 места ; Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна
зелена левица - 52 места; Зелените - Европейски свободен алианс - 52 места; "Европа на свободата и пряката демокрация"
- 42 места; "Европа на нациите и свободите" - 36 места и депутати без групи - 20 места).
Минималният брой членове за образуване на политическа група е 25, като трябва да са представени най-малко 1/4 от
държавите членки. Всеки член на ЕП може да членува само в една политическа група. Някои членове не принадлежат към
нито една политическа група и заседават като независими.
Последните социологически проучвания показват, че Европейската народна партия и Партията на европейските
социалисти и демократи традиционно ще заемат първо и второ място. ЕНП се очаква да спечели около 170 места, което
би означавало загуба от близо 50 места. Социалистите ще получат между 140 и 150 места. Прогнозите са ръководеният от
вицепремиера на Италия Матео Салвини "Европейски алианс на народите и нациите" да спечели 73 места и да заеме
четвърта позиция след либералите и партията на Макрон, които се очаква да получат около 100 места. Новият алианс
между Партия "Брекзит" на Найджъл Фараж и Движение "Пет звезди" на Луиджи ди Майо се прогнозира да спечели около
50 места.
Основните кандидати за следващ председател на Европейската комисия са Манфред Вебер, лидер на Европейската
народна партия, и Франс Тимерманс от европейските социалисти. Групата с най-много спечелени места има право първа
да сформира мнозинство в парламента и да издигне кандидат за председател на Европейската комисия според така
наречения процес "водещ кандидат" (Spitzenkandidat). Някои са против този процес, на който е дадено начало през 2014
г. Също така ще бъдат избрани председатели на Европейския парламент и на Европейския съвет.
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Въпреки че европейците имат възможност пряко да изберат състава на законодателния орган, избирателната активност
пада непрекъснато от 1979 г. насам - от 62% до 42% през последните четири десетилетия. В България на последните
евроизбори през 2014 г. гласуваха 36%.
√ От 1 юни тръгва влак между Пловдив и Одрин
От 1 юни международен влак ще пътува между Пловдив и Одрин, предаде БНТ.
Официален представител от Генералната дирекция на турските държавни железници (TCDD) е заявил пред вестник
"Сабах", че компанията е постигнала споразумение с БДЖ за новата пътническа линия, след като българската страна е
поискала нова линия между втория по големина град Пловдив и провинция Одрин в северозападна Турция.
"Одрин приема всеки ден голям брой посетители от България. Смятаме, че тази услуга ще допринесе за икономиката на
града." - коментира представителят на TCDD.
Разписанието и цените на билетите за пътуване с новия международен влак ще бъдат обявени през следващите дни.
В момента е единствената пътническа железопътна връзка между България и Турция е експресът Истанбул-София.
Investor.bg
√ Борисов: Газовата връзка с Гърция е с ключова роля за целия регион
Поработихме тихичко, без самохвалство! Не е като с „Южен поток“ и нарушенията в обществените поръчки, твърди
българският премиер
Реализирането на междусистемната газова връзка между България и Гърция, чиято обща стойност възлиза на 220 млн.
евро, ще има ключова роля за целия регион и за Европа. Това мнение изказа министър-председателят на България Бойко
Борисов по време на срещата си с гръцкия премиер Алексис Ципрас преди официалния старт на изграждането на
интерконектора между двете страни.
„Проектът е от стратегическо значение не само за нашите две държави, но и за цяла Европа, включително и за страните от
Западните Балкани“, подчерта премиерът и изтъкна, че интерконекторът ще доведе до реална диверсификация на
източниците и маршрутите за доставка на природен газ. В разговора с гръцкия си колега той припомни, че в управленската
програма на българското правителство е заложено като приоритет гарантиране на енергийната сигурност и развитие на
пазара, включително подготвителните дейности, възлагане на строителството на обекта и въвеждането в експлоатация на
газовата връзка България-Гърция през 2020 г. „Изпълняваме поставените задачи, за да осигурим инфраструктура, по която
да се доставя газ за региона при конкурентни условия“, посочи още министър-председателят.
Гръцкият премиер Алексис Ципрас благодари за топлия прием на Бойко Борисов и подчерта, че вертикалният коридор за
транспортиране на природен газ ще превърне Балканите в енергиен център. По думите му днешната газова връзка може
да бъде разширена към Сърбия и Румъния, с което и тези страни ще могат да диверсифицират своите доставки на „синьо
гориво“.
„Днес е един преход между две страни, които се намират в ЕС и между два народа, които си сътрудничат, за да превърнат
Балканите от поле на враждебност в поле на сътрудничество и съвместно развитие“, обяви гръцкият премиер. Той изрично
обяви, че бъдещата връзка, която ще прерасне във вертикален газов коридор, ще идва от
Източното Средиземноморие.
Наша визия и мечта е постепенното превръщане на Балканите от нестабилен регион, в такъв, който е пример за
просперитет
„Наша визия и мечта е постепенното превръщане на Балканите от нестабилен регион, в такъв, който е пример за
просперитет. И съм щастлив, че строителството на този газапровод е част от този процес“, посочи Ципрас.
По време на срещата двамата правителствени ръководители отбелязаха и ключовото значение на междусистемната газова
връзка като част от общите балкански проекти и посочиха важното значение на строежа и на пътищата, жп линиите,
пристанищата, дигиталната инфраструктура за свързаността и стабилността на Балканите. „Колкото по-добре се развиват
тези наши общи проекти, толкова по-добре е за инвестициите, за туризма, за пътникопотока, за товарите“, заяви още Бойко
Борисов. Той добави, че след изборите са се разбрали с Ципрас да „строят тунели“.
„Поработихме тихичко, без самохвалство! Не е като с „Южен поток“ и нарушенията в обществените поръчки по време на
мандата на БСП“, каза още българският премиер.
Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция – България има за цел да осигури диверсификация не само на
маршрутите, но и на източниците на природен газ за България и региона. Като част от развитието на Южния газов коридор,
чрез IGB България и съседните ѝ страни ще имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и от
съществуващи или бъдещи терминали за втечнен газ.
Общата стойност на проекта е 220 млн. евро. За реализацията му трябваха близо 10 години. Според първоначалния план
трябваше да бъде завършен през 2013 г.
Припомняме, че в началото на април Европейската комисия (ЕК) одобри отпускането на 33 млн. евро за изграждането на
връзката между газопроводите на България и Гърция.
Средствата ще послужат за строителството на газопровод с дължина 182 км между Комотини и Стара Загора.
Очаква се капацитетът на газопровода IGB да е до 3 млрд. куб. метра/година в посока Гърция-България. В зависимост от
пазарния интерес той може да се увеличи до 5 млрд. куб. метра/година и да позволява обратно подаване (от България
към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция.
Интерконекторът между Гърция и България ще позволи на страната ни да получава газ от Азербайджан, който се добива
от находището „Шах Дениз 2“. Тази отсечка се предвижда бъде свързана с „Трансадриатическия газопровод“, който ще
транспортира природен газ до европейските пазари, достигайки територията на Италия. Проектът се финансира от
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Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата му стойност е 470 млн. лв. (240,2 млн.
евро), а отпуснатите безвъзмездни средства са 76,2 милиона лева.
Припомняме, че през ноември 2018 г. Европейската комисия (EK) одобри отпускането на държавна помощ за
междусистемната газова връзка. По-рано през март пък стана ясно, че гръцкият министър на околната среда и
енергетиката Йоргос Статакис е дал разрешение за строежа на интерконектора Гърция-България на територията на южната
ни съседка.
През февруари стана ясно, че ICGB, проектната компания, създадена за газопровода, оставя в краткия списък 5 кандидати
за втората фаза на дългата 182 км. връзка. Кандидатите са консорциум на Bonatti SpA (Италия), Главболгарстрой (България),
GP Group АД (България); консорциум на Max Streicher (Италия) и Terna (Гърция); консорциум на Spiecapag (Франция) и Trace
Group Hold (България); J&P AVAX S.A (Гърция); смесено дружество на China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd. (Китай) и
"АКТОР" (България).
Още през ноември 2018 г. EK одобри отпускането на държавна помощ за междусистемната газова връзка. По-рано през
март пък стана ясно, че гръцкият министър на околната среда и енергетиката Йоргос Статакис е дал разрешение за строежа
на интерконектора Гърция-България на територията на южната ни съседка.
В началото на април стана ясно, че проектната компания ICGB АД ще разгледа две оферти за строителство на газовата
връзка с Гърция. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 145 млн. евро без ДДС, а срокът за изпълнение е 18
месеца, считано от започване на изпълнението. Над 10 български и чуждестранни компании и обединения проявиха
първоначален интерес към обществената поръчка и подадоха документи в първа фаза на процедурата. Допуснати бяха
ДЗЗД „АЙ ДЖИ БИ – 2018“ и J&P АВАКС. Избрана беше J&P АВАКС, като офертата е за 144 850 000 евро.
Преди седмица пък от АЙ ДЖИ БИ обявиха, че гръцката компания Corinth Pipeworks Industry S.A. е избрана да произвежда
и доставя тръби за изграждането на газовата връзка между Гърция и България. Стойността на договора е 58,23 млн. евро,
което представлява общата твърда цена на доставката.
Economic.bg
√ Над 78% от туристическите пътувания на българите са в страната
Средният разход при пътуване на лице с лична цел е 195,68 лв. в страната и 556,10 лв. в чужбина
929 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания през първото тримесечие на 2019 г., от които 78,4%
са в страната, а 17,7% - в чужбина, сочат данни на НСИ. В сравнение със същото тримесечие на миналата година общият
брой на пътувалите лица на 15 и повече навършени години се понижава със 7,3%.
Най-голям е делът на пътували българи на възраст 25 - 44 години (417,6 хил.), или 45% от всички пътували лица, като 80,3%
от тях са пътували в страната, а 27,9% в чужбина. По-голяма част от туристическите пътувания са били с цел "почивка и
екскурзия" (45,4% в страната и 61,4 в чужбина).
През първото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 203.1 хил., или 91.2% от общия брой лични
пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 95.8%, а на тези в чужбина 69.8%.
По отошение на разходите най-голям относителитен дял в страната са тези за храна - 33,7%, а в чужбина най-много са
разходите за транспорт - 35,1%. Средният разход при пътуване на лице с лична цел е 195,68 лв. в страната и 556,10 лв. в
чужбина. При професионални пътувания разходите средно са 160,44 лв. за страната и 1172,47 лв. за чужбина.
В. Банкерь
√ БНБ: Лихвените проценти ще останат на ниски равнища
В условията на запазващи се на ниски равнища /в исторически план/ лихвени проценти в еврозоната, при висока
ликвидност в българската банкова система и при продължаващ приток на привлечени средства от резиденти през първите
два месеца на 2019 г. , лихвените проценти на междубанковия паричен пазар в България и лихвените проценти по срочните
депозити останаха без съществено изменение спрямо края на 2018 година. Това отчита Българската народна банка в
първия си икономически преглед за тази година.
Оценката на експертите от централната банка е, че запазващият се висок приток на привлечен ресурс, благоприятната
макроикономическа среда, понижената оценка на банките за риска при кредитополучателите и конкуренцията в банковия
сектор са допринесли за запазване на тенденцията към плавно понижение на лихвените проценти по новоотпуснати
кредити за предприятия и за новите жилищни кредити.
В доклада на БНБ се посочва още, че към началото на февруари среднопретегленият лихвен процент по новите срочни
депозити общо за секторите „нефинансови предприятия“ и „домакинства“ е останал на нивото си от края на 2018 г. - 0.3%.
Лихвените проценти по новите срочни депозити в евро и в левове са отбелязали слабо понижение, докато при тези в
долари се запазва тенденцията към повишение, която се наблюдава от началото на 2018 г.
"Възможно влияние върху увеличението на лихвените проценти по депозитите в долари оказва процесът на
нормализиране на паричната политика от Федералния резерв в САЩ и повишенията на лихвения процент по федералните
фондове. Увеличението на лихвените проценти по депозитите в долари вероятно оказва влияние за съществуването на
наблюдаваната от началото на 2018 г. тенденция към нарастване на обема на новодоговорените срочни депозити в долари
на нефинансовите предприятия", уточняват експертите от Централната банка.
Според разпределението на изчислени по банки среднопретеглени лихвени проценти по нови срочни левови депозити на
домакинствата през февруари 2019 г. се наблюдава намаление спрямо края на 2018 г. в броя на банките, чийто среден
лихвен процент варира в интервалите от 0.25% до 0.50% и от 0.75% до 1.0%, докато броят на банките със среден лихвен
процент в интервала от 0.50% до 0.75% се е увеличил.
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Лихвите по кредитите
През първите два месеца на 2019 г. се запази тенденцията към плавно понижение на лихвените проценти по новоотпуснати
фирмени кредити и по нови жилищни кредити. Според Анкетата за кредитната активност на банките, която провежда БНБ,
основните фактори, влияещи върху динамиката на лихвените проценти са понижената оценка за риска, конкуренцията в
банковия сектор и нарастващият обем на привлечените ресурси. По-конкретно значение за оценката на риска са имали
повишената платежоспособност на кредитополучателите, общата макроикономическа среда, благоприятните перспективи
за пазара на жилища и пониженият риск, свързан с обезпечението.
Лихвените проценти по новодоговорени кредити за нефинансови предприятия през февруари 2019 г. се установиха на
3.7% за кредитите в левове, 3.1% за кредитите в евро и 4.4% за тези в долари. Спрямо края на 2018 г. беше отчетено
понижение с 4 базисни точки при кредитите в левове, а по кредитите в евро лихвените проценти се запазиха без
изменение. По кредитите в долари лихвеният процент се повиши с 26 базисни точки, което вероятно отразява
увеличението на лихвените проценти по депозити в долари. Годишният процент на разходите (ГПР) по новите жилищни
кредити продължи да следва тенденция към слабо понижение и към февруари възлезе на 3.8%. Основен принос за тази
динамика имаше лихвеният компонент на разходите, докато имплицитният процент на нелихвените разходи се запази на
нивото си от края на 2018 г.
При потребителските кредити през февруари 2019 г. се наблюдаваше слабо повишение на лихвения компонент на
разходите спрямо края на предходната година и ограничено понижение на имплицитния процент на нелихвените разходи.
Двата ефекта се неутрализираха взаимно, вследствие на което ГПР по потребителските кредити се запази без изменение
спрямо декември 2018 г. и възлезе на 10.5%. Според разпределението на изчислени по банки среднопретеглени лихвени
проценти по нови жилищни кредити в евро през февруари 2019 г. спрямо края на 2018 г. се увеличи броят на банките със
среден лихвен процент в интервалите до 3.0% и от 3.0% до 4.0%, докато при броя на банките с лихвени проценти в повисоките диапазони не бяха наблюдавани промени.
През разглеждания период стандартното отклонение, отразяващо вариацията сред предлаганите от банките лихвени
проценти, се понижи с 27 базисни точки - до 0.92%. Спредовете между лихвените проценти по нови фирмени и жилищни
кредити в България и тези в еврозоната продължиха да се свиват и към февруари достигнаха исторически ниски нива
съответно от 190 базисни точки и 157 базисни точки.
Прогноза
"През второто и третото тримесечие на 2019 г. очакваме лихвените проценти по новодоговорени срочни депозити и
кредити да се запазят на достигнатите ниски равнища. Влияние за това ще оказват очакванията на УС на ЕЦБ да се запазят
без промяна най-малко до края на 2019-а лихвените проценти в еврозоната , продължаващият приток на привлечен ресурс
от резиденти, високата ликвидност и конкуренцията в банковия сектор в България", се посочва в икономическия преглед
на БНБ.
БНТ
√ Сотир Цацаров назначи проверка за субсидиите на партиите
Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Върховната административна прокуратура да провери дали партиите са
получили партийните си субсидии за миналата година при спазване на закона. Причината - изнесен материал, в който се
твърди, че партиите са получили неправомерно с 6 милиона лева повече субсидии. Финансовият министър Владислав
Горанов обясни, че законодателството е несъвършено, а омбудсманът Мая Манолова призова депутатите да попитат
финансовия министър.
Главният прокурор Сотир Цацаров разпорежда на Върховната административна прокуратура да изиска информация от
Министерството на финансите, Централната избирателна комисия и Сметната палата дали партиите са получили 38 вместо
32 милиона лева субсидии за 2018 г.
В медийни публикации се твърди, че партиите са получили с 6 519 540 лв. повече, като "цената" на един действително
получен глас вместо определените с бюджета 11 лв. незаконосъобразно е увеличена на 13 лева и 23 стотинки.
Според омбудсмана и специалист по изборно законодателство Мая Манолова, Законът за политическите партии е
нарушен.
Мая Манолова, омбудсман: Всъщност партиите са получавали субсидия и за гласове, подадени и за независими
кандидати, за партии, които не са преминали еднопроцентовата бариера, а също така и за протестно гласуващите
граждани в квадратчето "не подкрепям никого", което очевидно е нарушение на закона.
Според омбудсмана, изпълнителната власт и финансовият министър трябва да дадат обяснения пред депутатите.
Самият Владислав Горанов обясни, че преразепределянето на парите е заради несъвършенство в законодателството.
Владислав Горанов, министър на финансите: За да се получи точно 11 лв. на глас, със сега действащият закон няма как
да се случи. Законът така е разписан, че определя общата сума на база на всички партии и коалиции, участвали в изборите,
а впоследствие правоимащите да получават такава субсидия са само тези, които имат избрани народни представители.
Владислав Горанов смята, че законът трябва да бъде променен.
Владислав Горанов, министър на финансите: Така, че да е ясно, че не може да се преразпределят субсидии от
действителни гласове на партии и коалиции.
По думите на финансовия министър, в хода на проверката на прокуратурата ще бъдат изяснени всички факти.
√ Финансов експерт: Цените на стоките и услугите в България се изравняват с ЕС
Цените на стоките и услугите в България се приближават към тези в ЕС, което означава, че няма да има сериозни ценови
сътресения при влизането ни в еврозоната. Това заяви в студиото на „Още от деня“ финансовият експерт доц. д-р Даниела
Бобева. По думите ѝ, при влизането ни в еврозоната се очаква сериозен ръст на цените на онези стоки и услуги, които в
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България са най-ниски, сравнени с тези в ЕС - в частност покачване се очаква в цените на бирата, кафето и културните и
развлекателните мероприятия.
Очаква се забавяне на икономиката в световен мащаб, което ще се отрази и на България. Засега тенденциите на забавяне
са нормални, заяви доц. Бобева.
доц. д-р Даниела Бобева - преподавател във Висше училище по застраховане и финанси: При влошаване на външната
среда и материализиране на вътрешните дисбаланси, е много вероятно и ние догодина да изпаднем в рецесия.
Негативни сигнали към доходите няма, но е тревожна тенденцията разходите да са повече от приходите. Увеличили са се
приходите от социални помощи и пенсии, което показва маргинализация на определени групи от населението, както и
застаряване, изтъкна доц. Бобева.
По думите на д-р Бобева основните разходи в домакинствата са за храна, като те възлизат на над 30%. Този дял не се
променя, за разлика от други пера в семейния бюджет - като разходите за здравеопазване, които са се удвоили. Ръст има
и в разходите за алкохол и цигари, където България е лидер в европейски мащаб.
След като България влезе в еврозоната, значителен скок в цените се очаква в бирата, кафето и на културните и
развлекателни мероприятия, тъй като те сега са най-ниските в Европа. Като цяло, цените на стоките и услугите в България
се сближават към тези в ЕС, заради което няма да се очакват сериозни ценови сътресения при влизането ни в еврозоната,
допълни доц. Бобева.
√ Жълт код за интензивни валежи и градушки e обявен в 9 области
Жълт код за интензивни валежи е обявен в 9 области в страната в четвъртък. Обилни и интензивни валежи ще има в
областите: Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол. Вечерта и през
нощта срещу петък вероятността за мощни гръмотевични бури е значителна. Очакват се градушки.
В четвъртък максималните температури ще са между 11 и 20 градуса. До обяд ще е слънчево и спокойно. Следобед, обаче,
започва заоблачаване с валежи и градушки, като през нощта и на 24 май явленията ще са интензивни и в по-голямата част
от страната.
В петък интензивни дъждове, придружени от гръмотевици, ще има почти в цялата страна. Температурите леко ще се
понижат и ще са между 9 и 19 градуса.
В събота времето ще е по-топло, със северозападен вятър. Валежи са малко вероятни, но времето ще остане облачно.
√ Стартира процедурата за избор на инвеститор за АЕЦ „Белене“
Поканата за участие е публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз. Процедурата по избора трябва да
приключи за една година. Заявления за участие могат да подават български или чуждестранни компании.
През юни 2018 г., Народното събрание реши да бъде размразен проектът за втора ядрена централа, която трябва да се
реализира на пазарен принцип без сключване на дългосрочни договори за изкупуване на електроенергия от НЕК и
предоставяне на държавни гаранции.
Националната електрическа компания си запазва правото на блокираща квота при вземането на решения от общото
събрание на акционерите в бъдещата проектната компания.
До момента намерения за участие в процедурата са заявили „Росатом“ и Китайската национална ядрена корпорация. За
евентуални доставчици на част от оборудването пък се сочат френската „Фраматом“ и американската „Дженеръл
електрик“.
√ Срещата на върха на НАТО ще е през декември в Лондон
Следващата среща на НАТО на високо равнище ще се проведе в Лондон през декември, отбелязвайки 70-годишнината на
съюза, съобщи генералният секретар Йенс Столтенберг пред Агенция Франс прес.
Срещата на върха през декември ще бъде шанс "да се отговори на настоящите и спешните предизвикателства пред
сигурността и как НАТО ще продължи да инвестира и да се адаптира, за да гарантира, че ще остане стълб на стабилността
през идните години", заяви Столтенберг в изявление.
Той добави, че Лондон е подходящо място за отбелязване на 70-годишнината на трансатлантическо военно
сътрудничество, тъй като той е бил дом на първото седалище на Алианса, след като Обединеното кралство стана един от
12-те основатели на НАТО през 1949 година. Днес държавите-членки са 29 и централата е в Брюксел.
√ Ключова оставка във Великобритания
Още една ключова оставка във Великобритания. Председателят на парламентарното мнозинство Андреа Ледсъм обяви,
че напуска поста. Така натискът над британския министър-председател Тереза Мей се засилва още повече.
Председателката на парламентарното мнозинство в Камарата на Общините се аргументира за решението.
Андреа Ледсъм, бивш председател на парламентарното мнозинство на торите: Защото изцяло подкрепях Брекзит
през последните три години, не мога като Лидер на Камарата на общините и носейки отговорност за законодателството,
утре да отговоря на въпросите на бизнеса и да съобщя за сделка, чийто детайли не мога да подкрепя. Това не е Брекзит.
Новият план на Мей за напускането на Великобритания от ЕС предвижда парламентарно гласуване дали да се проведе
втори референдум за Брекзит, както и по-близки търговски отношения с Брюксел в бъдеще.
От канцеларията на министър-председателя съобщиха, че тя е разочарована от оставката на Ледсъм. Но тя идва на фона
на все повече призиви от страна на консерваторите и министри към Тереза Мей да се оттегли от поста.
Слуховете, че тя ще го направи снощи не се потвърдиха, но според британския вестник "Таймс" това може да се случи още
утре. Според британската преса Мей е загубила контрол над ситуацията и оставането ѝ начело на правителството и на
консерваторите е въпрос на часове.
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√ Австрия вече е с преходно правителство
Австрия вече има преходно правителство. То ще управлява до извънредните избори през септември. След скандала с
видеото от остров Ибиса и оставката на министрите от Партията на свободата, техните ресори бяха заети от експерти и
висши държавни служители. Президентът Ван дер Белен призова новите министри, да работят отговорно за позитивното
развитие в страната. Тази вечер се очакват нови записи по видеоаферата.
В Австрия, където за разлика от България, няма служебен кабинет, случилото се днес е прецедент. Страната ще се
управлява до изборите от правителство с ограничени правомощия. Церемонията в двореца Хофбург демонстрира преди
всичко политическа стабилност. Австрийският президент назначи новите министри и отправи предупреждение към всички
партии.
Александър Ван дер Белен, президент на Австрия: Особено ми е важно да подчертая работата за Европа. Обединена
Европа е най-добрата идея, която ние европейците някога сме имали. Моля ви, да не забравяте това и дадете своя принос
към конструктивната роля на Австрия в ЕС, а както и активно да работите за необходимите промени и реформи в
общността.
Чак в понеделник ще се решава политическото бъдеще на канцлера Себастиан Курц. Той е застрашен от вот на недоверие
в австрийския парламент.
Големите партии все още се колебаят дали да се включат в него. Все още няма яснота и по въпроса, който е поръчителят
на компроментиращото видео, довело до политическата криза. Във Виена има предположения, но няма доказателства. Те
се очакват от новия вътрешен министър.
Себастиан Курц, канцлер на Австрия: Доктор Екард Рац е бил председател на Върховния съд и сега ще ръководи
вътрешното министерство. Ще бъде направено всичко необходимо за изчистване на съмненията и упреците. Става въпрос,
както за съдържанието на видеото, така и за начина, по който е направен записът.
От сега е ясно във Виена, че до изборите през септември предстои дълга и мръсна кампания.
БНР
√ Премиерът дава старт на строителството на магистрала "Европа"
Премиерът Бойко Борисов ще даде начало на строителството на магистрала „Европа“. Трасето ще свързва София с
граничния пункт „Калотина“ на границата със Сърбия. То е част от трансевропейския коридор, който свързва Европа и Азия.
Първият етап от строителството включва 17-километров участък от Калотина до Сливница.
Борисов ще присъства и на пускането в движение на първия участък от лот 3.1 на магистрала „Струма“. Отсечката е с
дължина 6,5 километра ще пренасочва автомобилния трафик от главен път Е-79, който минава през Благоевград.
√ Българска делегация в Рим за честванията на 24 май
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева започва официално тридневно посещение в Рим по случай
честванията за 24 май.
Водената от Караянчева делегация ще се срещне днес с председателя на Сената в италианския парламент Мария Казелати.
Караянчева и Казелати ще обсъдят парламентарното сътрудничество между двете държави и теми от взаимен интерес.
Утре в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Караянчева и водената от нея делегация ще
бъдат приети във Ватикана от папа Франциск. Молебен за здраве и успехи на българския народ ще бъде отслужен в
предоставения на българската църковна общност в Рим храм "Свети Павел Ала Регула".
Официалната българска делегация ще се поклони пред гроба на Свети Константин-Кирил Философ в базиликата "Сан
Клементе" и ще поднесе венци и цветя на паметника на Иван Вазов.
Утре ще се проведе и традиционният официален прием в българското посолство в Рим по случай празника на духовността.
√ Генералният директор на ЮНЕСКО идва за 24 май
По покана на президента Румен Радев на 23 и 24 май на официално посещение в България ще бъде генералният директор
на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) Одри Азуле, съобщи прессекретариатът на държавния
глава.
Участието на Одри Азуле в тържественото отбелязване на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската
писменост е израз на уважение към приноса на страната ни за развитието на световната култура, се отбелязва в
съобщението.
В рамките на официалното ѝ посещение ще бъдат обсъдени и перспективите за последващо разширяване на
сътрудничеството между България и ЮНЕСКО в областта на образованието, науката и опазването на културното
наследство.
Румен Радев и Одри Азуле ще имат разговори утре - 23 май, а преди тях генералният директор на ЮНЕСКО ще се срещне с
ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Анастас Герджиков и ще изнесе в аулата на висшето
училище лекция на тема: „ЮНЕСКО и предизвикателствата на 21 век“.
На 24 май държавният глава Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова и генералният директор на ЮНЕСКО Одри
Азуле ще се присъединят пред сградата на президентската институция към тържественото шествие за 24 май.
В рамките на официалното си посещение в България Одри Азуле ще проведе срещи и с министър-председателя Бойко
Борисов и с вицепремиера и министъра на външните работи Екатерина Захариева.
√ Офертата на консорциум "Витоша" за концесията на летище София включва и нов национален стадион
Изграждането на нов национален стадион е част от офертата на MAG за концесията на летище София, включено в
разширеното предложение, подадено пред Министерството на транспорта, заявяват от отдела за връзки с обществеността
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на консорциум "Витоша" (състоящ се от Manchester Airports Group (MAG) и нейният партньор Beijing Construction
Engineering Group (BCEG).
Стадионът ще бъде част от независима и допълнителна инвестиция на стойност от 600 милиона евро, която е извън обхвата
на основната инвестиционна оферта от близо 1,5 милиарда евро. По този начин цялостното предложение за инвестиции
надвишава 2 милиарда евро, съобщава от един от петимата кандидати за концесиониране на летище София, които бяха
допуснати да продължат участие в процедурата на Министерството на транспорта.
Консорциум "Витоша" предлага да вземе дейно участие в развитието на летище София, което ще включва нов национален
стадион (построен по стандартите на УЕФА от категория 4), подкрепен от търговска зона, магазини, зона за отдих и
логистични съоръжения, за да се създаде допълнителен бизнес зони София, както и такива за развлечения.
Самият проект предвижда новият стадион да бъде мултифункционален, напълно подходящ за националните отбори по
различни видове спорт, световни спортни състезания, както и концерти и фестивали. От консорциум "Витоша" допълват,
че при одобрение на неговата кандидатура, обещаният нов стадион ще бъде завършен навреме, за да бъде използван при
евентуално предоставяне на домакинството на България на Младежките зимни олимпийски игри през 2024-а година.
Предложението за концесията на летище София е като продължение на успеха на подобен проект, развит от двете
компании, влизащи в консорциум "Витоша", на летище Манчестър (Airport City Manchester). Компаниите MAG и BCEG
сключиха партньорство за изграждането на летище Манчестър през 2013-а година, което доведе до значителни
икономически ползи за северната част на Англия и проектът бе признат като един от най-мащабните от подобен вид след
този за Олимпийските игри в Лондон през 2012-1 година.
√ Литовският, латвийският и естонският опит в еврозоната
Репортаж на Марта Младенова да предаването ''Нещо повече''
През юли България очаква решение дали може да се присъедини към валутно-курсовия механизъм ERM II и да направи
първата голяма крачка към въвеждането на еврото. Ето защо в "Хоризонт" представяме примерите от различни държави,
които вече са минали по този път. В "Нещо повече" Марта Младенова разказва за литовския и естонския опит.
2015 година в Литва започва разплащането с евро, предхождано от период с фиксиран курс на местната валута литас
съотношение 3,45 към. "Бизнесът и хората бяха подготвени, а страховете от огромна инфлация – единствено политическо
внушение", заяви пред "Хоризонт" Йева Валешкиате от Литовския институт за пазарна икономика: "Еврото ни донесе много
позитиви. Това е като членството в Шенген. Приятно е – използваме едни и същи монети и банкноти като останалите
държави в еврозоната. Разбира се, въпросът с цените беше много важен за литовците. Тук обаче имаше и политическо
говорене. Истината е, че някои от цените се качиха, но и много цени на продукти от основната потребителска кошница
паднаха".
Литва е последната държава, въвела еврото, и може би най-бедната от трите прибалтийски страни. Година преди нея
Латвия започва разплащания с единната европейска валута, а още през 2011 година Естония, която е и с най-добри
икономически показатели, се присъединява към клуба на богатите. И в трите държави управляващите се договарят с
бизнеса да не се увеличават цените заради конвертирането на валутите. В Талин Марко Удас от Естонската търговскопромишлена палата е категоричен, че позитивите от членството в еврозоната превишават многократно негативите:
"Разбира се, имаше някои предизвикателства пред компаниите. Например, трябваше да се променят счетоводните
програми, защото преди всичко беше в естонски крони, а още преди въвеждането официално на еврото, трябваше да
пригодим програмите към новата валута. Другата цена, която трябваше да бъде платена, е в подмяната на етикетите. Във
всички магазини трябваше да се сложат нови, на които е изписана стойността на стоката и услугата в евро. Това не беше
чак толкова сложно и ако теглим чертата, ефектът върху потребителските цени по изчисления на Евростат е между 02 и 0,3
%. Това изобщо не е висока стойност, като имате предвид, че цените растяха, преди да въведем еврото и след това. В този
период инфлацията в Естония беше около пет процента. Това беше така и преди, и след въвеждането на еврото", спомня
си Удас и отново се връща към въпроса с инфлацията и споразумението между бизнеса и управляващите: "Търговците на
дребно не увеличиха цените с въвеждането на еврото. Изключение имаше само в някои сфери – например при
фризьорските услуги, в ресторантите и при кетъринга. Във всички останали случаи обаче нямаше сериозни повишения".
Естония е най-скъпата от трите прибалтийски държави, но нивото на сива икономика в нея е най-ниско, според различни
проучвания. В Литва борбата със сивия сектор не е съвсем успешна, което донякъде се дължи и на данъчната политика:
"Ако погледнете акцизите в Литва, те не са много високи. В сравнение с останалите европейски държави при някои стоки
дори са по-ниски. Въпросът е, че хората тук печелят чувствително по-малко от шведите например. Ето защо, когато сравним
акцизите с нивото на доходите, всъщност ставките се оказват огромни. И изобщо не е трудно, когато страната ни граничи
с Беларус, да си купиш малко бензин оттам без акциз или някаква друга стока".
Не е задължително купуването на стоки и услуги да става в сивия сектор, за да ощетява литовската хазна откъм данъци.
Понякога търговията просто се случва съвсем легално, но зад граница:
"Хората, които работят в полските супермаркети близо до границата, говорят много добър литовски, защото често ние
ходим да пазаруваме там. Причината е много проста – за много стоки в Полша има по-ниска ставка на ДДС. Разбира се,
Полша е много по-голям пазар, което оказва своя ефект върху цените. Трябва обаче да подчертаем, че там храните са
много по-евтини, защото има нисък данък върху добавената стойност. В Литва говорим за ставка от 21%".
За да подтикнат хората да не участват в сивия сектор, и литовските данъчни са въвели лотария, подобна на нашата.
Проблемът – тя не дава големи шансове за печалба, а и не решава основния проблем – бедността. Възрастните хора живеят
с ниски пенсии, а и често средната класа е изправена пред ситуацията едва да скрепи бюджета до края на следващия
месец:
"Когато попитаме хората дали биха получавали заплата в плик или купуват стоки и услуги без платени данъци и акцизи,
ако изведнъж доходите ви рязко спаднат или отново настъпи криза, половината от запитаните отговарят положително.
Това е много важно. Сега е много лесно – икономиката расте, борбата със "сивите" практики в нея е сравнително успешна.
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Ако отново настъпи криза, хората ще поискат отново да се върнат към сивата икономика, а след това е много трудно да
бъдат отучени от навиците си".
Така изглеждат нещата от гледна точка на потребителя, а за бизнеса – освен премахването на риска от превалутирането и
имиджовия ефект, идват и множеството регулации. И в трите прибалтийски държави експертите твърдят, че банките са
станали по-стабилни, а когато попитам за проблема с прането на пари, следва усмивка и отговор, че това не засяга
обикновените хора. Казусът е най-сериозен в Латвия и в Естония, където според Марко Удас даже регулациите са
прекалени:
"Има и някои проблеми. Например, има много известни и ползващи се с голямо доверие чужди компании, които не могат
да си отворят банкова сметка. Това е огромен проблем за стартиращите компании или за такива, които са от други държави
извън ЕС. Те са чували прекрасни неща за възможностите за правене на бизнес в Естония, искат да се възползват от тях, но
изведнъж – заради регулациите банките отказват да им отворят сметка. Наистина казусът е много сериозен.
БТА
√ Община Троян е втората в България с електронни услуги в сайта на Държавна агенция "Електронно управление"
Община Троян е втората община в България с електронни услуги в сайта на Държавна агенция "Електронно управление".
Това съобщи кметът на общината Донка Михайлова.
В Единния портал за електронни административни услуги Общината участва с 11 услуги в областта на гражданското
състояние, поясни Михайлова.
По този начин гражданите могат да подават заявления за услуги по гражданско състояние с електронен подпис и през
Държавната агенция.
Идеята е услугите на различни институции в България да бъдат открити по-лесно чрез централизираното заявяване. В
момента в портала участва Община Банско, а Община Троян е втората община в страната, която е включена. Заявленията
ще пристигат в Община Троян чрез системата за сигурно електронно връчване, с входящ номер, каза още кметът.
По думите й плащането на електронните услуги може да стане по банков път и на място в общината при получаване на
услугата.
Михайлова допълни, че ако заявителят има електронен подпис може да плати и да получи услугата по електронен път.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Дни преди вота - между очакванията и реалността. Коментар на Боряна Димитрова и Андрей Райчев;
Във Варна: След обилния дъжд пропадна част от нов булевард - какви са причините?
Недоволство сред хората от Самораново заради строеж на нов затвор;
Софтуерни казуси - търговските отношения и потребителските неволи;
В кръга на песента - диригентът Йордан Камджалов;
БТВ, „Тази сутрин"
Промяната Европа продължава. Финално участие на партийните лидери, с водачите на листи - Красимир
Каракачанов и Ангел Джамбазки от ВМРО.
Как започват евроизборите във Великобритания? Подробности от специалния екип на БТВ в Лондон.
Как охраната на банков клон счупи ръката на клиент, опитал се да влезе с медицинска маска? На живо, от Сливен.
Дете, с над 50 кърлежа след разходка в столичния Южен парк. Какви мерки предприема общината и безопасни ли
са зелените зони в София?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Битката за Европа - колко евродепутати ще изпратят от ГЕРБ в Брюксел, как ще се възстанови партията след
скандалите и оставките и какви са сценариите за управлението след евровота? Говорят премиерът Бойко Борисов
и първата в евролистата на ГЕРБ - Мария Габриел.
Кои партии ще спечелят места в европарламента и кой ще е първи на изборите според последните данни на
социолозите?
Били ли са задържани от полицията синът на Аня Пенчева - Ангел Караньотов и приятелката му заради побой над
бизнесмен на пътя. Каква е тяхната версия за случката?
Как лекари махнаха 50 кърлежа от главата на дете и защо има бум на ухапаните?
Как ще гласуват великобританците на изборите за Европейски парламент, които започват днес в Обединеното
кралство?
Ще бъде ли разкрит убиецът в сериала „Дяволското гърло"? Какво да очакваме в големия финал на криминалната
драма? Гостуват актьорите Владо Карамазов и Христо Петков.
На финала - кой може да бъде номиниран за тазгодишното издание на Националната младежка награда за
проявени благородство и доблест?
√ Предстоящи събития в страната на 23 май
София.
От 17.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще проведе среща с генералния директор на ЮНЕСКО
Одри Азуле. След срещата двамата ще дадат съвместни изявления за медиите в Гербовата зала.
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От 10.00 часа в градинката, до входа на митрополитския храм „Св. Николай Мирликийски", ще бъде открит
паметник на видния фабрикант и индустриалец - Мито Орозов.
От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН ще се състои тържествено събрание на БАН по случай Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост.
От 11.00 часа в Института по физика на твърдото тяло ще бъде връчена наградата на победителя в „Конкурса за
високи научни постижения в ИФТТ 2017-2018".
От 11.00 часа екипът на БГАсист ще представи интересни демонстрации на технологии за хора с нарушено зрение
в офиса си на ул. „Пиротска" № 5.
От 14.00 часа в Пресклуба в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, ще се проведе редовен
брифинг на Централната избирателна комисия.
От 18.00 часа в Литературния клуб на Столичната библиотека ще се състои събитие, по време на което ще бъде
представено творчеството на Амелия Личева.
От 19.00 часа в галерия „УниАрт" към Нов български университет ще бъде представена изложбата „Неперфектна
азбука" на Тодор Георгиев.

***
Банкя.
От 11.00 часа в парк „Ротонда" ще се проведе концерт с участието на деца от 25 Детска градина „Изворче" по повод
Деня на славянската писменост и българската просвета и култура.
***
Банско.
От 11.00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще открие реновираната социална кухня
към Домашен социален патронаж, която се намира на улица „Радон Тодев" 14. След това той ще посети
Социалното предприятие за производство на пликове, Дневния център за деца с увреждания „Здравец" и
Защитени жилища 1 и 2.
От 11.00 часа на улица „Радон Тодев" № 14 министър Бисер Петков ще открие в Банско реновираната социална
кухня към Домашен социален патронаж.
***
Благоевград.
От 18.30 часа от Съдебна палата ще тръгне тържествен парад на училищните знамена до зала „Пейо Яворов",
където от 19.00 часа кметът д-р Атанас Камбитов ще връчи приза „Училище на годината".
***
Бургас.
От 10.00 часа в атриума на Бургаския свободен университет ще се проведе тържествената церемония за връчване
дипломите на Випуск 2019 на Бургаския свободен университет.
От 17.30 часа в експоцентър „Флора" ще се състои традиционният прием на на бургаските културни дейци по
случай 24 май, чийто домакин е кметът Димитър Николов.
***
Варна.
От 9.30 часа в Социалната чайна, ул. "Преслав" 53, ще се проведе Dutch Innovation Café на тема: Умни градове Варна.
От 10.00 часа на 23 май до 26 май в акваторията на Варненския залив ще се проведат гонките от регатата за килови
яхти "Варна ченъл къп". Основният акцент на събитието е Парадът на буквите, който ще бъде навръх 24 май.
От 09.30 до 11.30 часа в Социалната чайна, ул. "Преслав" 53 ще се проведе Dutch Innovation café на тема Умни
градове - Варна. Събитието се организира от посолството на Кралство Нидерландия в България.
От 18:30 часа в читалище "П.Р. Славейков 1928" ще се проведе празничен концерт, посветен на 24-ти май.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в зала „Просветно и читалищно дело" на музей „Възраждане и Учредително събрание" ще се състои
възстановка, с участието на предучилищната група от Детска градина „Пролет", която ще отбележи 180 години от
откриването на Взаимно училище към църквата „Св. Никола" във Велико Търново.
От 18.00 часа в парк „Марно поле" ще се проведе инициативата Музика в парка с Биг бенд Велико Търново.
От 19.00 часа в Клуб 7 ще се проведе Музикална вечер с рок-група „Ехо".
***
Видин.
От 13.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА във Видин ще се проведе пресконференция на РИК -Видин.
***
Враца.
От 14.00 часа в Народно читалище „Развитие 1869" ще се проведе церемонията по награждаване на победителите
в конкурса за стихотворение и есе „Емилия Александрова".
От 17.30 часа в Градската концертна зала ще се състои церемония по връчване на наградите на кмета на Община
Враца в системата на народната просвета и в областта на културата за 2019 г.
От 18.00 часа в Градската концертна зала ще се проведе церемонията за връчване наградите на Кмета на Община
Враца в системата на народната просвета и в областта на културата за 2019г.
От 20.00 часа в градската концерта зала ще започне концерт на Симфониета Враца и Национален филхармоничен
хор „Светослав Обретенов"- София.
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***
Гълъбово/с. Обручище.
От 19.00 часа вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде гост на честването на 160-годишнината от създаването на
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий" в село Обручище.
***
Добрич.
От 09.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова" ще се проведе международен конгрес по спелеология в изкуствени
кухини.
***
Каварна.
Каварна ще бъде посетена от делегация на Асоциацията на европейските столици и градове на спорта - ACES
Europe. От 10.00 часа ще се състои среща с кмета на Каварна и кметския екип за представяне на кандидатурата на
Каварна за европейски град на спорта 2020 и връчване на „златните писма" за ръководството на ACES Europe. От
11.00 часа ще се проведе посещение на спортен комплекс „Каварна". От 14.30 часа ще се състои посещение на
изложба на тема „Спорт" на децата от Общински детски комплекс - Каварна. От 15.00 часа е предвидено
посещение на залите за Карате и Кик бокс в Каварна и откритата площадка за хандбал. От 16.00 часа ще се състои
посещение на голф игрище „Тракийски скали".
***
Монтана.
От 10.30 часа в парк „Монтанензиум" ще се проведат инициативите „Алея на книгите" и „Читални на открито" на
РБ „Гео Милев" по повод 24 май Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
От 19.00 часа в Общинския младежки дом ще бъде представен оперния спектакъл „Бъркотия".
***
Перник.
От 10.00 часа в Театралния салон „Георги Русев" ще бъдат отбелязани 80 години от създаването на Обединено
училище „Т. Ненков".
От 17.30 часа в галерията на Общинския младежки дом ще бъде представена изложбата живопис „Генезисът на
един творец" на Ивайла Бързачка.
***
Пловдив.
В 10.00 часа на ул. ''Крайна'' кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и кметът на район "Източен" Николай Чунчуков
ще открият новат спортна площадка.
В 10.00 часа в хотел ''Империал'' ще се проведе международна конференция на тема „Да повишим
осведомеността на младежката общност относно уврежданията, за да създадем приобщаващо общество".
В 11.00 часа на ул. ''Брезовско шосе'' кандидатът за член на Европейския парламент от листата на ГЕРБ и СДС
Андрей Ковачев ще се срещне с екипа на предприятие за обработка на месо и производство на колбаси. От 12.30
часа на шатрата на ГЕРБ на Римския стадион той ще разговаря с пловдивчани и гости на града, предвидена е и
среща с председателя на Съюза на репресираните в Пловдив Атанас Узунов. В 15.00 часа Андрей Ковачев ще
посети голяма шивашка фирма в Източна индустриална зона.
В 12.30 часа пред Туристическия информационен център на Малката главна кметът на Пловдив инж. Иван Тотев
ще присъства на откриването на "Вкусът на Пловдив".
***
Садово.
От 09.30 часа в района на летище Чешнегирово, община Садово началникът на отбраната генерал Андрей Боцев и
началникът на Генералния щаб на Република Гърция генерал Христос Христодулу ще наблюдава заключителния
етап на съвместната подготовка на силите за специални операции.
***
Сливен.
От 16.30 часа министърът на културата Боил Банов ще се срещне с кмета на града Стефан Радев. В 17.00 часа
министърът ще разгледа уникалната археологическа експозиция в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон
Табаков". За 17.30 часа в галерия „Узунова къща" е предвидено откриване на изложба по повод 120 години от
рождението на българския художник Марио Жеков.В 18.00 часа министър Банов ще присъства в зала „Сливен" на
официалната церемония по връчване на наградата „Аргира Жечкова".
От 19.30 часа на открита сцена на площад „Хаджи Димитър" Скандау и 4 Magic ще изнесат концерт.
***
Стара Загора.
От 12.00 часа на кръстовището на улиците - „Трета опълченска" и „Виктор Юго" ще бъде положена първата копка
на първия етап от проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на
квартал „Самара 1".
От 17.30 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представено фототипното издание на първата история на
Хилендарския манастир в Атон - уникален документ в старопечатната колекция на Библиотека „Родина", от
академик Иван Радев.
***
Чепеларе.

10

-

От 18.00 часа в НЧ „Родопска искра 1880" ще започне концертът на СУ „Васил Дечев" „Светът е хубав, светът е
чудесен".
От 19.30 часа на площад „Олимпийски" ще се проведе концерт на струнен квартет „Мистик", а от 20.30 часа ще
тръгне и факелното шествие по ул. „Васил Дечев".

***
Шумен.
От 14.00 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия „Териториално развитие и селищно
устройство".
От 15.00 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия „Просвета, образование и наука".
От 17.00 часа на Паметник „Създатели на българската държава" (при неблагоприятни атмосферни условия - зала
363 на Община Шумен ще се състои награждаване на първенците на Випуск 2019.
***
Ямбол.
От 18.30 часа в арт галерия „Стойчев" ще бъде открита международната изложба мозайки - „Балкански мостове
II".
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019.
София.
От 11.00 часа ул. "Панчо Владигеров" 20, Петър Витанов, Деница Златева, Крум Дончев и Емил Георгиев ще се
срещнат с граждани.
От 20.00 часа, в район Нови Искър, село Войнеговци, Петър Витанов ще почете 75 години от гибелта на партизани
от бригада "Чавдар" пред Паметника на загиналите партизани.
***
Враца.
От 14.00 часа в град Роман, в Клуба ва БСП, Иво Христов ще проведе среща с граждани. В 17.00 часа, в град Плевен,
в Залата на читалище "Съгласие" Иво Христов и Елена Йончева ще се срещнат с обществеността.
***
Елин Пелин.
От 17.00 часа в Елин Пелин, в местността Жерково, Петър Витанов ще взема участие в традиционни чествания.
От 18.00 часа ВМРО - Българско национално движение ще закрие официално кампанията си за европейските
избори с концерт на Илия Луков и певицата Диа пред читалището на град Елин Пелин.
***
Монтана.
От 11.00 часа в град Бойчиновци, в кафето на центъра, Димитър Данчев ще се срещне с обществеността. В 17.00
часа, той ще проведе среща с жители в Клуба на БСП в село Якимово.
***
Пловдив.
От 11.00 часа кандидатът за член на Европейския парламент от листата на ГЕРБ и СДС Андрей Ковачев ще се срещне
с екипа на предприятие за обработка на месо и производство на колбаси на ул. „Брезовско шосе" 170. От 12.30
часа на шатрата на ГЕРБ на Римския стадион той ще разговаря с пловдивчани и гости на града, предвидена е и
среща с председателя на Съюза на репресираните в Пловдив Атанас Узунов. В 15.00 часа Андрей Ковачев ще
посети голяма шивашка фирма в Източна индустриална зона.
От 18.00 часа Тодор Стоилов и Цветелина Пенкова ще присъстват на спортен турнир на стадиона в село Катуница.
В 18.00 часа, в град Пловдив, в галерия "Трак акт", Мариела Модева ще присъства на дискусия: "Културно
наследство на Пловдив - социални и цивилизационни аспекти".
***
Шумен.
От 12.00 часа в град Нови пазар, в клуба на БСП, Момчил Неков ще се срещне с младежи от Нови пазар. В 16.00
часа, в село Хитрино, той ще се срещне с жители в читалището. В 18.00 часа, в град Шумен, в Областния
предизборен щаб, Момчил Неков ще се срещне с младежи.
Fakti.bg
√ Ето защо анулираха кметските избори в Истанбул
Опозиционният кандидат осъди "лъжите"
Висшият избирателен съвет на Турция обяви окончателните резултати от проведените в страната на 31 март местни избори.
Съветът също така обяви и мотивите към решението си за отмяна на изборите за кмет на Истанбулската голяма община,
предаде БНР. В документа от 250 страници се изтъква, че 754 от председателите на секционни избирателни комисии не са
били държавни служители, каквото е изискването на турския закон. Протоколи от 108 секции с общо около 30 000
избиратели са с грешки или без необходимите подписи.
Повторният вот в Истанбул ще се проведе на 23 юни. Кандидатът за кмет на Истанбул на основната опозиционна
Народнорепубликанска партия Екрем Имамоглу осъди „лъжите“, използвани за отмяна на избирането му за кмет на
метрополията и призова избирателите си да останат мобилизирани на повторния вот.
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АИКБ
√ НОВО ИЗДАНИЕ НА КЛУБ ИНВЕСТОР „БАНКИ И ФИНАНСИ“ НА 11 ЮНИ 2019 Г.
По време на тазгодишното издание на Клуб Инвестор Banks & Finance: Evolution of the industry, което ще се проведе на
11 юни 2019 г. от 10.00 ч. в Best Western Hotel Expo Sofia на дневен ред ще бъдат поставени стратегически важни за
финансовия сектор теми.
Дискусията ще открие подуправителят на БНБ Калин Христов, който ще коментира последствията от икономиките на ЕС за
паричната политика и банките. Първият панел ще бъде посветен на състоянието на финансовия сектор в България, а
модератор ще бъде водещият на предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria – Делян Петришки.
Актуални данни за банковата индустрия в страната ще коментира председателят на Управителния съвет на Асоциация на
банките в България Петър Андронов. Участие в панела ще вземат Илия Лингорски, главен финансист на Българската банка
за развитие, и Николай Василев, управляващ партньор на Експат Капитал и бивш министър на икономиката.
Втората част на дискусията „Банки и финанси“
ще се фокусира върху еволюцията на
финансовата индустрия. Модератор на панела
ще бъде изпълнителният директор на Software
Group Калин Радев, който ще насочи
вниманието
към
ползите
и
предизвикателствата
пред
дигиталните
финансови екосистеми и портфейли, и
осигуряването
на
възвръщаемост
на
инвестициите в иновативни услуги. Сред
участниците, които ще дискутират развитието
на финансовата индустрия, са Георги Заманов,
главен изпълнителен директор на Алианц
банк, Едуард Цветанов от Revolut и Васил
Димитров – ръководител проект за дигитална
трансформация в Банка ДСК.
По време на дискусията ще бъдат представени
първите изводи от анализа на Българска финтех асоциация за финтех екосистема в страната през миналата година. След
това Калоян Рачев, създател на Fintech Bulgaria, който ще бъде модератор на последния панел, и консултантът Томас
Висни, съосновател на Booster Labs, ще дискутират как се развива финтех индустрията и кои са най-новите решения в
сферата. Повече информация за събитието, програмата и лекторите може да намерите ТУК.
Клуб Investor.bg Banks & Finance ще се проведе на 11 юни 2019 г. в Best Western Hotel Expo Sofia. Ще очакваме Вашето
потвърждение на events@investor.bg до 5 юни 2019 г. За регистриралите се до 28 май членове на АИКБ участието е
безплатно.
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