Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

В. Банкерь
√ Васил Велев влиза в "Сребърния фонд"
Предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на
работодателите за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна
система (т. нар. Сребърен фонд), за 2019 година правителството избра за нов член Васил Велев. Той заменя досегашния
представител на работодателите Людмила Векова. За целта МС измени свое решение от 17 юни 2010 г.
Заради настъпила персонална промяна в Министерството на финансите поради дългосрочен отпуск на титуляра на
длъжността директор на дирекция „Държавен дълг“ Милена Бойкова, със същото решение за член на Управителния съвет
на Фонда е определена Петя Кузева, която е настоящият директор на дирекцията.
Ръководството на т. нар. „Сребърен фонд“ се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем
членове. Министърът на финансите е председател, министърът на труда и социалната политика е заместник-председател,
като председателят и заместник-председателят участват по право в Управителния съвет.
Actualno.com
√ Нов представител на работодателите в УС на "Сребърния фонд"
Предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на
работодателите за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна
система (т. нар. Сребърен фонд), за 2019 година правителството избра за нов член Васил Велев. Той заменя досегашния
представител на работодателите Людмила Векова. За целта МС измени свое решение от 17 юни 2010 г.
Заради настъпила персонална промяна в Министерството на финансите поради дългосрочен отпуск на титуляра на
длъжността директор на дирекция „Държавен дълг“ Милена Бойкова, със същото решение за член на Управителния съвет
на Фонда е определена Петя Кузева, която е настоящият директор на дирекцията.
Ръководството на т. нар. „Сребърен фонд“ се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем
членове. Министърът на финансите е председател, министърът на труда и социалната политика е заместник-председател,
като председателят и заместник-председателят участват по право в Управителния съвет.
Business.dir.bg
√ Шефът на АИКБ Васил Велев влиза в УС на Сребърния фонд
Той заменя досегашния представител на работодателите Людмила Векова
Предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на
работодателите за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната
пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд), за 2019 г. правителството избра за нов член Васил Велев. Той заменя
досегашния представител на работодателите Людмила Векова. За целта МС измени свое решение от 17 юни 2010 г.,
съобщи правителствената пресслужба.
Заради настъпила персонална промяна в Министерството на финансите поради дългосрочен отпуск на титуляра на
длъжността директор на дирекция "Държавен дълг" Милена Бойкова, със същото решение за член на Управителния съвет
на Фонда е определена Петя Кузева, която е настоящият директор на дирекцията.
Ръководството на т.нар. Сребърен фонд се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем
членове. Министърът на финансите е председател, министърът на труда и социалната политика е заместник-председател,
като председателят и заместник-председателят участват по право в Управителния съвет.
В. Монитор
√ Васил Велев ще представлява работодателите в „Сребърния фонд“
Васил Велев, председател на АИКБ ще е новият представител от национално представителните организации на
работодателите в Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
(т. нар. Сребърен фонд), реши правителството на последното си заседание. Той заменя досегашния представител на
работодателите Людмила Векова. За целта МС измени свое решение от 17 юни 2010 г.
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Ръководството на т. нар. „Сребърен фонд“ се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем
членове. Министърът на финансите е председател, министърът на труда и социалната политика е заместник-председател,
като председателят и заместник-председателят участват по право в Управителния съвет.
Дарик
√ Средната работна заплата у нас трябва да нарасне с между 12 и 15% през 2019-а
Работодателските организации декларираха възможност за увеличение на заплатите от догодина
Средната работна заплата у нас трябва да нарасне с между 12 и 15% през 2019-та година. Това очакване поставиха от
ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа” по време на среща с бизнеса и правителството.
Работодателските организации обаче не са единни по въпроса с прогнозираното увеличение на заплатите през следващата
година - лидерите на две от тях очакват двуцифрен ръст на средното заплащане, докато от Асоциацията на индустриалния
капитал допускат като реалистично увеличение от 8,5%, като се включи и сивата икономика.
Министърът на икономиката Емил Караниколов изтъкна, че тази година има ръст на инвестициите от 2%, а бизнесът
инвестирал в машини и съоръжения, което, по думите му, е доказателство, че деловите среди искат да останат в България.
"Непрекъснато се говори, че в България са намалели инвестициите. Според последните данни през 2017 спрямо 2016 г.
инвестициите са повече с 400 млн. евро, при положение, че шест месеца нямаше правителство. За тази година отново има
ръст с над 2% спрямо миналата година", отчете министърът.
Dnes-bg.org
√ Противоречиви оценки за законопроекта за социалните услуги от Тристранния съвет
Противоречиви оценки получи законопроекта за социалните услуги, който беше разгледан от Националния съвет за
тристранно сътрудничество.
Той получи подкрепата на 4 от организациите в Съвета, Асоциацията на индустриалния капитал в България и синдикатът
КТ "Подкрепа" се въздържаха, а Българската стопанска камара се обяви категорично против предложените промени.
Съветът беше председателстван от социалния министър Бисер Петков, след като председателят - вицепремиерът в оставка
Валери Симеонов, не се появи заради извънреден съвет на коалиционните партньори ГЕРБ и "Обединени патриоти".
Отсъствието на Симеонов стана причина и за забавянето на началото на Тристранката с 40 минути.
Законопроектът е третото искане на протестиращите майки на деца с увреждания, наред със Закона за хората с увреждания
и Закона за личната помощ.
В предложенията в законопроекта е включено разширяване на кръга от хора, които могат да ползва социални услуги, както
и качеството на социалните услуги да бъде следено от нова агенция, която ще следи за спазването на стандартите.
"Целта е да се осигурят нови услуги за хората, които се нуждаят от тях. Това става чрез регламентиране на национална
карта на социалните услуги, която да осигури по-добро покритие в цялата страна и регламентиране на общодостъпни
социални услуги. Втората основна цел е подобряване на качеството на социалните услуги", заяви Бисер Петков, цитиран
от БНР.
БСК се обяви против законопроекта, като посочи, че той дава прекалено широка рамка на ползвателите на социални услуги
и това може да демотивира голяма част от хората да не са на пазара на труда.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНТ
√ Депутатите гледат промените в Кодекса за застраховането
Народното събрание ще започне работа с промените в Кодекса за застраховането, които предвиждат лимит за
обезщетенията за далечни роднини на загинал на пътя.
В дневния ред е предвидено и прeгласуване на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, върху които
президентът Румен Радев наложи вето. Държавният глава атакува отделни текстове, сред които предвидените по-високи
данъци за старите коли и увеличените ставки за имотите в курортите. БСП и ДПС подкрепят позицията на Радев.
√ Разглеждат бюджета за 2019 година в парламентарна комисия
Бюджетите на държавата, на общественото осигуряване и на Здравната каса влизат за разглеждане в бюджетната комисия
за второ четене. Очаква се и по трите текста да бъдат направени промени.
В бюджета на Здравната каса ще има ново преразпределение на разходите. При общественото осигуряване се очакват
промени в минималните обезщетения за безработица и увеличение на майчинските през втората година. Разместване в
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разходната част ще има и на държавния бюджет. Окончателно текстовете се очаква да бъдат гласувани в пленарна зала
другата седмица.
√ Наредба предвижда включване на земеделците, които ползват горива, в регистър
На закрито заседание депутатите от Комисията за борба със сивата икономика и контрабандата ще обсъждат проекта на
Наредба към Закона за горивата. Тя предвижда включване на земеделците, които ползват горива, в специален регистър.
Те ще бъдат третирани като търговци, а не като крайни потребители на горива. Заради готвените промени
зърнопроизводителите обявиха, че имат готовност за протест.
√ Проверките на БАБХ: Над 2 тона храни са изтеглени от пазара само за месец
Над 2 тона храни са иззети при проверки на Българската агенция по безопасност на храните само за изминалия месец
октомври. Какво показват проверките, какви са най-опасните храни, които са открити от инспекторите, традиционно ще се
правят ли извънредни проверки по предстоящите коледни празници? - гост в студиото на Сутрешния блок на БНТ беше
доктор Татяна Николова, началник отдел в Дирекция "Контрол по храните" към Агенцията по безопасност на храните.
Относно иззетите от пазара храни д-р Татяна Николова обясни, че това са храни с изтекъл срок на годност или с нарушена
цялост на опаковката. Миналият месец Агенцията по безопасност на храните е извършила над 160 хиляди проверки в
обекти за производство, за търговия с храни, в заведения за обществено хранене. Николова уточни, че проблеми най-често
се срещат при храни като месни заготовки, месо, млечни продукти, някои храни от неживотински произход.
√ Юнкер и Тереза Мей са оптимисти за отношенията след Брекзит
Дни преди извънредната Среща на върха за Брекзит британският премиер Тереза Мей води усилени преговори с
европейските лидери. Тя определи вчерашната си среща с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер като изключително
успешна, но даде заявка, че има още въпроси, които трябва да бъдат уточнени, преди подписването на споразумението.
Мей е разговаряла и с испанския премиер Педро Санчес след заявката на Испания, че няма да подкрепи споразумението
между Лондон и Брюксел, ако не бъде изяснен статута на Гибралтар. Междувременно, британският финансов министър
Филип Хамънд заяви, че ако Великобритания не се договори за изгодна сделка, не е изключено Брекзит изобщо да не се
състои.
Капитал
√ България е едно от най-трудните места за плащане на данъци в ЕС
Страната пада с две позиции до 92-о място oт 190 държави през 2017 г., показва класация на PwC
Бизнесът в България е отделил средно 453 часа, или почти 57 работни дни, за да отговори на всички данъчни изисквания
през 2017 г. Страната пада с две позиции до 92-о място от 190 държави в глобалната класация на консултантска компания
PwC и Световната банка, които изготвят доклада Paying Taxes за 13-а поредна година. За сравнение, средното време, нужно
за администрирането на данъци в средно голяма компания в ЕС, е 161 часа годишно. Единствената държава с по-лош
резултат от България в съюза е Италия, която се класира на 118-о място.
При изчисляването на тежестта и времето PwC и Световната банка използват модел, който включва средно голяма
компания с ограничена отговорност, регистрирана от граждани на съответната държава, която има дейност само на нейна
територия и не се занимава с внос и износ. Когато се измерва времето, необходимо за плащане на данъците, се включва
попълването на декларации, обработката им от администрацията, както и възстановяването на надвнесен данък,
обжалване и ревизии.
Цената на данъчното бреме
Резултатите на България почти не се променят спрямо миналата година. Общата оценка на страната е 72 точки от
максимални 100, при 72.1 миналата година. Времето, нужно да се спазят всички данъчни изисквания, остава без промяна
453 часа.
Статистиката показва леко подобрение при данъчната тежест след подаване на нужната документация. Тя се дължи
основно на скъсяване на времето, за което фирмите кандидатстват за възстановяване на дължимото им ДДС - 14.5 часа,
докато през 2016 са били нужни 15. За сравнение, в Естония, която е на пето място в ЕС по лекота на плащане на данъци,
нужното време по този параграф е 1.3 часа.
Плюс за страната е относително ниската обща данъчна тежест спрямо печалбата на компаниите - 27.7% през 2017 г., което
нарежда България на шесто място в ЕС след Холандия и Хърватия (20.5%), Кипър (22.2%), Дания (23.8%) и Ирландия (26%).
През предходната година обаче съотношението е било 27.1%, като повишението идва от разходите за персонал, където
вероятната причина е увеличението с 1 пр. пункт на осигуровката за пенсия. В другата крайност са държави като Франция,
където над 60% от печалбата отива за данъци, и Белгия, където делът е 57.7%.
Лидерът в класацията
Администрирането и плащането на данъци през 2017 г. е отнело на фирмите по света средно два часа по-малко спрямо
предходната година - по 237 часа годишно. Хонконг за поредна година е на върха на класацията с едва 34.5 часа на година,
заделени от бизнеса за плащане на данъци. Тук обаче има малка особеност - там няма ДДС или данък върху стоки и услуги.
Успоредно с това технологичният напредък на страната допълнително понижава нужното време за изпълнение на
данъчните задължения на бизнеса. В плюс е и липсата на съществени промени в данъчните закони, както и относително
семплата данъчна система като цяло, се посочва в доклада на PwC.
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В. Банкерь
√ Парламентът одобри Марияна Николова за вицепремиер
След близо четиричасови дебати парламентът одобри оставката на вицепремиера Валери Симеонов и подкрепи избора
на Марияна Николова за негов наследник. "За" гласуваха 116 депутати, "против" бяха 62-ма.
Парламентаристите се хванаха за гушите заради процедури и отсъствието на премиера Бойко Борисов от заседанието. От
името на правителството присъстваха Томислав Дончев, Красимир Каракачанов и повечето министри, но и самият
Симеонов го нямаше. По неофициална информация лидерът на НФСБ е следил разискванията от стаята на зам.председателя на парламента Емил Христов, който водеше заседанието.
Още в началото на дебатите от БСП поискаха Борисов да се яви и да представи мотивите за оставката на Валери Симеонов
и номинацията на Марияна Николова. Социалистите дори смятат, че отсъствието на Бойко Борисов означава липса на
подкрепа към бъдещия вицепремиер, номиниран от НФСБ. Червените предложиха Николова да се откаже от поста.
Христов набързо прекрати разискванията, което ядоса БСП и най-вече Корнелия Нинова. Стигна се до заплаха от нейна
страна, че Христов ще се раздели с поста си, както се случи с бившия парламентарен шеф Димитър Главчев.
За да се понамали напрежението, от ДПС предложиха 15 минути почивка и свикване на председателски съвет. Бе решено
дебатите по оставката да бъдат възобновени.
При подновяването на разискванията Корнелия Нинова заяви, че Бойко Борисов за пореден път е унизил Народното
събрание. Според нея "народът бил в правото си да иска оставката на цялото правителство и смяна на системата за
управление".
"Десет години Борисов налага този стил. Няма държавност, няма институции. Един човек решава еднолично.
Управляващото мнозинство изтри думата морал от българския език. Вицепремиер, върху когото висят съмнения за
търговия с българско гражданство, е дошъл да представи оставката на вицепремиер, посегнал на най-святото майчинството и болните деца", каза Нинова от парламентарната трибуна.
Контрира депутатът от ГЕРБ и бивш министър на културата Вежди Рашидов. "Темата ви е олигарси и политици. Николай
Банев не е ли ваш? Ветко Арабаджиев не е ли ваш? А мъжът ви къде работи", обърна се Рашидов към соцлидерката.
Впоследствие депутатите от БСП започнаха да протестират срещу зам.-председателя на НС Емил Христов, тъй като Христов
отказа да даде думата на социалиста Антон Кутев.
В спор влязоха Нинова и Цветан Цветанов. Цветанов обвини лидера на социалистите, че не води конструктивен дебат за
политики, а се основава на популизъм. По думите му Симеонов хвърлил оставка, "ръководен от националния интерес и за
да намали напрежението в обществото". Според втория в ГЕРБ социалистите нищо нямало да спечелят от оставката. Те
предизвиквали конфликтни, но това им поведение щяло да ги срине на избори.
Нинова на свой ред запита Цветанов дали ще информира колегите си в Европол за проблемите с издаването на български
паспорти. Тя поиска "Обединените патриоти" също да понесат отговорност за скандала. Според соцлидерката ставало дума
за пробив в европейската сигурност, допусната от правителството на Борисов.
След това се включи и Йордан Цонев от ДПС. Той заяви, че движението продължава със стратегията си за изваждането на
Патриотите от властта. Или "още от същото, но в по-големи дози", както каза Цонев.
Точка на дебата сложи вицепремиерът Красимир Каракачанов, който всъщност представи и защити номинацията на
Марияна Николова. Каракачанов смята, че от БСП разиграли театър, чиято цел била разискването да се превърне във вот
на недоверие към правителството. По думите му сагата с получаването на гражданство започнала още при правителството
на Пламен Орешарски.
News.bg
√ Правителството промени Енергийната стратегия на България до 2020 г.
Промяна в маршрутите на доставка на природен газ през територията на България от Север-Юг на Юг-Север, както и
потенциално намаляване на транзитираните през страната количества се очаква след 1-ви януари 2020 г. Това стана ясно
след заседание на министрите от третия кабинет "Борисов".
Министерският съвет прие решение за изменение и допълнение на Енергийната стратегия на Република България до 2020
г. Мотивът е необходимостта от предприемане на действия от ключово значение за развитието на газопреносната
инфраструктура на България.
Предстои изграждане на ключови инфраструктурни проекти в региона, които ще променят основната посока и маршрути
на потоците природен газ.
Такива са "Турски поток", проектите от "Южния газов коридор", Транс-анадолският газопровод, Транс-адриатическият
газопровод, Междусистемната връзка Гърция-България, както и проектът за нов терминал за втечнен газ в град
Александруполис.
"Във връзка с променената среда по отношение на изграждащата се в региона енергийна инфраструктура, Съветът по
енергийна сигурност одобри актуализацията на стратегията по време на заседание на 31-ви октомври 2018 г. От
стратегическо значение е запазване ключовата роля на България на газовата карта на Европа.
С актуализиране на стратегията и предприемане на необходимите стъпки за изграждане на газова инфраструктура ще се
гарантира сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ, както за България, така и в региона",
информират от МС.
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√ С Катар изграждаме инфраструктура за втечнен газ
България и Катар заедно ще изграждат нова инфраструктура за доставки на втечнен или компресиран природен газ от
Държавата Катар. Доставките ще са за нашата страна и за региона на Югоизточна Европа.
Това е предвидено в Меморандума за разбирателство между Министерството на енергетиката на Република България и
Министерството на енергетиката и индустрията на Държавата Катар за сътрудничество в областта на енергетиката.
Документът е подписан на 8 март в София. Министрите от третия кабинет "Борисов" утвърдиха меморандума на днешното
си заседание.
Меморандумът цели създаването на необходимата база за разширяване на енергийното сътрудничество между двете
страни. Предвижда се смесена българо-катарска работна група да работи за задълбочаване на двустранното партньорство
в областта на енергетиката.
С повече от 24 трлн. куб. м Катар заема трето място в света по доказани газови запаси - около 14% от световния дял.
Страната е най-големият производител и износител на втечнен природен газ в света с пазарен дял около 30%.
Според МС, по-активното двустранно сътрудничество между Република България и Държавата Катар в областта на
енергетиката е един от начините за диверсификация на източниците и маршрутите за газови доставки.
Investor.bg
√ Промяна в Закона за регионалното развитие ще коригира слабостите в политиката
Поправки ще има, както при икономическите различия на българските райони, така и при социалните и
демографските показатели
Промяната в Закона за регионалното развитие ще съдейства за преодоляване на констатираните слабости в регионалната
политика, заяви днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на проведения
Съвет по регионална политика, съобщават от пресцентъра на МРРБ.
Такива са изоставането на българските райони по ключови социално-икономически и демографски показатели,
недостатъчна ефективност в предприетите мерки за преодоляването на вътрешнорегионалните различия, голям брой
стратегически документи и неефективен механизъм за техния контрол и оценка. Тези слабости водят до необходимост от
промяна на съществуващото райониране на страната за статистически цели и определяне на нов обхват на районите от
ниво 2.
В срок от шест месеца от промяната на Закона за регионалното развитие трябва да бъде приет и правилник за прилагането
му, е казала още министър Аврамова. В него подробно ще бъдат разписани всички технически въпроси, свързани с
организацията на работа на регионалните съвети, с условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение на новите стратегически документи за регионално развитие.
По повод предложението за ново статистическо райониране на страната заместник-министър Деница Николова е
отбелязала, че то е съобразено с изискванията на европейския регламент и спецификите на териториите, за да се осигури
провеждане на адекватна политика в по-дългосрочен период от време. Заместник-министър Николова е посочила, че ще
се разширят функциите и правомощията на регионалните съвети за развитие, включително по отношение взимането на
решения за изпълнение на проекти с национално и европейско финансиране.
√ Ще изписват ДДС, доставната цена и акциза на горивата върху касовата бележка
Това ще помогне на потребителите да се ориентират каква част от платената сума отива за печалба на търговеца
и каква за данъци и акцизи
Търговците ще изписват не само продажната цена на горивата върху фискалния бон, но и информация за доставната цена,
ДДС и акциза върху тях, съобщава БНР.
Това е предвидено в проектонаредба на Министерството на финансите.
Ресорният министър Владислав Горанов обеща да се въведе допълнителното изискване, за да може клиентите да се
ориентират каква част от платената сума отива за печалба на търговеца и каква за данъци и акцизи.
Търговците на горива ще са задължени да дават разбивка на крайната цена във фискалния бон, предвижда
проектонаредбата.
В документа е даден пример с фискален бон на обща стойност 109,14 лв. В нея фиктивният купувач е платил малко над 50
лв. за бензин А95, от който продажната цена без ДДС и акциз е малко над 24 лв., а цената, на която търговецът е направил
покупката на суровината, е малко над 22 лв.
Сметката е направена при продажна цена на бензина от 2.10 лв/л.
Същият фиктивен купувач е платил близо 19 лв. за пропан бутан на продажна цена 1,10 лв/л. Маржът, между който
търговецът продава и е купил на едро суровината, е 1,65 лв.
В разбивката отново е посочена стойността на ДДС и акциза върху пропан бутана.
Примерната касова бележка завършва с покупка на чистачки за 40 лв., което прави крайното салдо на сметката.
Дневник
√ Висшият съдебен съвет: Не можем да принуждаваме магистратите да обясняват решенията си
"Висшият съдебен съвет няма правомощия, не може да влияе или да задължи съдиите, прокурорите и следователите да
правят публични разяснения във връзка с постановени от тях съдебни актове, дори по дела от обществен и медиен
интерес."

5

Такава позиция разпространи Висшият съдебен съвет по повод "ескалиращото напрежение, породено от реакции на
медии, съсловни организации и адвокати във връзка с постановени съдебни актове по неприключили дела".
Като признава за "безпрецедентно и грубо нарушаване на независимостта на прокурори и съдии чрез внушения за
определен правилен резултат по висящи производства", ВСС обединява в едно всички поводи, които са принудили съвета
да излезе с позицията: става дума за материали в медиите през последната седмица по повод оправдателната присъда по
делото за рухналата сграда на ул. "Алабин", в които се напада съдът; декларацията на Съюза на съдиите в България /ССБ/
от вторник с призива до ВСС за реакция; петицията на журналисти от агенция "Монитор" съдиите да обясняват присъдите
си публично освен в съдебните решения; както и "изявления на адвокати" - се казва в позицията, като се визира явно
адвокат Ина Лулчева, която изпрати сигнал до Прокурорската колегия с искане за дисциплинарно наказание на
наблюдаващия прокурор по делото "Алабин" заради негово манипулативно според сигнала изявление пред медиите.
Като изявява обща позиция по повод разнопосочни твърдения на медии и институции, ВСС изразява тревогата си от
"безпрецедентното и грубо нарушаване на независимостта на прокурори и съдии чрез внушения за определен правилен
резултат по висящи производства; опитите за натиск върху Висшия съдебен съвет и провокациите към действия,
противоречащи на конституционно определените му правомощия".
Висшият съдебен съвет казва, че няма правомощия, не може да влияе или да задължи съдиите, прокурорите и
следователите да правят публични разяснения във връзка с постановени от тях съдебни актове, дори по дела от обществен
и медиен интерес. Същевременно апелира към административните ръководители на съдилища и прокуратури и към
техните говорители, да предоставят "информация, коментари и изявления по актуални въпроси".
Отправянето на неоснователни упреци към съдебната власт и към ВСС, създаването на обществени очаквания Съветът да
въздейства и влияе върху работата на магистрата, органи на съдебната власт, както и да ревизира действията им е напълно
недопустимо, в нарушение на закона и води до неправилно разбиране за функциите на ВСС, заключава ВСС.
"Дневник" публикува пълния текст на документа без редакторска намеса:
ПОЗИЦИЯ НА ВСС
по повод
- информации в медиите в периода 14-21.11.2018 г. за наказателни дела на Софийския градски съд и Специализирания
наказателен съд;
- декларация от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България от 19.11.2018 г.;
- петиция в Европейския онлайн портал "openpetition.eu" за "Правосъдие на светло - съдиите да обясняват присъдите си и
публично освен писмено", инициирана от Любомира Будакова - главен редактор на Агенция "Монитор";
- подписка със същото искане до Висшия съдебен съвет сред журналистите, отразяващи работата на съдебната власт, както
и
- изявления на адвокати
Висшият съдебен съвет със загриженост и тревога следи ескалиращото напрежение, породено от реакции на медии,
съсловни организации и адвокати във връзка с постановени съдебни актове по неприключили дела; безпрецедентното и
грубо нарушаване на независимостта на прокурори и съдии чрез внушения за определен правилен резултат по висящи
производства; опитите за натиск върху Висшия съдебен съвет и провокациите към действия, противоречащи на
конституционно определените му правомощия.
ВСС представлява, осигурява и отстоява независимостта на съдебната власт, без да се намесва в дейността ѝ (чл. 16 ЗСВ).
С отговорност за защита на магистратите от неправомерно вмешателство и натиск, както и за постигане на конструктивен
диалог и партньорство с журналисти, медии, гражданското общество и държавната власт, ВСС стриктно спазва
регламентите на "Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020", "Медийната стратегия на съдебната власт",
правилата в областта на кризисния ПР за ВСС и органите на съдебната власт, както и "Стандартите за независимостта на
съдебната власт".
ВСС счита за необходимо за пореден път да заяви, че всяко твърдение за неспазване на закона и процесуалните правила
от български магистрати, основано на факти и доказателства, трябва да бъде своевременно отправено до компетентните
органи. Законодателят изрично е предвидил възможността за съдебен контрол чрез инстанционното производство и
отмяна на незаконосъбразни съдебни актове, както и чрез сезиране на ИВСС в случаите на нарушаване на правото на
разглеждане и решаване на делото в разумен срок, при съмнения за почтеност и конфликт на интереси, при действия,
накърняващи престижа на съдебната власт и независимостта на магистратите.
Конституцията на Република България в чл. 121, ал. 3 и ал. 4 регламентира, че разглеждането на делата е публично, освен
когато законът предвижда друго, а актовете на правораздаването се мотивират. Съгласно Наказателно-процесуалния
кодекс (чл. 310) съдът обявява присъдата незабавно след подписването ѝ, като в случаите когато изготвянето на мотивите
е отложено, се оповестява срокът, който не може да бъде по-дълъг от 15 дни (чл. 308, ал. 1), с изключение на делата с
фактическа или правна сложност, по които срокът е 60 дни. През последните години органите на съдебната власт
задължително публикуват съдебните актове и мотивите към тях на своите интернет сайтове, което е израз на публичността.
Българското законодателство не предвижда съдията да обяснява мотивите за постановения съдебен акт, напротив
препоръчва му въздържане от коментар по висящи дела с цел гарантиране на неговата равна отдалеченост от страните,
безпристрастност и обективно решение - основаващо се на силата на доказателствата по делото и вътрешното му
убеждение.
Висшият съдебен съвет няма правомощия, не може да влияе или да задължи съдиите, прокурорите и следователите да
правят публични разяснения във връзка с постановени от тях съдебни актове, дори по дела от обществен и медиен интерес.
С разбирането, че отчетността е форма на независимостта на съдебната власт, ВСС многократно апелира към
административните ръководители и магистратите - говорители, съобразно техните правомощия и компетентност, да
предоставят информация, коментари и изявления по актуални въпроси, включително чрез лицата, отговарящи за връзките
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с обществеността. Административният ръководител, говорителят или експертът "Връзки с обществеността", не трябва да
допускат липсата на информация да провокира накърняване на независимостта на съдебната власт. При възникване на
кризисна ситуация те незабавно трябва да реагират чрез публично изявление, право на отговор, предоставяне на
уточняваща и/или допълнителна информация. С цел защита доброто име и професионалната чест на магистрата, е
желателно да се информира обществеността за естеството, обхвата, ограниченията и сложността в работата на съда, както
и за процесуалните действия по конкретни дела, а ВСС чрез своите колегии или Пленум да реагира при изключителни
случаи – системност; ескалиране на напрежение; негативна кампания, при която са нарушени и/или засегнати
фундаментални принципи и правомощия на съдебната власт и магистрата; политическо вмешателство или натиск от страна
на друга държавна власт или медии.
Професионалните сдружения, съсловните организации и магистратската общност също следва да подкрепят своите колеги
при негативни публични изявления и медийни публикации, засягащи независимостта на съдебната власт.
Отправянето на неоснователни упреци към съдебната власт и към ВСС, създаването на обществени очаквания Съветът да
въздейства и влияе върху работата на магистрата, органи на съдебната власт, както и да ревизира действията им е напълно
недопустимо, в нарушение на закона и води до неправилно разбиране за функциите на ВСС.
√ Брюксел ще провери дали България не допуска макроикономически дисбаланси
През следващата година Европейската комисия ще провери дали в България и още 12 страни членки няма прекомерни
макроикономически дисбаланси.
Европейската комисия представи днес икономическите и социалните приоритети на ЕС за догодина, становищата за
проектобюджетите, като потвърждава наличието на особено сериозно неспазване на Пакта за стабилност и растеж от
страна на Италия, съобщи пресслужбата на ЕК.
В него се напомня, че са определени 13 държави, които ще бъдат обект на задълбочен преглед през 2019 г.
Посредством тези прегледи ще се прецени дали действително те са засегнати от макроикономически дисбаланси.
Държавите членки, за които при предходната процедура при макроикономически дисбаланси бе установено, че са
засегнати от дисбаланси, по подразбиране ще бъдат подложени на задълбочен преглед през 2019 г., се посочва в
документа.
Освен за България проверки ще има за Германия, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Португалия, Франция,
Хърватия и Швеция. Гърция и Румъния.
През март еврокомисията отчете, че България показва сериозен напредък в овладяването на дисбалансите в икономиката
си. Според прегледа на ЕК тогава все пак България продължава да изпитва дисбаланси, които вече не се оценяват като
прекомерни, като степента е намалена с една категория.
√ Как ЕС ще опита да дисциплинира Италия
Европейската комисия отново отхвърли проектобюджета за 2019 година на управляващата популистка коалиция в Италия,
което може да доведе до глоби за страната, замразяване на европейски средства и европейски мониторинг върху
пускането на нови италиански държавни облигации, предаде "Ройтерс".
Сблъсъкът между Рим и Брюксел вероятно ще ескалира през следващите седмици, тъй като Рим не отстъпва от бюджетния
си план, в който са заложени високи разходи въпреки предупрежденията на ЕС, че нарушава европейските разпоредби.
Европейската комисия направи първата стъпка от процедурата, като публикува доклад, който се изисква, когато дадена
страна има съотношение на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) над 60 процента и не го намалява с нужното темпо.
Дългът на Италия е 131% от БВП, а еврокомисията прогнозира, че съотношението ще остане на практика без изменение
през следващите две години. Рим е на мнение, че дългът ще намалее благодарение на приходите от приватизацията и
защото италианската икономика ще расте по-бързо благодарение на повечето разходи.
Това са евентуалните следващи стъпки:
До 5 декември заместник финансовите министри и централни банкери от икономическия и финансов комитет на ЕС ще
дадат мнението си по доклада на комисията и се очаква да го подкрепят. Финансовите министри от еврозоната,
демонстрирайки единство по бюджетните правила, подкрепиха еврокомисията по-рано този месец.
След 5 декември: След като икономическият и финансов комитет подкрепи доклада, еврокомисията може да препоръча
официално да бъде открита дисциплинарната процедура, изпращайки на Рим мнението си, че италианският дефицит е
прекомерен, и може да поиска от финансовите министри на ЕС да подкрепят това мнение.
13-14 декември: Европейските лидери се събират за редовната си среща в края на годината в Брюксел, на която ще обсъдят
множество икономически въпроси, включително по-тясна интеграция в еврозоната. Неофициално те могат да окажат
натиск върху италианския премиер Джузепе Конте за бюджета, но това няма да е част от официалната процедура.
21 януари: Министрите на финансите от еврозоната ще се съберат на първото си редовно заседание за годината и могат
да вземат решение официално да обявят дефицита на Италия за прекомерен.
Те вероятно ще приемат препоръки на еврокомисията за това какво трябва да направи Италия, за да отговаря на
европейските бюджетни изисквания, и да постави срок от 3 до 6 месеца, в който Рим да реагира. Ако Италия не вземе
мерки, това може да доведе до санкции, каквито досега не са били въвеждани за страна от еврозоната.
23-26 май: Избори за Европейски парламент. Според европейски представители, ако решението за санкциите не бъде
взето преди изборите, то може да бъде отлагано неопределено дълго.
Възможни санкции
Като предпазна мярка Брюксел може да поиска от Италия да задели безлихвен депозит в размер 0.2 процента от БВП. Това
решение може да бъде взето до 20 дни от официалното начало на дисциплинарната процедура през януари.
След като бъде открита процедурата, еврокомисията може да постави срок още до март Италия да намали дълга си.
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Ако не бъде спазен този срок, може да се прибегне до по-строги санкции, включително до реална глоба от до 0.2 процента
от БВП, спиране на милиарди евро фондове и по-строг бюджетен мониторинг от Европейската комисия и Европейската
централна банка, включително мисии в Италия, подобни на мисиите в страните, които получиха спасителна финансова
помощ като Гърция.
Ако продължи да не сътрудничи, Рим ще се блъска с още по-тежки наказания, включително глоба от 0.5 процента от БВП,
орязване на многомилиардни заеми от Европейската инвестиционна банка, в която най-големият бенефициент от ЕС за
миналата година е била Италия, както и предпазен мониторинг върху плановете на Италия за пускане на нови държавни
облигации.
√ ОИСР очаква забавяне на икономическия растеж, особено в развиващите се страни
Напрежението в търговските взаимоотношения по света и повишаващите се лихви забавят световната икономика, въпреки
че засега няма признаци за наближаващ рязък спад, обяви Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР) в прогнозата си за 2019 г., цитирана от "Ройтерс".
Оценката й е, че глобалният икономически растеж ще се забави от 3.7% през тази година до 3.5% през 2019 и 2020 г. В
предходната прогноза очакването беше за ръст от 3.7% през следващата година.
Забавянето в икономическия растеж ще бъде най-силно за страните, които не са в организацията, което включва много от
тези с развиваща се икономика, от които може да се очаква оттегляне на капитали, за което помага и решението на
Федералния резерв на САЩ да повиши лихвите.
Организацията намалява прогнозите си конкретно за страни като Бразилия, Русия, Турция и Южна Африка.
Покачването на лихвите може също да разклати финансовите пазари и така да накара инвеститорите да преоценят
рисковете, които са готови да поемат, което да ги тласне отново към по-видима волатилност.
"Не очакваме "твърдо приземяване", но въпреки това се очертават доста рискове, а "мекото приземяване" е винаги
трудно", коментира пред агенцията главният икономист на организацията Лоурънс Бууни.
Според експерта този път предизвикателствата са по-големи от обичайно заради нарастването на напрежението по света
в търговската сфера и защото капиталите се изтеглят от развиващите се страни към такива, които нормализират
монетарната си политика.
Разразяването на търговска война може да изтрие 0.8% от глобалния брутен вътрешен продукт до 2021 г., смятат
анализаторите на организацията.
ОИСР не променя прогнозите си за икономическия растеж на САЩ за тази и следващата година, като очаква ръстът на найголямата икономика да се забави до 2% през 2020 г.
За Китай организацията очаква свиване на растежа от 6.6% до 6%, което е най-ниското му равнище от 30 г. насам, през 2020
г. заради опита на властите да измислят "меко приземяване" на фона на завишаващите се търговски тарифи от страна на
САЩ.
По-мрачно е очакването и за страните от еврозоната, където се очаква очакваният за тази година растеж от 2% да се
ограничи до 1.6% приз 2020 г. въпреки разхлабената монетарна политика.
За Великобритания, която се очаква догодина да напусне ЕС, ОИСР очаква лек ръст до 1.4% на икономическия ръстеж през
2019 г., за което принос се очаква да има по-либералния бюджет.
След като фискалните стимули достигнат своя пик през 2019 г., икономическият растеж на Великобритания може да се
свие до 1.1%, което налага правителството да се подготви да отговори, ако икономиката отслабне значително в резултат
на Брекзит, посочва ОИСР.
България е сред кандидатите за присъединяване в организацията, която до неотдавна беше известна като клубът на
богатите.
B. „Дума“
√ КЗП: Гражданите са жертва на нелоялни търговци заради неинформираност
Най-често гражданите стават жертви на нелоялни търговски практики, заради тяхната неинформираност. Това обяви
директорът на контрола на пазара в Комисията за защита на потребителите (КЗП) Емилия Елчинова на форум за
празничните намаления.
"От това, което четем като жалби в КЗП, стигаме до извода, че самите потребители не са се запознали с информацията,
преди да направят своя избор", посочи Емилия Елчинова.
Според нея всички потребители трябва да следят за това дали продуктите имат етикети и какво пише на тях, както и дали
е на български език.
"В случай, че има някакви нередности, трябва да бъде уведомена комисията, а отговорност носи лицето, което е
пакетирало стоката. Задължителните елементи на етикета са: посочен производител, вносител, ако продуктите са
произведени извън територията на страната, съществени характеристики на продукта, цената и вида на стоката. Цената
трябва да бъде посочена в левове и в нея да са включени всички данъци и такси", каза Елчинова.
Много държави се възползват от надписа "промоция", когато налагат нов продукт на пазара и искат да проучат търсенето.
При нас надписът се използва или когато търговецът е формирал недобре цената и тя е скъпа, или нарочно е формирал
тази цена с цел по-високи печалби. Ние използваме промоцията за намаляване на цената на определен продукт за
определен период от време, обясни Елчинова.
Имаме готовност веднага да реагираме при жалби и сигнали на гражданите, заяви председателят на КЗП Димитър
Маргаритов. Те могат да ни търсят и на денонощния телефон 0700 111 22 и на сайта в интернет, където имаме удобна
форма за подаване на оплаквания. Достъпни сме и основната ни задача е да проследим обявените цени и действителния
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процент на намалените стоки, обясни той. По неговите думи служителите от КЗП могат много по-лесно да установят от
самите потребители, когато има нередности, защото техните екипи имат право да изискват документи и информация,
включително и паметта на фискалните апарати.
БНР
√ Министър Ангелкова открива в Пловдив 10-ото издание на Международна среща за туризъм
Министърът на туризма Николина Ангелкова ще открие в Пловдив 10-ото издание на Международна среща за туризъм.
Близо 70 са участниците във форума, сред които туроператори, експерти и медии. Той ще премине под наслов „Пловдив
- пътуването до Европейска столица на културата 2019“.
Целта на събитието е да привлече международни и български експерти от туристическия сектор, които да споделят идеи,
успешни проекти и иновативни тенденции в туризма.
Cross.bg
√ Възможността за изграждане на нов мост над Дунав ще проучват България и Румъния
Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори Протокол за изменение и допълнение на Меморандума
между правителствата на България и Румъния за извършване на задълбочени проучвания за изграждане на нови мостови
съоръжения на река Дунав, подписан на 28 октомври 2014 г., в гр. Букурещ, Румъния, съобщават от правителствената
пресслужба.
Анализът показва многократно нарастване през последните години на автомобилния трафик през Дунав мост Русе Гюргево, както и на търговския обмен по коридор от основната Трансевропейската транспортна мрежа „РейнскоДунавски“. Съществуващото съоръжение е открито за експлоатация преди повече от 60 години и техническите му
възможности не водят до облекчаване на трафика.
Поради дългата му експлоатация се налага рехабилитация на конструкцията и спирания на движението. Това води до
значителни задръствания, натоварване на инфраструктурата и други затруднения. Изграждането на ново съоръжение при
Русе - Гюргево ще облекчи значително съществуващия трафик, ще намали негативното въздействие върху околната среда
и ще има цялостен положителен икономически ефект за двете страни.
С подписването на Протокола двете страни ще подкрепят извършването на проучвания за изграждане на нов мост над
река Дунав при Русе - Гюргево, чрез което се поставя основа за разширяване на транспортните връзки и повишаване на
икономическата активност. Същевременно се отчита изразената воля на лидерите на балканските страни за подобряване
на транспортната свързаност в региона. Подкрепа за изграждането на ново съоръжение на р. Дунав при Русе - Гюргево е
изразена и от местните и регионални власти на двете страни.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Свършват ли протестите с новите назначения във властта и как ще продължи диалога в малката коалиция?
С колко ще вдигнат заплатите работодателите и ще станем ли по-богати?
Над 2 тона храни са изтеглени от пазара само за месец. Как продължават проверките на агенцията по храните?
Преди празниците - има ли опасни коледни подаръци в магазините. На живо: Как да ги разпознаем?
БТВ, "Тази сутрин"
В стола на Валери Симеонов. Какви са амбициите на новия вицепремиер Марияна Николова
Антон Кутев за новата стратегия на опозицията. Връща ли се БСП в пленарната зала?
Как дъбова гора беше изсечена заради нереализиран фотоволтаичен парк? Кой взе парите за дървесината?
На живо: Каква е версията на собственика на агресивния питбул, нахапал професор?
Имало ли е насилие върху ученици в училищен автобус? На живо от Комарево - версията на кмета Шибил Кирилов;
Мегазвездата Ищар за големия си концерт у нас и любовта й към България?
Световен успех за българския отбор по минифутбол! Как станахме вице шампиони в Кейптаун?
Нова телевизия, „Здравей България"
"Застрашена ли е стабилността в държавата?". Коментар на анализаторите Кънчо Стойчев и Антоанета Христова.
Конфликтна ситуация между НСО и КАТ в центъра на София. Говори мъжът, заснел видеото, което обиколи
социалните медии.
На живо: Собственикът на питбула, ухапал човек в София - с различна версия за инцидента. Симеон Бойков твърди,
че проф. Иво Панов е предизвикал кучето. Румен Бахов продължава историята.
Нова мода в образованието или как родители съдят учители заради оценки на децата си.
83-годишен мъж дари 50 000 лева за новострояща се църква. Срещнете се с дядо Стойчо от Каспичан.
Експеримент на NOVA - фалшиви ли са намаленията по време на черния петък. Резултатите от проверката само в
"На твоя страна" с Георги Георгиев.
Семейство подари кувьоз на болницата в Бургас за 20-я рождения ден на сина си. Момчето е родено недоносено
и е спасено, благодарение на медиците в лечебното заведение.
√ Събития в страната на 22 ноември
София.
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От 9.30 часа на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще приеме министъра на външните работи на Египет Самех
Шукри.
От 11.30 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще удостои с орден „Мадарски
конник“ първа степен Робърт Сингер – вицепрезидент и главен изпълнителен директор на Световния еврейски
конгрес.
От 16.00 часа на „Дондуков“ 2 президентът Румен Радев ще бъде домакин на церемонията по връчването на
тринадесетите годишни награди “Най-голям корпоративен дарител”.
От 10.00 часа в зала „Сердика“ в София Хотел Балкан българският еврокомисар по цифровата икономика и
общество Мария Габриел ще открие конференцията „Комуникации, резултати, свързаност“, посветена на 20годишнина на Комисията за регулиране на съобщенията. В събитието ще участва и министър Росен Желязков.
От 11.00 часа вицепремиерът и министър на външните работи на Република България Екатерина Захариева ще
приеме в Министерския съвет министъра на външните работи на Арабска Република Египет Самех Шукри. В 12.15
часа ще се състои церемония по подписване на Споразумение за създаване на Съвместна комисия за
сътрудничество.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 9.00 часа в зала „Триадица“ на Гранд хотел „София“ се открива двудневна Научна конференция с международно
участие на тема „ Психологията с лице към социалните проблеми“.
От 9.00 часа в хотел „Форум“, бул. „Цар Борис III“ 41, ще се проведе международна конференция на тема „Нови
възможности за възстановка на инциденти“.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Столичния общински съвет.
От 10.00 часа е насрочена въззивна мярка на обвинения за графита на Паметника на Съветската армия.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за
обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-33 от 23.07.2018 г. от „Топлофикация-Габрово“ ЕАД за
изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за
обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-34 от 25.07.2018 г. от „Топлофикация-Сливен“ ЕАД за
изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за
обсъждане на доклад относно: заявление с вх. № E-ЗЛР-И-41 от 23.08.2018 г. от „Топлофикация-Бургас“ ЕАД за
изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия.
От 11.00 часа в зала „Сити“ на Бест Уестърн Плюс Сити Хотел ще представи проект „Насърчаване използването на
медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“. За участие в нея са поканени министърът на
правосъдието Цецка Цачева, зам.-министърът на правосъдието Евгени Стоянов, както и експерти от Министерство
на правосъдието, членове на Висшия съдебен съвет и експерти от администрацията му.
От 11.30 часа в храм „Св. Неделя” ще бъде отслужен тържествен молебен за здравето и благополучието на
софийските адвокати и техните семейства и близки по повод професионалния празник на адвокатите.
От 14.30 часа в зала „Изток” на Народното събрание ще се проведе кръгла маса на тема: „Пътят на инсулта: от
инвалидизиращо до предотвратимо заболяване”, която се организира от Комисия по здравеопазването и
Национална пациентска организация.
От 15.00 часа в хотел „Рамада“, зала „Рубин“, ще се проведе научна конференция на тема „Задължителното
представителство от адвокат – гаранция за справедлив процес“.
От 18.00 часа в Аулата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе церемония по връчване на
отличието „Знак за качество“.
От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека (пл. „Славейков“ № 4) Поредицата „Разказвач на
месеца“ продължава с един от най-значимите белетристи в съвременната българска литература - Владимир Зарев.
От 19.00 часа в зала 1 на НДК поради огромния интерес филмът „Всички знаят“ ще бъде показан на извънредна
прожекция.

***
Благоевград.
От 14.00 часа в зала 5 на Община Благоевград или пред сградата на Общината Синдикалната конфедерация на
българските транспортни работници в Благоевград ще проведе пресконференция във връзка с протестите, които
се организират. Поканени са областния управител Бисер Михайлов, кмета на Благоевград – д-р Атанас Камбитов,
както и началника на ОДМВР-Благоевград – Николай Хаджиев.
***
Бургас
От 18.30 часа в зала "Петя Дубарова" на Културен център "Морско казино" в рамките на Международен проект за
авторско документално кино "КИНЕДОК" ще бъде прожектиран филмът "Белият свят според Далиборек" - Чехия,
Словакия, Великобритания, Дания, 2017 г.
На официална церемония в присъствието на заместник-министъра на енергетиката Красимир Първанов,
ръководството на ЕСО, областния управител на Бургас Вълчо Чолаков и представители на местната власт ще бъде
даден старт на строителството на съоръженията за присъединяване на новия вътрешен електропровод 400 kV
между Добруджа и Бургас в подстанция „Бургас“.
***
Варна.
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От 13.30 часа в административната сграда на "Пристанище Варна" ЕАД (пл. "Славейков" 1) ще се проведе брифинг
с ръководството на дружеството.
От 13.30 часа в Двореца на културата и спорта ще започне IX Световен математически отборен шампионат.

***
Велико Търново.
От 10.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференцията на Бюрото по труда.
***
Видин.
От 11.00 часа в залата на х-л "Бонония" – гр. Видин, ще се проведе пресконференция по проект "Развитие на
конкурентоспособни туристически атракции за целогодишен фестивален туризъм, който допринася за
диверсификацията на туристическите продукти в района Видин – Зайчар“, реализиран по Програмата за
трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г.
***
Враца.
От 18.00 часа в Градска концертна зала на Община Враца Областна администрация – Враца организира публично
събитие на тема: "Нов поглед върху богатото културно наследство на Европа – културните връзки между България,
Румъния и Словакия".
***
Перник.
От 9.00 часа в Перник ще се проведе работна среща по проект „Подобряване на координационния механизъм за
интеграция чрез добри практики и модели”.
***
Пловдив.
В Гранд Хотел Пловдив ще се проведе Четвъртият юбилеен конгрес по Обща/Семейна медицина на Асоциацията
по обща/семейна медицина на Югоизточна Европа (A GP/FM SEE).
От 9.00 часа в Парк и СПА хотел Марково ще се състои отриването на 10-тото юбилейно издание на
Международната среща по туризъм под надслов „Пловдив – пътуването до Европейска столица на културата 2019”.
От 14.00 часа в заседателната зала на Общината ще се проведе Кръгла маса под надслов „Един живот – един
избор!”.
***
Русе.
От 18.30 часа в зала “Русе” младежите от Интеракт клуб, към Ротари клуб Русе, организират благотворителен
концерт под надслов “Семейството - уют и топлина”, чиято цел е да се съберат нови или употребявани детски дрехи,
книги и играчки, както и да припомнят на русенци значимостта на семейните ценности, сигурност и единство.
***
Сливен.
В 10.30 часа ще бъде открита многофункционална сграда за образование, култура и здравеопазване отваря врати
в ромския квартал „Надежда“. На събитието ще присъстват вицепремиерът Томислав Дончев, посланикът на
Швейцария Мюриел Берсе Коен, кметът на Сливен Стефан Радев и др.
***
Смолян/Златоград/с. Смилян.
Министър Красимир Вълчев ще посети училища и детски градини в област Смолян. Той ще бъде в детска градина
„Радост“ и в ОУ „Васил Левски“ в Златоград, ще посети СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Рудозем и ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ в село Смилян.
***
Смолян.
От 10.30 часа в залата на Областен информационен център - Смолян, бул. „България” №12, ще бъде представено
анкетно проучване, проведено от ОИЦ – Смолян сред жителите на Областта, както и актуални процедури по
Оперативните програми и Програма за развитие на селските райони.
***
Шумен.
От 9.00 часа в къща музей „Добри Войников“ ще бъде открита научна конференция „Музикалната дейност на
енциклопедиста Добри Войников“.
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще заседава Постоянната комисия „Просвета, образование и наука” към
Общински съвет-Шумен.
От 17.30 часа в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров” Проф. д.и.н. Петър Стоянович ще изнесе публична
академична лекция на тема „Централна Европа като империя, буфер и общност. Нейните естествени връзки с
България и задължения към общото ни историческо и духовно наследство”.
***
Ямбол.
От 14.30 часа в сградата на Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм ще бъзе представен
регионален туристически продукт „Различното преживяване”, чрез който ще има възможност да се видят
различните професии в туризма, даващи успешен старт за децата – хотелиери, ресторантьори, шеф готвачи,
сладкари и кетъринг специалисти.
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√ Камиони, изрисувани с красиви места от страната ни, популяризират България
Читатели, забелязали рекламата на колела в чужбина, призовават страната ни да я увеличи
„В Словакия карах зад камион, чието ремарке бе изрисувано с гледки от Пловдив. Стана ми приятно, че рекламират родния
ми град“, пише българин, живеещ от години зад граница. След час видял друг камион с картина от 7-те рилски езера,
споделя dotbg.
Читателят търсел чия е идеята за картините на колела и питал защо не е масова.
Бързо проучване показало, че брандираните с рекламни послания ремаркета на товарните автомобили са част от пилотен
проект на Министерството на туризма, които засега изпълняват курсове по маршрута България- Румъния-УнгарияСловакия- Полша и обратно.
Идеята всъщност дошла от собственик на спедиторска и транспортна фирма, който предложил своите транспортни
средства за популяризиране на страната ни. Добрата хрумка веднага била възприета от министър Ангелкова и само след
месец- през май 2018 г. започнала реализацията й. Министерството предоставило визиите за брандиране, а разходите по
печата на брезентите били изцяло за сметка на компанията.
Днес по маршрута от България до Полша и обратно „пътуват“ Панагюрското съкровище, Античният Пловдив, 7-те рилски
езера, както и слоганът на България „Открий и сподели“. В пилотния проект са включени 12 транспортни средства- 7 от тях
са с природни и културни забележителности от страната ни, а 5 с рекламното послание на България.
Потърсени за коментар от екипа на министър Ангелкова заявиха, че добрата идея може да бъде разширена, при тях също
имало положителни отзиви за нестандартния канал за комуникация, още повече, че част от държавите, в които се включва
пилотният проект са едни от приоритентите за България пазари за входящ международен туризъм. Очаква се и други
представители на администрации и организации, обединяващи транспортния сектор, да бъдат поканени да се включат в
инициативата, популяризираща страната ни в по-широк международен мащаб.
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