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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Добрин Иванов: Само румънците ни изпреварват по ръст на заплатите в ЕС 
Очакваме ново увеличение с 9% догодина 
50 лекари са започнали работа в Германия от началото на 2018-а, казва в интервю на "Монитор" изпълнителният директор 
на Асоциацията на индустриалния капитал. 
- Г-н Иванов, само преди ден имаше заявка от страна на бизнеса за скок на заплатите следващата година. За реални 
очаквания ли говорим? 
- Очакваме повишаване на заплатите през следващата година, като прогнозите сочат ръст на БВП, както и ръст на 
икономиката с 3,6%. Затова и нагласите на бизнеса са за една успешна 2019 година. Проучванията ни показват, че се очаква 
повишаване на производителността и съответно на оборотите. Също така на заетостта и възнагражденията на работещите 
в предприятията. Смятаме, че следващата година заплатите ще растат в диапазона 8-9%. Но това е тенденцията през 
последните няколко години. През 2017 година възнагражденията дори нараснаха с 11%, а през първите девет месеца на 
2019-а ръстът е 7,7%. Така че заплатите растат, и то с по-голям темп от производителността на труда. Също така се 
увеличават по-бързо и от инфлацията. Разбира се, че критиците биха казали, че вървим от ниска база. Така е, съгласен съм. 
Но все пак нека отбележа, че ръстът на заплатите у нас е втори в ЕС след Румъния. 
- Тук обаче много хора веднага ще ви контрират, че това не се усеща по джоба. 
- Така е, но със сигурност българинът сега е по-богат в сравнение с преди една, пет или десет години. Но разликата със 
Западна Европа все още я има и най-вероятно това създава негативните усещания. За тези години в ЕС кохезията и 
сближаването не само в стандарта на живот, но и на всички останали сфери се случва. Разбира се, ние искаме това да става 
по-бързо, но има много фактори, които забавят този процес. Те са ниската производителност, структурата на икономиката, 
която се променя в крайна сметка, и липсата на човешки ресурси. Това всъщност е основният проблем, който пречи на 
ръста на доходите. За да може един работещ да получава по-високи възнаграждения, той трябва да упражнява по-
квалифициран труд. Той винаги е по-високо платен. У нас 400 000 от работещите са наети на минимална работна заплата 
не защото не заслужават повече, а защото трудът, който полагат, е нискоквалифициран. Целта трябва да е повишаване на 
квалификацията, по-добро образование. Това ще доведе до по-голям ръст на доходите. 
- В кои сфери най-бързо растат заплатите тази година и съответно в кои очаквате следващата? 
- Имаме статистика на НСИ за второто тримесечие на 2018-а. Възнагражденията в IT сектора са се увеличили с почти 15%, 
което е огромен ръст за едно тримесечие. В административните и спомагателните дейности - с 12%. Съответно пък имаме 
намаление в сектори като „Операции с недвижими имоти“. Увеличение има в сектор „Образование“, където бяха 
повишени заплатите на учителите. 
- Очаквате ли да има интерес в тази сфера и най-сетне дефицитът от кадри да бъде преодолян? 
- Абсолютно. Има наистина голям интерес и увеличаване на заетостта в сектора. Това означава, че мярката е правилна. 
Друг сектор с увеличение на възнагражденията е строителството. 
- Тук заетостта обаче не е ли сезонна? 
- Не, има ръст в строителството като цяло. Има и повече издадени разрешения за строителство, но и дефицит на кадри в 
сектора. 
- А другата година може ли да се очаква промяна в тенденциите? 
- Прогнозите са за продължаване на тенденцията за увеличение на възнагражденията и това се дължи на две причини. 
Първата е липсата на кадри. 
- Въпросът се поставя периодично и едва ли не като спасение се смята привличането на кадри от Молдова и Украйна. 
Доколко обаче това е решение, вместо да се задържат наши? 
- Трябва да се работи в двете посоки. Като цяло краткосрочните мерки за намаляване на дефицита на кадри са тези две. 
Едната е допълнително увеличаване на възнагражденията на настоящия персонал. Това може да се случи и чрез 
допълнително квалифициран. Но като цяло това няма да повиши абсолютния брой на работещите. Когато се правят нови 
инвестиции и се откриват нови заводи и фабрики, то има нужда от служители. За да се намерят такива, единият вариант е 
работодателят да „открадне“ от други фирми. Или да бъдат внесени отвън. Все пак пазарът на труда има ограничен 
капацитет. Хората в трудоспособна възраст са определен брой. Затова и краткосрочна мярка е вносът на работници. Това, 
че сме се насочили към хора от българската диаспора, е логично. Ние сме атрактивни като трудов пазар за тях, също така 
са ни близки по манталитет. 
- Бяха предприети стъпки в тази посока, но явно не запълваме дефицита. 
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- След приетите облекчения в Закона за трудовата мобилност се удвои броят на внесените работници през 2018 година. 
Той стана над 9000. Но това все още не е достатъчно. Голяма част от тези служители са хора с ниска квалификация. 
Всъщност става дума за мащабна държавна кампания за привличане на хора с български произход за връщането им у нас. 
Става дума за това те да се върнат със семействата си и да се заселят в обезлюдени райони. Така ще бъдат включени в 
пазара на труда. 
- Но по какъв начин? За да се осъществи това, са нужни инвестиции, време... 
- Така е, няма да се случи веднага. Но пък е мярка в правилната посока. У нас ще дойдат хора в трудоспособна възраст. 
- А къде пък избират да се реализират нашите сънародници навън и от кои сфери напускат страната ни най-много? 
- Най-големият проблем с изтичането на кадри е в здравеопазването. Само от началото на годината до момента над 250 
лекари са започнали работа в Германия. Там е основният дефицит. Голяма част от емигриралите лекари са млади хора, 
току-що завършили университета. 
- Какви други тенденции очаквате следващата година? 
- Както казах, очакваме увеличаване на заетостта. Последните данни сочат, че безработните са вече 150 000. Голямата цел 
на работодателите трябва да е активирането на неактивните лица. Тези хора трябва да се върнат на пазара на труда и да 
започнат работа. Може би трябва да се мисли и за промяна на законодателството за елиминиране на стимулите на 
задържане на хора в трудоспособна възраст извън пазара на труда продължително време. Давам пример със срока за 
майчинство, който е най-дълъг у нас. Но пък трябва да се реши проблемът с осигуряване на места в детските градини. 
Визитка: 
Роден е на 19 септември 1977 г. 
През 2000 г. завършва магистратура „Счетоводство и контрол” в Икономическия университет – Варна, след което получава 
няколко следдипломни квалификации и специализира право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” 
От 2009 г. до момента е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Заместник-председател е на Националния съвет за насърчаване на заетостта към Министерството на труда и социалната 
политика, член е на съвета към изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 

 
БНТ 
 
√ Промени в Закона за движението по пътищата влизат на първо четене в НС  
Поредните промени в Закона за движението по пътищата влизат на първо четене в пленарна зала днес. Те предвиждат 
коли, хванати без винетка извън града да не могат да минават технически преглед или да напускат страната. 
Глобата за такива автомобили ще бъде 300 лева. При констатиране на нарушение на пътя, шофьорите ще плащат 
половината от стойността на акта, ако го платят веднага. Ако обаче се забавят 30 дни - ще плащат глобата в двоен размер.  
Електронните фишове ще бъдат качвани в интернет. Така водачите няма да могат да се оправдават, че не знаят за 
наложените им санкции. Ако въпреки това бъдат хванати с неплатена глоба на пътя, книжките им ще се отнемат до 
изплащане на дължимото. 
 
√ Екатерина Захариева е в Солун за четиристранна министърска среща  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще участва днес в Солун в четвъртата министърска 
среща във формат България, Гърция, Албания и Македония. 
Очаква се във фокуса на дискусиите да бъдат темите за развитието, регионалното сътрудничество и икономическата 
интеграция на Балканите. Министрите ще обсъдят и европейската перспектива пред страните от Западните Балкани. 
 
√ Караянчева поиска от Финландия подкрепа за прекратяване на мониторинга от ЕК 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева поиска подкрепата на Финландия за прекратяване на Механизма 
за сътрудничество и оценка на Европейската комисия. На срещи с политици в Хелзинки, тя информира финландските си 
колеги, че страната ни стриктно изпълнява всички препоръки от докладите на Европейската комисия. Цвета Караянчева 
подчерта още, че страната ни отдавна е изпълнила всички критерии за членство в Шенген. 
 
√ Вълчев: Всяко училище ще бъде защитено, независимо колко ученици има в него 
Всяко училище ще бъде защитено, независимо колко ученици има в него. Това заяви министърът на образованието 
Красимир Вълчев при посещението си в Смолянска област. В областта има най-голям брой защитени училища, но въпреки 
това най-големия проблем е намаляващият брой ученици. 
На въпрос на БНТ как млади учители ще бъдат мотивирани, за да работят в училищата в малките населени места, Красимир 
Вълчев отговори така: 
Красимир Вълчев – министър на образованието и науката: Един млад човек, когато отиде обичайно да учи в по-големия, 
в университетския град, той е по-склонен да остане там, там, където има и социална среда и затова важно е да има по-
високи възнаграждения в по-малките и отдалечени населени места. Много учители пътуват от областния център или от 
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друг по-голям център, затова сме осигурили разходи за транспорт, с последните промени осигурихме и възможност за 
заплащане на разходите за наем за учители, които не са от съответното населено място. 
 
√ Варна е домакин на световен математически шампионат  
Варна е домакин на 11-ия Световен математически отборен шампионат. Той се провежда за първи път в Европа и е едно 
от най-престижните състезания по математика в света. В състезанието участват 67 отбора, от които 8 са български. Страната 
ни се представя от близо 50 ученици от математическите гимназии и клубове във Варна, Пловдив и София. 
Елица Василева, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" -Варна: Като цяло не сме много притеснени, защото сме 
опитни в това и сме тук да дадем най-доброто от себе си. А конкуренцията че ще е голяма, това е ясно. 
Надя Кръстева, преподавател по математика в СМГ "Паисий Хилендарски": Децата се представят отлично, вземат в 
индивидуално, в отборно, в щафета вземат награди, така че и сега стискаме палци децата да се представят блестящо.  
Най-много са участниците от Азия, като само от Виетнам групата е от 70 души. Азиатците се приемат за едни от най-
сериозните конкуренти в шампионата. 
Чоу Чий Фен: Ние сме от Тайван. За първи път сме тук. Очакваме сериозна конкуренция от България и Америка. 
Чу По Кай: Участвам за първи път в това състезание, затова се чувствам малко притеснен, но се надявам да взема награда. 
Проф. Емил Колев - Институт по математика и информатика при БАН: Азиатците имат доста сериозна подготовка в 
училище, те са много работоспособни и не напразно последните години в почти всички международни състезания те са на 
първо място. Очаквам, че българските ученици и тези от Азия ще бъдат на първите места. 
Победителите в шампионата ще бъдат наградени на официална церемония тази събота. 
 
√ Историческа визита на испанския премиер Педро Санчес в Куба  
Испанският премиер отново заплаши да блокира споразумението за Брекзит, ако не получи право на вето върху бъдещите 
преговори за Гибралтар. Педро Санчес написа това в Туитър, че позициите им с британският премиер Тереза Мей остават 
различни - при пристигането си в Хавана. 
Той е на историческо посещение в Куба - първото на испански премиер от 32 години. Педро Санчес беше посрещнат от 
президента Мигел Диас-Канел. Двамата подписаха споразумения за международно и културно сътрудничество.  
Целта на визитата е активизиране на връзките между Мадрид и Хавана. Затоплянето в отношенията започна след 2017 г., 
когато влезе в сила споразумението за политически диалог и сътрудничество между Евросъюза и Куба. 
 
Капитал 
 
√ Бюджет 2019 мина на второ четене в комисия почти без дебат 
Максималният осигурителен праг от догодина става 3000 лв., БСП ще сезира Конституционния съд заради здравните 
промени 
Бюджетите на здравната каса, на държавното обществено осигуряване и на държавата за следващата година бяха 
одобрени на второ четене от Комисията по бюджет и финанси в парламента с вял дебат, почти без опозиция и за три часа 
и половина. Най-голям отпор срещнаха промените в здравните закони, които са разписани в преходните разпоредби на 
бюджета на НЗОК. Те бяха приети с измененията, които обеща председателят на здравната комсия Даниела Дариткова и 
които смекчават първоначалния вариант на вносителя. От БСП определиха решенията като незаконни и се заканиха да 
сезират Конституционния съд. 
Друг спорен текст - този за увеличението на максималния осигурителен доход с 400 лв. до 3000 лв., също беше приет. Една 
от малкото промени в закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, която мина между двете четения, е 
промяната на осигурителния доход за земеделци и тютюнопроизводители. В първоначалния вариант на проекта той беше 
заложен на 560 лв. (колкото ще е минималната заплата от януари 2019 г.) при 350 лв. в момента. По предложение на ГЕРБ 
и ДПС обаче увеличението стана значително по-малко и от догодина този праг ще е 400 лв. 
Така трите проектозакона се придвижват към второ четене в зала. По план те трябва да се гласуват още през следващата 
седмица, а дебатите вероятно ще са доста по-напоителни. 
Здравната "реформа" взлиза в пленарна зала 
Проектозаконът за бюджета на здравната каса се оказа най-проблемната точка от дневния ред на комисията. И то не 
заради сумите, които са заложени в документа, а заради редица промени в здравните закони, разписани в преходните и 
заключителните разпоредби. Те бяха големият проблем и на първо четене, а вероятно ще се окажат препъникамък и в 
зала. 
Сред предложенията са създаването на мегакомисия за медицински надзор, която ще има като задача инициатива с голям 
корупционен потенциал – прелицензирането на болници. Остава и текстът, според който Националният съвет по цените 
на лекарствата ще изготвя фармако-терапевтични ръководства за изписване на медикаменти, които няма да бъдат 
консултирани с лекарите. Въвежда се и единен финансов стандарт за всички болници, който ще се изготви за 6 месеца, а 
за още 6 ще трябва да се приложи във всички медицински заведения. 
На практика единственият опонент на предложените промени в здравните закони в бюджетната комисия беше проф. 
Георги Михайлов от БСП, но в крайна сметка тесктовете бяха одобрени. Резултатът предизвика опозицията да се закани, 
че ще сезира Конституционния съд в отговор. 
Осигуровките и големият бюджет 
Бюджетът на държавното обществено осигуряване и държавният бюджет също минаха бързо и с минимални изменения. 
Едно от тях е приетото предложение от представители на ГЕРБ и БСП да се свие увеличението на минималния осигурителен 
доход за фермери и тютюнопроизводители. Друго е отпадането на текст, който упълномощава Министерски съвет да 
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прехвърли средства от бюджета на ДОО към социалното ведомство, за помощи за хората с увреждания. Това обаче може 
да става само през парламента. 
Предложението за нов максимален осигурителен праг от 3000 лв. от 2019 г. също влиза в зала, както и новата методика за 
изравнителната субсидия на общините. Според текстовете по-голяма част от сумата ще бъде насочена към общини с нисък 
фискален капацитет – такива, които трудно могат сами да събират значителни средства от местни данъци. Така догодина 
19 общини, сред които София, Пловдив, Варна, някои курортни и индустриални центрове, няма да получат този вид 
субсидия. 
Бюджетът догодина 
Бюджет 2019 залага рекордно високи разходи - увеличението е с над 5.8 млрд. лв. спрямо нивото от тази година, като така 
общата сума достига 44.5 млрд. лв. Една пета от парите ще отидат за вече обявеното увеличение с 10% на средствата за 
заплати в бюджетната сфера и на учителските възнаграждения, повече има и за здраве и социални политики. Подобно на 
предходните няколко години, държавните финанси се планират на дефицит - от 600 млн. лв., или 0.5% от БВП, въпреки че 
се залага 3.7% ръст на икономиката, а последните 3 години завършват с излишъци. 
 
Economic.bg 
 
√ Българо-македонската жп линия трябва да е готова до 18 месеца 
До 3-4 месеца започва изграждането на последната отсечка на македонска територия 
Железопътната линия от Куманово до Беляковце, отсечка от жп линията до границата с България, се очаква да бъде готова 
до 18 месеца, а в срок от три до четири месеца трябва да завърши търгът за отсечката от Беляковце до Крива паланка, с 
което ще започне и изграждането ѝ. Това съобщи македонският министър на транспорта и съобщенията Горан Сугарески, 
цитиран от агенция МИА. 
На пресконференция в правителството, на която Сугарески информира за проектобюджета за 2019 г. в частта за транспорта, 
той каза, че за третата отсечка на жп линията от Крива паланка до българската граница са осигурени 60 милиона евро от 
страна на ЕС и в най-кратък срок се очаква да приключи цялостната финансова конструкция за тази отсечка. 
 
News.bg 
 
√ Депутатите преодоляха ветото на президента върху по-високите данъци на колите 
С гласовете на депутатите от ГЕРБ, "Обединени патриоти" и "Воля" парламентът отхвърли ветото на президента Румен 
Радев върху промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в частта им за местните данъци и такси. 
Депутатите дебатираха по Закона в продължение на часове и си удължиха работното време. 
"Този данък е все едно да накажеш едно дете, което има марципан, че няма два шоколада", ядоса се народният 
представител от БСП Крум Зарков. 
Веднага ще подкрепя ветото на президента, ако от утре българските граждани ще живеят по-добре, включи се и лидерът 
на "Воля" Веселин Марешки. Той би застанал зад всяка добра идея, независимо от къде идва. Дори и Валери Симеонов, 
ако предложи нещо добро, ще го подкрепим, подчерта той. 
Искрен Веселинов от ОП призова да не се разиграва картата на сиромахомилството. 
Очаквано ветото не мина. 
Със 130 гласа "за" и 46 "против" депутатите приеха отново измененията, които предвиждат по-високи данъци за старите 
автомобили, въвеждане на по-високи данъчни ставки за жилищни имоти в български курорти и отлагане на реформата за 
таксата върху битовите отпадъци. Против промените, т.е. в подкрепа на ветото гласуваха само от "БСП за България" и ДПС. 
 
Investor.bg 
 
√ Еврокомисията одобри схема за държавна помощ за мини мандри 
Кандидатите трябва да произвеждат качествени животински продукти  
Изграждането на мини мандри ще може да се подпомага в България по специална схема за държавна помощ. Потвърдено 
е одобрението на Европейската комисия за целта, съобщи агроминистерството. 
Помощта е за собственици или наематели на животновъдни ферми, които са регистрирани земеделски стопани. 
Кандидатите трябва да произвеждат качествени хранителни животински продукти, отговарящи на изискванията на 
Наредба № 26 от  2010 г. директните доставки на храни. 
Схемата ще заработи в началото на 2019 г. и ще продължи до края на 2020 г. или до изчерпване на финансовия ресурс. 
Заявленията ще се приемат до един месец преди изтичане на срока за прилагане на схемата. 
Бюджетът на помощта е в размер 1,5 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ 
„Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. 
Максималният размер на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, 
но не повече от 60 000 лева. 
Допустимите инвестиции ще бъдат за изграждане на обект за преработка (мини мандри) или закупуването на временен 
обект за търговия с млечни продукти. 
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√ С 10% ще нараснат туристите в Пловдив, докато е европейска столица на културата 
Най-голям интерес към града има от германски и британски туристи  
Очакваме 10% ръст в броя на туристите, които ще посетят Пловдив през догодина, когато градът ще бъде европейска 
столица на културата за 2019 г. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на откриването на десетата 
юбилейна международна среща по туризъм в града. 
Тя заяви, че „Европейска столица на културата” е едно от най-значимите европейски културни събития и ще допринесе и 
за превръщането на България във все по-предпочитана дестинация сред чуждестранните посетители 
През деветте месеца на 2018 г. в местата за настаняване с 10 и повече легла в Област Пловдив са пренощували близо 399 
хил. души, като се отбелязва нарастване от 9 на сто в сравнение със същия период година по-рано, каза Ангелкова,  
цитирана от пресцентъра на Министерството на туризма.  
Нощувките са над 824 хил., което е ръст от 4%. Приходите от нощувки надвишават 38,9 млн. лв., а увеличението е от 10,9 
на сто в сравнение с периода януари – септември 2017 г. Гостите предпочитат висококатегорийните хотели. 
Очакваме следващата година този ръст по отношение на Пловдив да бъде почти двоен, каза Ангелкова. 
Балнео- и гурме дестинациите в региона ще бъдат дигитализирани и качени на страницата на министерството. В момента 
те се включват в единната интернет платформа с мобилно приложение на различни езици iLoveBulgaria. 
Пред журналисти Ангелкова коментира, че репортажите за Пловдив в медии като CNN, BBC и National Geographic също 
привличат посетители. 
Най-голям интерес към града има от германски и британски туристи, както и от гости от Гърция, Румъния, Турция, Сърбия, 
Македония. Интерес към града проявяват и туристи от САЩ, Израел, Чехия, Полша, Китай и Япония. 
Данните за туризма в България показват, че ръстът на туристическите визити на чужденци за периода януари-септември 
2018  г. е 31% спрямо същия период три години по-рано или 1,9 млн. повече туристи в сравнение с 2015 г. 
Официалното откриване на „Пловдив – Европейска столица на културата“ ще бъде на 12 януари със специално шоу и 
множество посетители. 
 
Manager.bg 
 
√ Рено Нисан България отвори обучителен център за студенти в София  
Рено Нисан България откри нов обучителен център в сградата на Технически университет – София. Новият обучителен 
център е ключова стъпка в партньорството между Рено Нисан България и Технически университет - София, което стартира 
през 2016 г. 
Центърът ще бъде в помощ на университета при подготовката на кадри в бранша, както и ще бъде използван за бъдещи 
обучения на технически специалисти от дилърската мрежа на Renault, Dacia и Nissan в България. 
Обучителният център бе официално открит от Хаким Бутера, генерален мениджър на Рено Нисан България, и ректора на 
Технически университет – София чл.- кор. проф. дтн инж. Георги Михов в присъствието преподаватели и студенти от 
университета, както и представители от Рено Нисан България и дилърската мрежа на марките Renault, Dacia и Nissan в 
България.  
„Откриването на новия обучителен център е от изключителна важност за нас. Убедени сме, че успехът на компанията и 
развитието на автомобилната индустрия в България зависи от постоянното усъвършенстване на кадри в рамките на нашата 
дилърска мрежа и качественото обучение на бъдещи специалисти. Дарените за учебни цели автомобили, агрегати и 
компоненти представят най-съвременните технологии в индустрията и са инвестиция в мотивацията на младите кадри. 
Надяваме се да послужат за вдъхновение за бъдещи постижения в сферата", заяви Хаким Бутера. 
„Изключително важно е прякото участие на бизнеса в процеса на обучение на студентите. Не само от гледна точка на 
осъвременяване материалната база в университета, но и по отношение на адаптирането на обучителните програми в 
реално време според изискванията на бизнеса.", заяви чл.-кор. проф. дтн инж. Георги Михов, ректор на ТУ-София, по време 
на откриването на новия обучителен център. 
 
√ ВСС ще раздава коледни бонуси 
Съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители да получат коледни премии в размер на 43,5% от основната 
заплата и ранга, реши Висшият съдебен съвет (ВСС). Премиите се дават като допълнително материално стимулиране, 
предаде „24 часа”. 
Средствата са 9,5 млн. лв. от икономии в бюджета на самия съвет и от други пера, едно от които е капиталови разходи. 
По време на дебатите представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който оглавява бюджетната комисия, направи вметка за 
парите, които всяка година магистратите получават за очила, макар и повечето от тях да си купуват слънчеви, а не с 
диоптър. 
След последната актуализация на заплатите в съдебната власт с по 98 лева от 1 април т.г. основното възнаграждение на 
върховен съдия и прокурор стана 3925 лева. На апелативно ниво те са 3300 лева, на окръжно ниво в София (Софийски 
градски съд, Софийска градска прокуратура и следствения ѝ отдел) – 2940 лв., на окръжно ниво в страната - 2710 лв., за 
Софийския районен съд и Софийската районна прокуратура – 2369 лв., и за останалите районни съдилища и прокуратури 
– 2118 лв. 
В края на октомври ВСС реши, че от 1 януари 2019 г. заплатите на магистратите и съдебните служители ще бъдат увеличени 
с 10%. 
 
 
 



6 

 

 
√ Засилено полицейско присъствие на черния петък 
Засилено полицейско присъствие и интензивен трафик около големите търговски обекти у нас се очаква на днешния 
„Черен петък", съобщават от NOVA. 
От полицията предупреждават гражданите да бъдат бдителни за личните си вещи, тъй като големите търговски сгради по 
това време стават обект на джебчии, които се възползват от разсеяността на пазаруващите. 
Очаква се две трети от българите да се възползват от големите намаления, но за разлика от западните потребители, у нас 
близо 70% от пазаруващите свързват „Черния петък” с онлайн покупки. 
Експертите предупреждават да бъдем много внимателни с привидно много атрактивните намаления и да не се 
доверяваме на сайтове, на които не е посочено конкретно юридическо лице и ЕИК на фирмата. 
 
Bloomberg TV 
 
√ ВУЗФ стартира кампания за повишаване на финансовата грамотност сред учениците 
Бизнес университетът ще обиколи десетки училища, за да запознае учениците с основните принципи на финансите  
Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) продължава каузата си да подобри финансовата грамотност сред 
учениците. Бизнес университетът ще обиколи десетки училища в страната, където ще проведе уроци по финансова 
грамотност пред гимназисти. 
По време на часовете представители от ВУЗФ ще обяснят някои основни принципи във финансите и икономиката. Сред 
основните теми ще бъдат личните финанси, взаимоотношенията с банките, както и видовете кредити. Ще се обърне и 
специално внимание на договорните взаимоотношения между работодател и служител, на трудовото законодателство, 
пенсионните и здравни осигуровки. 
Обиколката на ВУЗФ започва от София. На 22 ноември, преподаватели от бизнес университета посетиха Професионалната 
гимназия по електротехника и автоматика, като на 29 ноември е следващият урок пред 12 клас в същото учебно заведение. 
На 26 ноември от висшето училище ще посетят и Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас 
Буров“ в Горна Оряховица. 
Паралелно с уроците по финансова грамотност за ученици, от ВУЗФ ще проведат и Академия за учители в Долни Лозен – 
на 24 и 25 ноември. По време на нея преподавателите от бизнес университета, който е един от най-добрите с профил 
икономика в България, ще дадат ценни съвети и препоръки на учителите как по разбираем, интересен и практичен начин 
да обяснят на учениците някои основни правила от финансите и икономиката. 
 „Финансовата граморност е от изключителна важност за изграждането на един млад човек. Ако по български език 
учениците имат буквар, откъдето започват да учат азбуката, то целта на нашите уроци е да помогнем на учениците да 
научат „А“ и „Б“ за икономиката и финансите. Стремим се да засягаме теми, които биха им влезли в употреба веднага след 
като завършат училище, а защо не и преди това. Интерактивността на преподаване, приятелското отношение от страна на 
нашите лектори поражда сериозен интерес сред учениците, дори и сред тези, които не са в профилирани паралелки и се 
сблъскват за първи път с тази тематика. Затова сме много благодарни на директорите и учителите, които ни канят  в техните 
училища и предоставят тази възможност на учениците си“, обясни Юлияна Георгиева, мениджър „Комуникации и 
кариерно развитие“ във ВУЗФ. 
Кампанията за повишаване на финансовата грамотност сред учениците ще продължи както през декември, така и през 
2019 година. 
 
√ Автомобилната индустрия вероятно вече носи около 10% от БВП на България 
Любо Станиславов, Аутомотив клъстер, Светът е бизнес, 22.11.2018 
При направено изследване в края на 2017 г. и началото на 2018 г. се оказа, че автомобилната индустрия в България носи 
дял от около 5% от БВП на страната. Към момента се прави ново проучване, резултатите от него ще станат ясни през януари 
2019 г. Факт е, че автомобилният сектор у нас се развива сериозно, вероятно е той да представлява вече около 10% от БВП. 
Това каза Любо Станиславов, Аутомотив клъстер, в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Ивайло Лаков. 
„Можем да кажем, че България започва много бързо да скъсява дистанцията си с държавите от Източна Европа. В страни 
като Полша, Чехия и Унгария вече има насищане. Новите инвестиции не се случват толкова лесно, безработицата е твърде 
ниска там, в абсолютно нездравословни нива. Изчерпването на човешкия потенциал кара компаниите да се обърнат към 
региона на Югоизточна Европа. Въпросът е дали България има възможностите да отбележи най-бърз темп на развитие в 
него и да вземе най-много от насочения интерес“. 
Привличането на производител на автомобили е една много важна задача, отбеляза Станиславов. Втората цел е 
позиционирането на България като място, където новите, революционни технологии, могат да се развиват, добави той. 
„Засега все още у нас няма голям проект за производство на батерии за електромобили. Надеждите са такъв да се появи 
през 2019 г. Нуждата от батерии ще бъде значителна в следващите 5-6 години, а самите те ще са около 50% от цената на 
автомобила“. 
Другата посока на автомобилната индустрия – автономните автомобили – е още по-интересна и по-подходяща за България, 
смята гостът. Самата технология има 5 нива, а в момента целта е да се предложи автомобил от 4-то ниво, при което той 
вече може да извършва всяко едно пътуване изцяло самостоятелно без водачът да участва в него, уточни Станиславов. Той 
добави, че при следващото, 5-то ниво, автомобилът изобщо няма да има средства за управление. 
„Всичко това звучи като научна фантастика, а компаниите си представят, че то ще се случи в период от между 10 и 15 
години. В България има много софтуерни инженери. Това ще бъде една от най-перспективните професии. Една от целите 
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е в следващите години да има 5 хил. инженери, работещи по тази технология. Това ще направи България част от водещите 
страни в света, що се касае до автономната технология“. 
 
√ Ефектът от Brexit и преговорите за ирландската граница 
Доц. Валери Колев, преподавател в СУ, Светът е бизнес, 22.11.2018  
До сделка за Brexit между Лондон и Брюксел не се стига след близо 2 години преговори, тъй като за пръв път излиза голяма 
и важна страна от Европейския съюз (ЕС). По икономически показатели в Европа Обединеното кралство отстъпва само на 
Германия. Това каза доц. Валери Колев, преподавател в СУ, в предаването "Светът е бизнес" с водещ Николай Кръстев.  
Той коментира въпроса за границата между Великобритания и Ейре. 
"Въпросът за границата беше един от четирите големи въпроса, които Европейската комисия (EK) формулира при 
преговорите за Brexit. Привържениците на Brexit смятат, че Северна Ирландия трябва да бъде откъсната от Обединеното 
кралство и да бъде присъединена към Република Ирландия". 
Основният въпрос е дали да има твърда или мека граница между Ирландия и Северна Ирландия. Това е от значение и за 
позиционирането на граничните служби, обясни Колев. 
"Има два варианта за разрешаването на проблема със Северна Ирландия, който е изключително важен, за да бъдат 
изпълнени исканията на Лондон и Брюксел. Единият е цяла Великобритания да остане част от единния пазар, както ще 
бъде през преходния период до края на 2022 г. Другият вариант е Ирландия да излезе, но това е малко вероятно".  
Преподавателят коментира и новината, че Лондон и Мадрид са постигнали предварително двустранно споразумение за 
статута на Гибралтар. 300 години по-късно не са забравени военните конфликти между Испания, Великобритания и 
Гибралтар, като се оспорва суверенитета, допълни той. 
"В Гибралтар сред местното население преобладават антииспански настроения. Когато гибралтарците празнуваха 
диамантения юбилей на британската кралица, прожектираха знамето на Великобритания. Куриозът е, че Гибралтар 
гласува за оставане в Европейския съюз (ЕС) на референдум. На следващия ден външният министър в правителството на 
Рахой намекна за споделен суверенитет". 
Впоследствие се проведе демонстрация с участието на 20 хил. души против преговори за суверенитет, като страната е с 
население от 27 хил. души. Постигането на споразумение при такава обстановка заслужава уважение, отбеляза Колев. 
 
√ САЩ провеждат амбивалентна политика заради икономическите си интереси със Саудитска Арабия 
Д-р Ибрахим Карахасан - Чънар, историк, Бизнес старт, 23.11.2018  
САЩ провеждат амбивалентна политика заради икономическите си интереси със Саудитска Арабия. Това коментира д-р 
Ибрахим Карахасан - Чънар, историк, в предаването "Бизнес старт" с водещ Живка Попатанасова. 
При всички случаи Доналд Тръмп игнорира убийството на саудитския журналист Джамал Кашоги заради икономическите 
интереси със Саудитска Арабия, смята гостът. "Това е част от амбивалентната и съглашателска политика, която САЩ 
провеждат открай време. Това кредо е заложено от 1939 в американската политика", твърди още историкът. 
"Тръмп не би искал да се конфронтира със Саудитска Арабия, за да не скочат главоломно цените на петрола. Това може би 
до някаква степен го оправдава. САЩ има договорености със саудитците на стойност 300 млрд. долара, като 200 млрд. от 
тях са свързани с оръжейните сделки". 
Моето лично мнение е, че няма да има санкции от страна на САЩ срещу този техен съюзник, изразява мнение д-р Ибрахим 
Карахасан - Чънар. "Първо, трябва да се съберат необходимите доказателства за престъплението. Кашоги е мистериозна 
личност, която има дълбоки връзки с Осама бин Ладен и други обществено значими фигури. Той действително знае много 
и неудобен дори за самите САЩ", допълва той. 
"Германското правителство в лицето на външния министър също има оръжейни сделки. Германия заедно с Франция и 
Великобритания правят консорциум за санкции срещу Саудитска Арабия за прекратяване на доставките на оръжие, имайки 
предвид не само убийството на Кашоги, но и че в Йемен се води война, в която саудитците осъществяват експанзия". 
Мерките, които ще предприеме Европа срещу Саудитска Арабия, ще бъдат по-адекватни, счита историкът. Тя медийно ще 
бъде защитник на правата, заключава д-р Ибрахим Карахасан - Чънар. 
 
БНР 
 
√ Теменужка Петкова: Готови сме за "Турски поток", но искаме официално потвърждение от "Газпром" 
България не е уведомена официално, че "Турски поток" ще минава през наша територия 
Втората тръба на газопровода "Турски поток" ще минава през България, Сърбия, Унгария и Словакия. Това е определил 
окончателно "Газпром", съобщи руският вестник "Комерсант" като се позова на свои източници. Българските власти обаче 
заявиха, че към момента няма официална информация от руската страна. Заместник енергийният министър Красимир 
Първанов заяви:  
"Турски поток" се състои от две тръби, с капацитет по 15 милиарда кубически метра газ. Едната тръба е за Република 
Турция. Дилемата беше другата тръба - дали ще мине през България или ще мине през Гърция. Колегите от "Газпром" са 
съобщили в руските медии, че са взели своето решение - тръбата ще минава през България. Очакваме в най-скоро време 
официално да получим в Министерство на енергетиката и писмото от "Газпром" за тяхното решение“.  
Към момента България не е уведомена официално от руска страна, че втората тръба на газопровода “Турски поток“ да 
минава през наша територия. Това съобщиха за "Хоризонт" от пресцентъра на енергийното министерство в коментар на 
съобщението на руския вестник.  
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че България е готова да участва в осъществяването на проекта, 
който предвижда втора тръба на газопровода "Турски поток" да мине през наша територия:   
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"Ние сме готови за реализацията на един такъв проект при стриктното спазване на европейското законодателство. 
Разговори по този въпрос бяха водени на най-високо ниво при посещението на премиера Борисов и срещата му с 
президента Путин. Но трябва да изчакаме официалната информация от страна на "Газпром".  
Решението на "Газпром" газопроводът "Турски поток" да преминава през българска територия ще се отрази изключително 
положително на икономиката ни, коментира Искрен Веселинов, член на парламентарната икономическата комисия и 
депутат от "Обединени патриоти":  
"Всъщност голямата заплаха, че ще бъдем заобиколени от тръбата, не се случи, напротив, ние ставаме една от сериозните 
транзитиращи страни, дори погледнато като икономическо изражение, вероятно транзитните такси ще са по-високи, 
отколкото от “Южен поток“, който беше провален. В това отношение новината е много добра и това, което трябва да 
направим, е максимално да облекчим "Булгартрансгаз" в техните инвестиционни намерения, така че да отговорят на 
сроковете, които се поставят".  
Веселинов допълни, че чисто процедурно следва:  
"Освен подписването на самите споразумения, следва изграждането на трасето и договорите за доставка и търговете, 
разбира се, за свободния резерв".  
В кулоарите на парламента депутатът от ДПС Рамадан Аталай беше категоричен, че страната ни трябва да направи всичко 
възможно, за да може "Турски поток" да премине през нашата страна:  
"Ако изпуснем и това, това означава, че ние трябва да чакаме нашите съседи да благоволят по някакъв начин да ни доставят 
газ, само за нас", каза той.  
Транзитиране на газ като част от проекта "Турски поток" е резултат от усилени преговори на държавата както с руската, 
така и с турската страна, изтъкна Александър Ненков от ГЕРБ, член на енергийната парламентарна комисия:  
"Това за България е топприоритет. И точно това е и желанието на министъра на енергетиката и на колегите от 
"Булгартрансгаз" - точно в този проект да се промени енергийната стратегия и това да бъде залегнато като такъв приоритет. 
Тук не трябва да го разглеждаме само като успех, защото безспорно е важно за държавата да запази своята транзитна роля 
на целия Балкански полуостров, а и се говори за бъдещи доставки към Западна Европа за бъдещето на страната. Това е 
наистина от изключително значение да направи така, че България да бъде един важен регионален играч".  
Решението за включването на страната ни в енергийния проект "Турски поток" е положително, но ползите далеч няма да 
са такива, каквито биха били с нереализирания проект "Южен поток", заяви депутатът от БСП и заместник-председател на 
енергийната комисия в Народното събрание Таско Ерменков:  
"Решението, което се взема в момента, наистина е добро за България, защото няма да бъдем заобиколени, както имаше 
такъв риск, но не е най-доброто. Най-доброто аз продължавам да твърдя щеше да бъде директен внос през Варна, при 
това най-доброто не само за България, а и за ЕС, защото сигурността на доставките зависи и в обратна пропорционалност 
на броя на страните, през които минава един газопровод, без да са членки на ЕС. В дадения случай имаме по-ниска 
сигурност, защото минаваме през страна, която не е членка на ЕС. Ние, разбира се, като национално отговорна партия ще 
подкрепим всякакви усилия, които са в интерес на сигурността на българската енергетика". 
Разговори по темата се водят периодично, като въпросът бе разглеждан и по време на посещението на премиера Бойко 
Борисов в Москва през пролетта, припомнят от българското министерство на енергетиката.  
От публикуваните в периода октомври - ноември материали на газопреносните оператори на четирите държави в рамките 
на процедурата за резервиране на бъдещи мощности следва, че трасето на "Турски поток" ще преминава през техните 
територии. Процедурата е предвидена в европейското законодателство и се прилага при строителството на нови 
газопроводи, пише "Комерсант". Така например "Булгартрансгаз" планира да обяви на търг определени количества газ на 
входа от Турция и на изхода към Сърбия, твърди вестникът. На влизане от Турция компанията предлага от 1 януари 2020 г. 
за срок от 20 години 15 млрд. и 800 млн. кубични метра газ годишно, което съвпада с капацитета на едната тръба на "Турски 
поток". На излизане към Сърбия – 4 млрд. кубични метра с възможност за увеличаване до 11 млрд. през 2021 г. Маршрутът 
на "Турски поток" през България повтаря сухопътното трасе на неосъществения проект за газопровод "Южен поток", 
отбелязва "Комерсант".  
Руската енергийна дипломация е многоходова, обясни в интервю за предаването "Нещо повече" професор Атанас Тасев, 
според когото "в момента просто вестник "Комерсант" права анонс" заради срещата между руския президент Владимир 
Путин и гръцкия премиер Алексис Ципрас. "Турски поток" икономически и геостратегически е по-добре да мине през 
нашата територия", категоричен беше експертът.  
Пред вестник "Ромъния либера" генералният директор на руския национален институт по енергетика Сергей Правосудов 
обяснява, че първата тръба ще достигне директно до Турция и ще бъде свързана с газопроводите, които съществуват в 
страната  и ще започне полагането на втората линия. "Единственият проблем е липсата на връзка между България и 
Сърбия, но такава ще бъде построена. След като бъде направено това, газът ще бъде транспортиран от Сърбия в Унгария 
и после в Австрия", обяснява Правосудов. 
 
√ Рязко влошаване на потребителските нагласи в еврозоната и в рамките на целия ЕС през ноември 
Потребителските нагласи в еврозоната и в целия Европейския съюз се влошиха изненадващо рязко през ноември, показват 
предварителни данни от редовно проучване на Европейската комисия. 
Индексът на потребителското доверие в рамките на еврозоната се понижи само в рамките на месец с 1,2 пункта до -3,9 
пункта, докато очакванията на финансовите пазари бяха за по-умерено понижение до -3,0 пункта от -2,7 пункта през 
октомври. 
Влошаване с един пункта до -3,7 пункта бележи и аналогичният индикатор за потребителските нагласи през ноември в 
целия Европейски съюз. 
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Това са най-ниските нива на потребителско доверие от март 2017-а година насам, но въпреки това и двата индикатора 
остават далеч над техните осреднени дългосрочни стойност, които за еврозоната са от -12,0 пункта, а за целия ЕС - от -11,1 
пункта. 
ЕК ще представи окончателните данни за потребителското доверие през настоящия месец на 29-и ноември, когато ще 
станат ясно и резултатите от проучването за бизнес нагласите в еврозоната и за всички страни-членки на Европейския съюз. 
 

Графики на индексите на потребителско доверие в ЕС и в еврозоната 

 
 
 
√ ЕС очаква темата за глобалното търговско напрежение да доминира на предстоящата среща на Г-20 
Търговското напрежение между Съединените щати и Китай вероятно ще доминира на срещата на високо равнище на Г-20 
през следващата седмица, според високопоставен служител на ЕС, цитиран от Ройтерс, който също така заяви, че ЕС има 
желание да действа като строител на мостове между спорещите страни. 
"Успехът на срещата на върха на Г-20 ще бъде измерен чрез способността да бъде намалено сегашното напрежение в 
търговията", заяви официалният европейски представител, участвал в подготовката на предстоящите разговори. 
Той отбеляза, че ЕС споделя голяма част от загрижеността на Съединените щати относно китайските търговски практики,  
но подкрепя различен подход. Докато Вашингтон преследва едностранни действия, ЕС иска проблемите да бъдат решени 
посредством Световната търговска организация (СТО). САЩ обаче са скептични, заявявайки, че СТО не е в състояние да се 
справи с новите търговски предизвикателства. 
"Сега целта на ЕС е наистина да се ангажира с реформата на СТО, да даде политически импулс за такава реформа на 
предстоящата среща на Г-20 и да получи актуална информация за напредъка по време на срещата на върха на Г-20 през 
следващата година, която ще бъде под японско председателство" 
Според високопоставения европейски източник на Ройтерс, през следващата седмица лидерите на страните от Г-20 няма 
да преговарят за новите правила на СТО, но трябва да покажат на своите министри и преговарящи темите и посоката, в 
която е необходимо да се направят промени. 
ЕС ще настоява за окончателно комюнике на Г-20 след края на срещата, в което да бъдат потвърдени предишните 
ангажименти за запазване на отворените пазари, за борба с протекционизма и в подкрепа на многостранната търговска 
система. 
Срещата на лидерите на страните от Г-20 ще се проведе в Буенос Айрес, Аржентина между 30-ти ноември и 1-ви декември. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Данъкът за стари коли и състояние на автопарка у нас - и още: трябва ли да отпадне биодобавката в горивата. 
- Зимна приказка в София - кога ще приключи ремонтът на улица „Граф Игнатиев". 
- Треска за пазаруване в деня на големите намаления - къде са капаните? 
- Заведенията ще могат да пускат телевизия пред клиентите си само срещу заплащане - каква е позицията на 

ресторантьорите. 
- В сърцето на Токио: любопитни истории от страната на изгряващото слънце - разказ от първо лице на Надежда 

Василева. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Служби в спор на пътя. След конфликтната ситуация между НСО и КАТ - коментира генерал Румен Миланов. 
- Нагъл измамник открадна 30 хиляди лева от глухонямо момиче. Историята като от филм - на живо от Бургас. 
- Капан на страха. За домашното насилие от първо лице - разказва Вероника Димитрова. 
- Окончателно: по-високи данъци за старите коли. Колко ще плащаме? В студиото - ГЕРБ и БСП. 
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- Златно момиче продава златния си медал. Катрин Тасева за решението си да помогне за спасяването на един 
човешки живот. 

- Пияна зад волана. Коя е жената, хваната да шофира с 3.4 промила алкохол? 
- Опасни породи или опасна безотговорност? На живо: Има ли глобени собственици на кучета без намордници? 
- Истерията "Черен петък". За фалшивите намаления и щурма по магазините: На живо - в деня на голямото 

пазаруване. 
- Пица - шампион! Българин стана най-добрият майстор на пици в света. 

 
√ Събития в страната на 23 ноември  
София. 

- От 16.00 часа в зала „Тържествена" на Централния военен клуб президентът Румен Радев ще присъства на 
представянето на Всеславянска антология на поезията. 

- От 09.00 часа ще започне пленарното заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в зала „Триадица" на Гранд хотел „София" продължава втория ден от Научната конференция с 

международно участие на тема „Психологията с лице към социалните проблеми". 
- От 09.00 часа в зала 3 на НДК ще бъде открит двудневен форум „Образование за бъдеще". Един от основните 

акценти в програмата ще бъде представянето на доклада на Европейската комисия, който прави обзор на 
образованието и обучението през 2018 г. 

- От 09.00 часа в зала „Плиска" на хотел „Грами" (жк. „Младост 4", бул. „Александър Малинов" 79) ще се проведе 
заключителната пресконференция по проект „Сили за бърза намеса при химически, биологически, радиационни 
и ядрени (ХБРЯ) извънредни ситуации по поречието на река Дунав". 

- От 10.00 часа в зала „Пресцентър" на Министерството на труда и социалната политика ще се проведе 
информационен ден по процедура „Социално включване в общността" на ОПРЧР. 

- От 10.00 до 18.00 часа в зала „Джон Атанасов" в „София Тех Парк" , в рамките на два дни ще се проведе четвъртото 
издание на Базар на професиите. 

- От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще проведи ремонтните дейности на 43 СУ „Христо 
Смирненски" в район „Илинден", бул. „Сливница" 45. 

- От 11.00 часа в „Дома на Европа" ще бъде представено социологическото проучване „Изследване на състоянието 
и потребностите от умения и кадри в Силистренска област за периода 2018 - 2028 г.". Събитието се организира от 
българския евродепутат Момчил Неков, в партньорство с Черноморски институт и Агенция за социални 
проучвания и анализи АССА-М. 

- От 11.00 часа на бул. „Витоша" 18 ще се проведе пресконференция на „Демократична България", на която 
обединението ще представи своите коментари относно предложените от управляващите промени в Изборния 
кодекс за отмяна на електронното гласуване и ограничаване на машинното гласуване. 

- От 19.00 часа в зала 1 на НДК ще се състои прожекция на филма „Рудолф Нуреев: Бялата врана". 
- От 21.00 часа в Първо студио на БНР „Аларма Пънк Джаз" и ню джаз квартетът Eyot ще отбележат общ юбилей. 

*** 
Благоевград.  

- В 12.00 часа в Центъра за личностно и творческо развитие на децата, сградата на бившия Младежки дом ще бъде 
обявени победителите в петото издание на конкурса „Национален парк „Рила" - познат и непознат". 

*** 
Благоевград/Банско.  

- От 16.30 часа в Тържествена зала на читалище „Никола Вапцаров" ще се проведе брифинг след работна среща на 
министъра на туризма Николина Ангелкова с контролните органи във връзка с готовността за зимния сезон. 

*** 
Брезник.  

- От 17.30 часа в кафе „Банката" зам.-председателят на ПГ на БСП Христо Проданов и народните представители 
Станислав Владимиров, Любомир Бонев и Иван Ченчев ще представят „Визия за България". 

*** 
Варна. 

- От 9.30 часа в хотел "Черно море" ще се проведе дискусионен форум на тема "Ролята на неправителствения сектор 
в провеждането на общинскaта политика за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора". 
Организатор на събитието e дирекция "Превенции" в партньорство с Общинския съвет по наркотичните вещества, 
Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Местната 
комисия за борба с трафика на хора и Консултативния съвет по превенция на ХИВ/СПИН. 

- От 10.00 часа на строевия плац на Пункт за базиране Варна тържествено ще бъдат отбелязани 121-та годишнина 
от създаването на военноморска база Варна и празникът на Пункт за базиране Варна. 

- От 10.30 часа в конферентната зала на хотел-галерия „Графит", бул. „Княз Борис I" №65, ще се състои 
журналистически семинар, организиран от Европейския парламент в България. Семинарът ще запознае 
представителите на регионалните медии с приоритетни теми от дневния ред на Европейския парламент, както и 
практически насоки при отразяването на неговата работа, включително практически насоки за медиите за 
отразяване на предстоящите европейски избори през май 2019 г. 
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- От 14.00 часа в 128-а аудитория на Икономически университет - Варна ще се проведе дискусия с млади хора под 
надслов „Накъде отива Европа?", организирана в партньорство от Бюрото на Европейския парламент в България 
и Икономическия университет във Варна. 

*** 
Велико Търново.  

- От 09.00 до 17.00 часа в Аулата на Великотърновския университет ще се проведе конференция „Стойността на 
комуникациите в дигиталната ера". Събитието ще бъде открито от вицепремиера на Република България Томислав 
Дончев и кмета на Община Велико Търново Даниел Панов. 

- От 11.00 часа в 4 корпус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" зам.министър-председателят на Република България 
Томислав Дончев и ректора проф. д-р Христо Бонджолов ще открият новия кабинет по мениджмънт в Стопанския 
факултет. 

- От 13.00 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание"ще бъдат раздадени дипломите на абсолвентите от 
випуск 2018, професионално направление 3.7 „Администрация и управление" на Стопанския факултет на 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий". Вероятно ще присъства зам.министър-председателят 
на Република България Томислав Дончев. 

*** 
Враца.  

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Враца ще бъдат отворени офертите в открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на три броя моторни превозни средства за нуждите на ОП 
БКС". 

*** 
Добрич.  

- От 18.00 часа в огледална зала „Нели Божкова" ще бъде представена книгата „Пред пепелището на нестаналото 
българско общество" на проф. Иво Христов. 

- От 18.00 часа в Младежкия център ще се проведе инициативата „Да общуваме реално, а не виртуално" - настолни 
игри. 

*** 
Кърджали.  

- От 12.00 часа в Професионалната гимназия по селско и горско стопанство зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Деница Николова ще участва в церемонията по откриването на учебното заведение. 
В 13.30 часа заместник-регионалният министър ще открие информационна кампания за популяризиране на 
инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по Оперативна програма 
„Региони в растеж" 2014-2020. Форумът ще се проведе в хотел „Кърджали", зала „Кърджали. 

*** 
Пазарджик.  

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА в Пазарджик ще се състои благотворителен бал „Изгряваща надежда" в подкрепа 
на деца с увреждания от града. 

- От 14.00 часа в пресклуба на БТА в Пазарджик ще бъдат представени резултатите от кампанията „Да спасим книга". 
*** 
Пловдив.  

- В 10.30 часа на ул. „Костаки Пеев", в аудитория 17 на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще се състои 
кръгла маса на тема "Трансформиращото (се) село". 

- В 13.00 часа от площада пред Общината ще тръгне Дионисиево шествие, с което ще се даде началото на Десетото 
издание на „Дефиле на младото вино". В 14.00 часа в Стария град ще се състои официалното откриване на 
фестивала. 

*** 
Сливен.  

- От 18.00 часа в зала "Сливен" ще се състои благотворителен концерт по повод годишнината от откриване на 
паметника на Шести артилерийски полк и за набиране на средства за възстановяването му. Предвиден е и Ден на 
отворените врати за посещение на паметника от 10.00 до 17.00 часа. 

*** 
Смолян/с. Късак.  

- Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети училища и детски градини в област Смолян. 
Той ще се срещне с учители в ОУ „Христо Ботев" в село Късак, ще посети Професионалната гимназия по 
електротехника и СУ „Христо Ботев" в Девин. 

*** 
Смолян/с. Момчиловци.  

- От 17.30 часа в Момчиловци ще бъде отбелязан Денят на християнското семейство. По време на празника шест 
семейства ще отпразнуват своите златни и сребърни сватби. 

*** 
Шумен.  

- От 10.00 часа в зала 309 на корпус 1 на Шуменския университет ще се проведе уъркшоп в рамките на провеждащия 
се 10 Международен есенен турнир по информатика. 

- От 11.00 часа в сградата на Съдебната палата ще бъде открит Център за спогодби и медиация. 
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- От 14.00 часа в зала 203 на общината ще заседава Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт", а от 16.00 
часа- Постоянната комисия „Бюджет и финанси". 

- От 17.00 часа в Заседателна зала на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров" ще се състои среща разговор с 
Жанет Орфану - аюрведа-йога, рейки и рефлексотерапевт. 

*** 
Шумен/Каспичан.  

- От 18.00 часа в сградата на НЧ „Пробуда - 1928" вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в тържественото 
отбелязване на 90-ата годишнина от създаването му. 

 
 


