Aсоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Зарата Инфо
√ Стартират безплатни обучения към Бюро по труда – Стара Загора
Дирекция „Бюро по труда”– Стара Загора предлага обучения в рамките на проекти на социалните партньори на 110
безработни по различни професии, за страната броят е близо 7 800
Проектите ще осигурят възможност безработни лица да се включат в обучения за придобиване на професионална
квалификация и/или ключова компетентност, като минимум 40 % от тях ще бъдат включени в заетост след това.
ПРОЕКТ „РЕСТАРТ” на АИКБ – предвижда включване на 60 лица в обучение като администратор на хотел, камериер или
озеленител.
ПРОЕКТ „КРОС БИ” на БТПП предлага обучение на 20 лица като продавач-консултант.
ПРОЕКТ „НИЕ СЪЩО МОЖЕМ” на КНСБ предвижда включване в обучение на 30 лица като социален асистент, респ. 15 на
деца и 15 на възрастни.
Всички, които желаят да се включат в обучение, следва да се обърнат към Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ул.
Стефан Караджа №8, стая 102. Обучението е безплатно, за включване представяне на документ за образование е
задължително условие.

Важни обществено-икономически и политически теми

Vesti.bg
√ Премиерът Борисов е разговарял по телефона с британския премиер Тереза Мей
Българският премиер е уверил Тереза Мей в подкрепата си за постигането на споразумение, което ще гарантира
запазването на добрите отношения между Великобритания и страните-членки на ЕС
Министър-председателят Бойко Борисов разговаря по телефона с британския си колега Тереза Мей, съобщиха от
правителствената пресслужба.
По време на разговора, който се е състоял по искане на британския премиер, Мей е отправила молба за подкрепа за
постигане на повече гъвкавост от страна на всички в Европейския съюз при договарянето на въпроса с границата между
Северна Ирландия и Република Ирландия, и постигането на споразумение за Брекзит до 29 март.
Премиерът Борисов е уверил Тереза Мей в подкрепата си за постигането на споразумение, което ще гарантира запазването
на добрите отношения между Великобритания, ЕС и 27-те държави-членки. Българският министър-председател е
подчертал трите насоки, в които е изключително важно да се постигне договореност, не само за ЕС, но и за нашата страна
в частност.
На първо място Борисов е откроил сигурността и запазването на високите нива на сътрудничество в тази област и наличните
инструменти, като се даде ексклузивитет на Обединеното кралство. България винаги е имала най-високо ниво на
сътрудничество и много успешни съвместни действия със своите британски колеги и в рамките на Европол, и държи това
да продължи и след Брекзит, категоричен е бил българският премиер.
Втората важна насока, според министър-председателя Борисов, касае статута на гражданите на ЕС в Обединеното кралство
и на британските граждани в ЕС. Борисов е отбелязал, че тази тема е от голямо значение за България, с оглед големия брой
българи в Обединеното кралство, и британски граждани у нас.
Не на последно място, премиерът Бойко Борисов е изтъкнал, че по темата за границата между Северна Ирландия и
Република Ирландия е важно недопускане на напрежение и нарушаване на мира.
По време на разговора британският премиер Тереза Мей е благодарила на министър-председателя Борисов за
навременното сезиране на британските власти по случая "Гебрев" и за включването на британски екип при разследването.
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√ Цветан Цветанов ще участва в регионална Приятелска закуска в Прищина
Председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще участва на 18 февруари 2019 г. в
регионална Приятелска закуска в Прищина с домакин министър-председателя на Косово Н.Пр. Рамуш Харадинай.
В духа на молитвените закуски, на добрия диалог в името на междучовешкото добруване, мира и стабилността - събитието
ще събере политици от региона и от САЩ.
В срещата ще участват бившият премиер и настоящ министър на диаспората на Албания Пандели Майко, Фатмир Медиу член на парламента на Албания и бивш министър на отбраната, депутатът Артан Групи и бившият министър на отбраната
Зоран Йолевски от Македония, Владмир Маринкович - заместник-председател на парламента на Сърбия, заместник
министър-председателят на Косово Бехчет Паколи, министърът на отбраната на Румъния Габриел Леш, бившият министър
на отбраната на Хърватска Анте Котроманович, бившият министър на външните работи на Албания Бесник Мустафай и
други.
Делегацията на Конгреса на САЩ, ръководена от сенатор Джеймс Инхоф - председател на Комисията по отбрана в Сената,
включва сенаторите Майкъл Енци, Джон Бузман, Марион Раундс, Трент Кели и Грегори Джанфорт.
√ БСП напуска парламента
Парламентарната група на БСП напуска Народното събрание. Това реши Националният съвет на партията, по предложение
на лидера Корнелия Нинова. Причината са приетите промени в Изборния кодекс. Социалистите разпространиха и
обръщение към всички граждани за защита на свободата на демокрацията и върховенството на закона.
Лидерът на БСП Корнелия Нинова заяви, че промените в Изборния кодекс са извадили наяве скритата коалиция ГЕРБ-ДПСОП, отнемат основни граждански права и гарантират предимство на мнозинството на предстоящите избори.
Корнелия Нинова, председател на БСП: Напускаме българското Народно събрание със следните аргументи:
законодателният орган, върховният орган в държавата, се ползва с 8% доверие, вместо там да се правят и коват истинските
закони, които да подобряват живота на българските граждани, се прави тежък лобизъм в интерес на фирми и олигарси и
се правят задкулисни партийни договорки в интерес само на определени партии.
Най-тежкият удар по гражданските права, според Нинова, е нанесла поправката за преференциите, която ги прави
неприложими.
Корнелия Нинова: Необходимостта да събереш 130 000 гласа, за да може да се ползваш от преференциален вот. Това беше
една малка крачка по пътя към мажоритарен избор, за което нашето общество отдавна желае да го има. Е, вече отнеха и
това малко постижение.
Социалистите поставиха условия, за да се върнат в парламента.
Корнелия Нинова: А те са: избор на нова Централна избирателна комисия, отмяна на гласуванията с ранните позорни
среднощни гласувания от онзи ден, връщане на преференцията на равнищата, на които беше преди гласуването онзи ден,
и започване отново на дебата за машинното гласуване.
Преди заседанието въпросът да се приеме ли предложението на АБВ за общо участие на предстоящите избори, раздели
социалистите.
Сергей Станишев, лидер на ПЕС: С тях винаги човек трябва да има едно наум. Защото, нека не забравяме, точно на
европейските избори те отцепиха гласове от БСП, демотивираха много хора и 3 месеца по-късно влязоха в управление с
ГЕРБ. Правете си изводите.
Филип Попов, член на Националния съвет на БСП: Хубаво е човек да се връща към корените си и веднъж влезе ли в сърцето
тази идея - БСП, социалистическата, трудно излиза оттам.
Георги Божинов, член на Националния съвет на БСП: На нас коалицията, без да предопределям с кого, ни е абсолютно
необходима.
От БСП не съобщиха дали са обсъждали идеята на АБВ за общо явяване на изборите, но по-късно разпространиха
съобщение, в което посочват, че коалицията "БСП за България" няма да бъде променяна и няма да се приемат нови партии.
Но Националният съвет същевременно е упълномощил Изпълнителното бюро да започне разговори за взаимодействие с
партии и неправителствени организации.
√ Външният министър на Индия се преклони пред паметника на Ганди в София
С преклонение пред паметника на Махатма Ганди в Южния парк в София приключи няколкочасовото работно посещение
на индийския външен министър Сушма Сварадж у нас.
По древен индийски обичай външният министър на Индия Сушма Сварадж разпръсна листенца от рози пред паметника на
Махатма Ганди в София. Той беше открит само преди 5 месеца лично от индийския президент Рам Нат Ковинд, по време
на официалното му посещение у нас.
На фона на ускорения и активен дипломатически диалог между София и Делхи в момента наблюдателите очакват срещата
на първите дипломати на двете страни и техните делегации да доведат не само до нови и авангардни общи проекти, но и
до съживяване на контактите Европейски съюз-Индия за свободна търговия.
От март се очаква в 15 големи индийски града да се издават по-лесно визи за България и така да се стимулира
туристическия поток.
Наша компания вече доставя интернет на повече от 200 000 потребители в Делхи, а български завод произвежда лекарства
в Индия. Големи са шансовете ни в информационните технологии, микроелектрониката и софтуера.
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√ Кой ще управлява Испания след 28 април? - прогнози за предсрочните избори
Първи социологически проучвания за нагласите в Испания след насрочените за 28 април предсрочни парламентарни
избори. Според тях социалистите ще имат най-много депутати, а крайната десница също има големи шансове да влезе в
новия парламент.
Кой ще управлява Испания след 28 април? Социалистът Педро Санчес бе принуден да свика предсрочни избори, след като
бюджетът му за тази година не получи одобрението на депутатите.
Първите сондажи обаче сочат, че нито една партия няма да има мнозинство в новия парламент.
Според проучване на института ХЕСОП по поръчка на вестник "Периодико" социалистическата партия ще остане първа
формация, но няма да може да управлява самостоятелно.
Социалистите ще могат да разчитат на 115-117 места, а консервативната Народна партия ще спечели 75-77 места.
При такъв развой една от двете основни политически сили ще се нуждае от подкрепата на поне още една партия, за да си
осигури мнозинство.
За първи път от десетилетия обаче крайната десница има шансове да влезе в парламента. Според същото проучване партия
"Вокс" може да спечели 46 места в 350-местния парламент.
Изследване на друг институт за вестник "Вангуардия" тази партия ще разполага с 16 места. Формацията е сравнително
млада, но на регионалните избори в Андалусия през декември успя да спечели 12 места.
"Вокс" ще се бори да е трета политическа сила в надпревара с десноцентристката "Сиудаданос".
√ Доналд Тръмп е готов да наложи първото вето в мандата си
Американският президент Доналд Тръмп е готов да наложи първото вето в мандата си. Това може да се случи, ако
Конгресът отхвърли обявеното от него национално извънредно положение, съобщи съветникът в Белия дом Стивън Милър
в предаването "Фокс нюз сънди".
Президентът на Съединените щати се опитва да заобиколи Конгреса, за да финансира дълго обещаваната стена по
границата. В петък той обяви национално извънредно положение, за да пренасочи средства за изграждане на граничното
съоръжение.
√ Евродепутати не бяха допуснати да влязат във Венецуела
Венецуела е отказала вчера на група депутати от Европейския парламент да влязат на нейна територия. Четирима
евродепутати от Европейската народна партия са искали да се срещнат с опозиционния лидер Хуан Гуайдо.
В социалните мрежи венецуелският външен министър Хорхе Ареаса е написал, че депутатите са били предупредени
няколко дни по-рано, че няма да им бъде разрешено да влязат в страната с аргумента, че мотивите им са конспиративни.
Междувременно сенаторът републиканец Марко Рубио призова венецуелските военни да пуснат в страната
хуманитарната помощ, предоставена от Съединените щати. Рубио отправи този призив от колумбийския град Кукута,
разположен на границата с Венецуела.
В. Moнитор
√ За година: Ръст от 10 на сто на новите договори за лизинг
В същото време намаляват необслужваните вземания
Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре, като водещ в него продължава да е финансовият лизинг.
До края на миналата година новите договори за финансов лизинг са в размер на 3,812 млрд. лева, като на годишна база
обемът им нараства с 11,3% (387,1 млн. лева). Само през четвъртото тримесечие на 2018 г. те са в размер на 547,8 млн.
лева и на годишна база обемът им нараства с 21,6% (97,2 млн. лева).
На тримесечна база спрямо периода юли-септември 2017 г. те се увеличават с 15,7% (74,4 млн. лева), а спрямо края на
третото тримесечие на 2018 г. – с 15,7% (74,4 млн. лева) показват данните на Българската народна банка
Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се понижава от 95% в края на декември 2017 г. до 94,4%
в края на миналата година. Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг към края на 2018 г. са
общо 4,038 млрд. лв. (3,7% от БВП ), докато година по-рано бяха 3,605 млрд. лв. (3,6% от БВП). В края на четвъртото
тримесечие на годишна база те нарастват с 12% (432,9 млн. лв.), а спрямо края на септември 2018 г. – с 2,2% (88,1 млн.
лева).
Вземанията по договори за финансов лизинг на леки автомобили в края на декември са 1,446 млрд. лева и нарастват с
18,9% (229,8 млн. лв.) на годишна база, а с 3,2% (44,3 млн. лева) е увеличението на тримесечна база. Относителният им дял
се увеличава от 35,5% в края на 2017 г. до 37,9% в края на декември на 2018 година.
В края на четвъртото тримесечие на миналата година вземанията по договори за финансов лизинг на товарни и
лекотоварни автомобили са 1,248 млрд. лв., като растат с 10,3% (116,9 млн. лв.) спрямо края на декември 2017 г. и с 2,9%
(35,4 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2018 г. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов
лизинг се понижава от 33% в края на декември 2017 г. до 32,7% в края на същия месец на 2018 г.
В края на четвъртото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на машини, съоръжения и индустриално
оборудване са 765,8 млн. лева, като за една година нарастват с 16,4% (108,1 млн. лв.) и с 0,7% (5,6 млн. лева) на тримесечна
база. Относителният им дял се повишава от 19,2% в края на декември 2017 г. до 20,1% в края на миналата година.
В края на четвъртото тримесечие на миналата година вземанията от домакинствата възлизат на 520,3 млн. лева
За една година размерът им нараства с 27,9% (113,6 млн. лева), а на тримесечна база ръстът е 3,2% (16,1 млн. лева).
Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от
11,9% в края на декември 2017 г. до 13,7% в края на миналата година. В края на миналата година 266,4 млн. лева са
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необслужваните вземания и намаляват за една година с 4,4% (12,3 млн. лева). В сравнение с края на третото тримесечие
на 2018 г. спадът е с 5,8% (16,3 млн. лева).
Bulgaria On Air
√ Спад в продажбата на нови автомобили у нас и в Европа
Търсенето намалява включително и в петте най-големи пазара на континента
Регистрациите на нови автомобили в България са отбелязали спад от 4,9% на годишна основа през януари, показват данни
на Европейската асоциация на производителите на автомобили.
Според данните през първия месец от годината са регистрирани общо 2344 нови автомобила, като през същия период на
миналата година техният брой е бил 2465.
Европейският автомобилен пазар отбелязва през януари по-бавен старт на годината, като на годишна база понижението е
от 4,6%. Въпреки това с регистрирани общо 1,2 млн. автомобила това е вторият по големина брой за този месец от годината
от 2009 г. насам.
Това представлява пети пореден месец на спад, което е притеснителен знак за икономиките на континента, който е
изправен пред рецесия в Италия, предсрочни избори в Испания и излизането на Великобритания от Европейски съюз,
съобщава Bloomberg.
Търсенето на нови автомобили намалява почти в целия блок, включително в петте най-големи пазара на континента. Найголямо е понижението в Италия и Испания (съответно 8% и 7,5%), като по-умерено то е в страни като Великобритания
(1,6%), Германия (1,4%) и Франция (1,1%).
√ Български градове ще получат средства по програма LIFE за мерки срещу мръсния въздух
София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора влизат в списъка
Български градове ще получат средства по програма LIFE за мерки срещу мръсния въздух, съобщи Европейската комисия
(ЕК).
В момента за действия срещу фините прахови частици (ФПЧ 10) са предвидени около 115 млн. лева по оперативна
програма „Околна среда 2014-2020“ и за тях могат да кандидатстват Бургас, Видин, Димитровград, Монтана, Пловдив,
Смолян и Столична община.
Други български градове обаче също страдат от замърсяването на въздуха. Според съобщението се очаква допълнителното
финансиране от 16,7 млн. евро да се насочи към София, Бургас, Велико Търново, Монтана, Русе и Стара Загора.
Като цяло комисията отбелязва, че почти 90% от градското население у нас е изложено на прекомерни нива на ФПЧ през
2016 г., което е значително над средното за ЕС.
Обявената днес от ЕК инвестиция в последно одобрените интегрирани 12 проекта е в размер на 116,1 млн. евро. Проектите
са в областта на околната среда и климата в десет държави членки - Австрия, България,
Чехия, Естония, Финландия, Гърция, Унгария, Италия, Португалия и Словения.
Интегрираните проекти обхващат пет области: приpода, води, въздух, смекчаване на изменението на климата и адаптация
към него.
Избраните 12 проекта са с общ бюджет от 215,5 млн. евро, от които 116,1 млн. евро съфинансиране от ЕС.
Плановете са новото финансиране по LIFE да мобилизира допълнителна подкрепа на стойност над 3,2 млрд. евро, тъй като
държавите членки могат да използват и други източници на финансиране на ЕС, включително земеделски, регионални и
структурни фондове, „Хоризонт 2020“, национални фондове и инвестиции от частния сектор.
Investor.bg
√ Борисов: За да сме амбициозни, е необходим амбициозен бюджет
Изключително необходимо е допълнително засилване на фокуса върху нуждите на най-слабо развитите региони, казва
премиерът
Министър-председателят Бойко Борисов проведе двустранна среща с еврокомисаря по бюджет и човешки ресурси Гюнтер
Йотингер в рамките на Мюнхенската конференция по сигурността. Във фокуса на разговора им бяха преговорите по
Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027 г., съобщиха от Дирекция "Правителствена
информационна служба" на Министерски съвет.
„Искаме да сме амбициозни - то тогава ни е необходим и амбициозен бюджет. От това зависи и бъдещото ни развитие,
както и да покажем, че ЕС може да действа единно в трудни времена и да излезе още по-силен от кризите", заяви
българският министър-председател пред еврокомисаря Йотингер.
Премиерът Борисов посочи, че България подкрепя аргументите и позицията на ЕК за приключване на преговорите по МФР
до октомври 2019 г. "Надявам се, че ще можем да постигнем споразумение навреме, за да няма забавяне в програмите,
да отговорим на очакванията и да си върнем доверието на нашите граждани", каза министър-председателят Борисов. Той
посочи пред Йотингер, че от нас се изисква да намерим баланса между политиката за растеж и новите приоритети.
"България, като външна граница на ЕС, добре разбира необходимостта от осигуряване на достатъчно средства за новите
предизвикателства, особено в областта на сигурността, миграцията и отбраната. Но също толкова важно е бюджетът на ЕС
да инвестира в растеж, заетост, конкурентоспособност и конвергенция", подчерта премиерът Борисов.
Той бе категоричен, че за страната ни кохезионната политика и общата селскостопанска политика са от приоритетно
значение и са доказали своята добавена стойност за целия ЕС.
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„Изключително необходимо е допълнително засилване на фокуса върху нуждите на най-слабо развитите региони. Само
така ще избегнем задълбочаването на изоставането и ще подпомогнем засилването на икономическото и социалното
развитие и на ЕС като цяло", каза още премиерът Бойко Борисов.
Българският министър-председател и еврокомисарят се обединиха около позицията, че балансирано постижение по МФР,
отчитащо нуждите на държавите членки, е постижима цел.
Капитал
√ Как "Северен поток 2" влияе на България?
Макар и далеч, новият руски газопровод ще има негативни последици за местния пазар
Въпреки че е на цели 1600 км и наглед няма особена връзка с България, "Северен поток 2", чието изграждане вече
изглежда необратимо, ще има доста съществен ефект върху българския енергиен пазара и политика. Досега за българското
правителство газопроводът, който ще свързва директно Русия с Германия по дъното на Балтийско море, изглеждаше
повече като далечно камъче в обувката. То напомняше, че България не е била третирана равноправно по отношение на
"Южен поток" – за Германия може, за нас не, но пък което нямаше как да бъде махнато, за да не се обиди "Газпром".
Руската компания се очаква да осигури газ за нова тръба през България, която ще свързва Турция със Сърбия.
"Северен поток 2", който тази седмица получи окончателна зелена светлина за построяването си, обаче ще има доста
голямо влияние върху България. Първо, част от сделката, за да тръгнат новите доставки на газ от Русия за Германия, найвероятно ще включа гаранции, че транзитът през Украйна няма да бъде спрян. Дори това да не сложи край на идеите за
пренос на руски газ от Турция към Централна Европа през България, значението на бъдещия газопровод през страната ще
бъде по-скоро маргинално. Вторият ефект, в зависимост от договорките между Русия и Украйна ще се почувства върху
цената на газовите доставки за България. И третият, и може би най-важен ефект, ще бъде изолация на Източна Европа –
газ вече ще постъпва от Изток и Запад, за България от юг и север, но все ще е руски.
Самотното "не" на София
"Северен поток" е ябълка на раздора между Германия, Европейската комисия (ЕК) и страните от Централна и Източна
Европа, още от момента на построяването на първата му част през 2011 г. Сега, с удвояването на капацитета си, той ще
даде възможност на руската компания не само да заобиколи Украйна, но и да спре транзита на газ през Словакия и отчасти
Полша. За Украйна спирането на транзита през нея може да коства до 2% от брутния й вътрешен продукт. Затова и
кампанията срещу "Северен поток 2" беше особено ожесточена. ЕК на няколко пъти заяви, че новият газопровод няма нито
икономически смисъл, нито политическа подкрепа.
Както се оказа, обаче газопроводът има достатъчно политическа подкрепа, дори от страни като България. Затова, в края на
2017 г. ЕК предложи поправка в съществуващите правила, според които европейското анти-монополно право в областта
на енергетиката да се простира и върху териториалните води на ЕС. Подобна изискване например беше отправено и към
България през 2014 г. за проекта "Южен поток". Целта на поправката е да ограничи контрола на "Газпром" над морската
тръба, като по този начин попречи на руския газов гигант да увеличи влиянието си в Европа.
Въпреки съпротивата на Германия и още шест страни, включително България, поправките бяха приети на 8 февруари. В
крайна сметка, бяха договорени няколко малки отстъпки в полза на Германия. Например, Дания, през чиито териториални
води минава "Северен поток 2" и която беше заплашила, че може да го спре, няма да има думата пряко. Режимът на работа
на газопровода ще се определя само от страната, на чиято територия първо излиза тя, т.е. Германия. Това премахва
регулаторната несигурност за "Газпром", която вече ще знае, че ще трябва да отговаря на само на германските власти.
Въпреки че все пак последната дума остава в ЕК.
"Прилагането на Газовата директива на ЕС върху "Северен поток 2" влошава ситуацията за газопровода", обясни за
"Капитал" Катя Яфимава от независимия енергиен институт Oxford Energy.
България беше единствената страна, която застана срещу предложенията за промени. След уточняващ въпрос на "Капитал"
към Министерството на енергетиката, оттам отговориха, че българските представители са "наложили проучвателна
резерва". Според МЕ "България, както и редица други държави-членки, са изразявали своите правни и технически
притеснения от евентуално приемане на предлаганите промени, включително липсата на оценка на въздействието на
предложенията от страна на ЕК и даването на изключителни правомощия на ЕК в преговорите при проектите с трети
страни". Другата важен елемент в българската позиция е било настояването енергийните проекти на територията на ЕС да
са третирани еднакво. Към кой проект реферира министерството обаче е трудно да се разбере. Единственият, за който
може да се отнася подобна позиция, е "Южен поток" или негов бъдещ заместител.
Проблемът е, че когато се гласува, е малко късно за допълнително проучване на въпроса. Вероятно и затова никой не е
разбрал този тънък нюанс в българската позиция.
Как "Северен поток 2" засяга България?
Новият газопровод всъщност засяга България. Според прогнозите, например на унгарския институт REKK, при равни други
условия, след построяването на "Северен поток 2" цените на газа в северна Европа ще поевтинеят, но в южна ще поскъпнат.
Най-осезателно това ще почувства България. Именно затова, Унгария, която под лидерството на Виктор Орбан, не може да
бъде обвинена в анти-руски чувства обърна позицията си и се присъедини към страните, които застанаха срещу проекта
през Балтийско море.
По принцип България може да се намеси в процеса на определяне на правилата за работата на бъдещия газопровод.
Германия е длъжна да поиска мненията на всички заинтересовани страни и ако София представи солидни аргументи, те
трябва да бъдат взети предвид. Проблемът е, че преценката ще е въпрос на баланс и тежест – ако само България се окаже
засегната, а останалите държави заявят, че са доволни от правилата, то едва ли мнението на страната ще бъде взето под
внимание. Отделен е въпросът, че едва ли някой в държавата ще тръгне да се занимава с такава "вятър работа".

5

По-големите проблеми обаче се другаде. Ако "Газпром" реши, че не иска да се разделя за газовата си инфраструктура, това
може да доведе до подписване на споразумение между ЕС и Русия за режима на работа на газопровода. Брюксел започна
да опипва подобен подход още през 2014 г. с "Южен поток", с който трябваше да се преодолее проблемът, че газопроводът
започва в Русия и завърша в европейска територия. Тогава обаче руската окупация на Крим доведе до прекратяване на
разговорите. Сега полуостровът продължава да е окупиран, но "противоречията между страните членки", както се изрази
високопоставен служител на ЕС, изискват такава договорка на високо ниво.
Ако има споразумение между ЕС и Русия, то може да позволи на "Газпром" повече привилегии, срещу гаранции например,
че руската компания няма спре преноса на газ през Украйна. По този начин ЕС като цяло ще задоволи претенциите на
източноевропейските си членки, както да се погрижи поне отчасти за Киев. Подобно развитие вече се вижда в готовността
на Русия да води преговори с Украйна за преноса на газ след 2019 г., когато изтича транзитният договор между "Газпром"
и украинската "Нафтогаз".
През 2018 г. 86.8 мрлд. кубически метра руски газ са преминали през украинска територия на път за Западна Европа.
"Северен поток 2" ще поеме 55 млрд. м3 от тях. Така че, за да се запази транзита през Украйна, Русия ще трябва да се
откаже от някои от проектите си – най-вероятен в това отношение изглежда "Турски поток 2", който трябва да доставя газ,
която да бъде транспортирана през България за Западна Европа.
Дори и това да не се случи, т.е. доставките на газ през България да бъдат гарантирани, удвояването на руската газопреносна
инфраструктура, която излиза директно в Германия ще позволи на "Газпром" много по-лесно ще може да диктува
правилата на играта на европейския пазар. Досега руската компания почти нямаше избор откъде да прекара суровината
си за Европа, но от скоро ще има четири входящи точки, чиито капацитет е с 40% по-голям от потреблението в Европа.
Ако България не е доволна от условията на "Газпром" за транзит на газ през нейната газопреносна система, тя няма как да
окаже натиск. Това вече се видя при договарянето на условията за бъдещия газопровод, който ще свързва Турция със
Сърбия през българската територия. "Газпром" успешно успя да направи условията по-изгодни за себе си, тъй като може
да арбитрира между различни маршрути за преноса на суровината си.
Третият проблем с въвеждането на "Северен поток" е изолирането на България, както и цялата Източна Европа. Със
строежа "Северен поток 2" и "Турски поток" до голяма степен се затваря маршрутът през Украйна, като за сметка на това
"Газпром" ще доставя газа си в Полша от запад на изток, а в България от юг на север, практически блокирайки тези
маршрути за други конкуренти. С всичко това, влиянието на "Газпром" само се увеличава.
News.bg
√ 3% годишна инфлация в края на януари 2019 г.
3% годишна инфлация в края на месец януари 2019 година спрямо края на януари 2018 година отчита Националния
статистически институт (НСИ) в предварителни данни за инфлацията и индексите на потребителските цени за първия месец
на настоящата година.
Данни на НСИ сочат средногодишна инфлация от 2.9% за периода февруари 2018 - януари 2019 г. спрямо периода
февруари 2017 - януари 2018 г.
Индексът на потребителските цени за януари 2019 година спрямо декември 2018 година е 100.5%, т.е. месечната инфлация
е 0.5%.

Източник: НСИ
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През януари 2019 година спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили,
както следва:
• хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.6%;
• алкохолни напитки и тютюневи изделия - намаление с 0.2%;
• облекло и обувки - намаление с 4.2%;
• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 0.6%;
• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават
на равнището от миналия месец;
• здравеопазване - увеличение с 0.1%;
• транспорт - намаление с 2.8%;
• съобщения - увеличение с 0.2%;
• развлечения и култура - увеличение с 5.6%;
• образование - цените остават на равнището от миналия месец;
• ресторанти и хотели - увеличение с 0.3%;
• разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.2%.
През януари 2019 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: хляб - с 0.6%, свинско месо - с 0.2%, риба - с
0.8%, домати - с 16.7%, краставици - с 11.1%, зеле - със 17.4%, зрял лук и чесън - съответно с 10.6 и 1.1%, кореноплодни
зеленчуци - с 6.5%, картофи - с 9.4%, минерална вода - с 3.0%, газирани напитки - с 2.4%, плодови сокове - с 2.0%, ракии - с
1.0%, и други.
През януари 2019 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 1.2%, брашно - с 0.2%, сирене - с
0.6%, кашкавал - с 0.1%, яйца - с 0.9%, млечни масла - с 1.2%, олио - с 2.4% и други.
През януари 2019 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при:
• водоснабдяване - с 3.4%, канализационни услуги - със 7.4%;
• услуги за пречистване на водата - с 3.3%;
• централно газоснабдяване - с 1.8%;
• въглища - с 1.0%;
• вестници - с 4.1%;
• пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 11.7%.
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при:
• облекло - с 4.0%, обувки - с 4.7%;
• газообразни и течни горива за битови нужди - съответно с 2.1 и 3.2%;
• дизелово гориво - с 2.3%;
• автомобилен бензин А95H - с 3.5%;
• автомобилен бензин А98Н - с 3.0%;
• газ пропан-бутан за ЛТС - със 7.6%;
• международни полети - с 15.2%.
През януари 2019 г. цените на лекарствените продукти и стоматологичните услуги са се увеличили с по 0.1%, а цените на
лекарските услуги остават на равнището от предходния месец, отчитат от НСИ.
√ Посланикът на САЩ у нас навести и БНБ
Посланикът на САЩ у нас Ерик Рубин се интересува от механизмите на Българската народна банка (БНБ) срещу прането на
пари.
В прессъобщение от БНБ пишат, че Рубин е посетил БНБ и се е срещнал с управителя на родната централна банка Димитър
Радев.
Основната тема на срещата била мандатът на БНБ и неговото практическо прилагане в областта на предотвратяването на
изпирането на пари.
В хода на срещата и двете страни се съгласили, че ще продължат да поддържат своето положително и конструктивно
взаимодействие.
Рубин изразил признателност за постоянната насоченост и сътрудничеството на БНБ против прането на пари, допълват от
пресслужбата на централната банка.
Припомняме, в средата на седмицата стана ясно, че ДАНС и САЩ са засекли българин със стотици милиони от Венецуела.
Сигналът за пари от Венецуела бил подаден от американците.
В тази връзка посланикът на САЩ у нас Ерик Рубин проведе среща и с премиера Бойко Борисов. В хода на срещата беше
заявено, че български гражданин, който е адвокат, е трансферирал венецуелските пари в сметките.
Bloomberg TV
√ Газовите доставки, евроизбори и евродипломация
Луиза Славкова, международен анализатор, Клуб Investor, 16.02.2019
САЩ да блокира строителството на "Северен поток - 2", е малко трудно по различни причини. Строежът на такъв тип
газопроводи е европейска работа. Според една директива от 2017 г. за да диверсифицираме газовите доставки, трябва да
внимаваме как изглежда монополът от страна на ЕС, особено когато купуваме газ от трета страна, извън ЕС. Затова гледаме
тръбите и доставките да са на различни субекти. Проблемът при "Северен поток - 2" е, че "Газпром" държи и двата
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компонента. Такова мнение изрази Луиза Славкова, международен анализатор, в предаването Клуб Investor с водещ
Ивайло Лаков.
"Това положение около газопровода е проблем за американците, геополитически, защото по него тече руски газ директно
в Германия и той заобикаля Украйна, но е проблем и за партньори като Франция, защото не искат да видят Украйна
изолирана", посочи Славкова.
Анализаторът посочи натиска, който има Германия да диверсифицира доставчиците в енергийния сектор, защото иска да
прекрати използването на въглища до 2038 г. изцяло и поради това, че един от големите им доставчици, Холандия, спира
да добива газ. В един момента страната има двойния проблем до 15 години да намери алтернативни източници, каза още
Славкова.
√ 412 544 клиенти на ЧЕЗ получават електронни фактури
А над 300 доброволци са засадили 1 774 дървета на територията на Западна България
За опазване на гората от изсичане и спасяване на дървета, над 412 544 клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД са
предпочели да получават сметките си по електронен път, съобщават от компанията, посочва Investor.bg.
През 2018 г. отказалите се от хартиения носител на сметката за електроенергия са 44 787. Близо 17 000 от тях са направили
регистрацията си за електронна фактура по време на We Do Green – инициатива на „ЧЕЗ Електро България“ АД за засаждане
на дървета в обезлесени територии в гори, паркове и населени места в Западна България.
По време на събитията от We Do Green над 300 доброволци са засадили 1 774 дървета на територията на Западна България,
а използващите електронна фактура клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД са спасили от изсичане три пъти повече
дървета, уточняват от компанията. Предоставената възможност за електронна фактура е позволила на клиентите й да
намалят използването на хартия с 9 888 000 листа годишно, с което всяка година спестяват 211 мегаватчаса електроенергия,
необходима за производството им.
√ Лавров: Русия е заинтересувана от "силен, самостоятелен и открит" Европейски съюз
САЩ въвлякоха ЕС в "безсмислено противоборство" с Русия, твърди външният министър
Европейският съюз се остави да бъде въвлечен в "безмислено противоборство" с Русия, но въпреки многобройните
спекулации Москва има интерес ЕС да бъде силен и самостоятелен. Това заяви днес руският външен министър Сергей
Лавров в реч през Мюнхенската конференция по сигурност, цитиран от Investor.bg.
Според него докато ЕС "понася щети за много милиарди заради натрапените му отвъд океана" санкции срещу Русия,
"светът продължава стремително да се променя". "И в резултат какво имаме? Така и не е построена единна Европа, а
основните за всички ни проблеми - от окончателното изкореняване на тероризма до осигуряването на устойчив
икономически растеж - не получиха адекватни отговори", каза Лавров.
√ Специална програма за иновативни идеи на стартъпи подкрепя бизнес средата в столицата
Александър Сарафов, мениджър на програмата "Акселератор Стартъп София" на Столичната община, UpDate,
17.02.2019
Програмата за подкрепа на стартъпи с иновативни за България технологични идеи работи с подкрепата на Общинския
гаранционен фонд за малки и средни предприятия, тя е грантова и цели с мисъл за малките фирми да спомогне за една
по-добра бизнес среда в столицата. За основните й приоритети разказа Александър Сарафов, мениджър на програмата
"Акселератор Стартъп София" на Столичната община, в интервю на водещата Елена Кирилова за предаването UpDate.
Общинският гаранционен фонд, който е финансов инструмент на Столична община и има цел подобряване на бизнес
средата в общината, подкрепя тази програма от началото на годината. Идеята е предхождана от представената през
миналата година програма за финансирани на иновативни стартиращи предприятия, които са на не повече от 3 години,
предлагат иновативна за България технология, а целта на програмата е да даде шанс на младите хора да реализират
идеите си. В началото на тази година по думите на Сарафов се оформя идеята за "Акселератор Стартъп София", която
представлява грантова схема с капацитет от 100 хил. лева и възможност да подпомага фирмите - кандидати с по 5 до 10
хил. лева. Кандидатстването по програмата е максимално улеснено, онлайн, с ясна и разбираема бланка за попълване от
кандидатите, на сайта на програма "Европа".
"Целта ни е да подкрепим жени - предприемачи с бакалавърска степен в областта на проекта, с който се занимават, също
така хора до 35 и над 50 години, чиито фирми са регистрирани и извършват дейност на територията на столицата.
Общинският гаранционен фонд предлага и консултации по тази програма, а ако кандидатите нямат още регистрация, но
имат иновативна идея и намерение да я развиват на територията на Столична община, консултантите по програмата ще
им помогната да направят своята регистрация, както и с финансови, правни и счетоводни консултации", поясни
мениджъра на програмата.
БНР
√ Министерство на туризма внедрява нова информационна система
Министерството на туризма започва внедряването на иновативна система, която ще събира информация в реално време
от всички места за настаняване, най-вече от категория една и две звезди. Там все още е висок процентът на сивата
икономика, съобщи експертът във ведомството Савина Недялкова на форума „Дигитализация за устойчив растеж на
туризма“, организиран от Европейската комисия в София.
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„Платформата ще позволява да се прави анализ, да се взимат по добри стратегически решения, да има по добро
планиране, като цяло в дестинациите, използвайки възможностите на данните, които ще бъдат събирани от всяко място
за настаняване“, уточни Недялкова.
Заместник-председателят на Националния борд по туризъм Мартин Захариев добави: „Българският туризъм се нуждае от
една адекватна статистическа информация, тъй като днес получаваме такава от НСИ и от БНБ. Системата ЕС ТИ би могла да
бъде един от инструментите затова“.
√ КЕВР ще проверява НЕК, ЕСО и трите електроразпределителни дружества
Националната електрическа компания (НЕК), Електроенергийният системен оператор (ЕСО) и трите
електроразпределителни дружества ще бъдат проверени тази година от енергийния регулатор. НЕК и ЕСО не са
проверявани през последните две години.
Въпреки че още не са огласени резултатите от проверките на ЧЕЗ, И ВИ ЕН и „ЕнергоПро“, които регулаторът и енергийното
министерство направиха в началото на годината заради цените на тока на борсата, от КЕВР вече са планирали нови на
трите електроразпределителни дружества.
Тъй като клиентите подават най-много сигнали за честото спиране на тока или влошеното качество на услугата, ще се
обърне внимание на предприеманите мерки за отстраняване на тези проблеми и дали това води до конкретни резултати.
Този път в полезрението на регулатора ще попаднат и НЕК, и ЕСО. Специално внимание ще бъде отделено на трите
топлофикации във Велико Търново, Разград и Русе, където често има аварии и клиентите остават на студено. Проверки ще
има и в седем газоразпределителни дружества и в 20 ВиК компании.
√ Д-р Адриан Стоев: Наредбата за ТЕЛК трябва да бъде коригирана
И майките, и ние сме на мнение, че Наредбата за ТЕЛК трябва да бъде коригирана. Това каза пред БНР д-р Адриан Стоев –
председател на Контролния съвет на Асоциация „Диабет“. Днес ще се състои пресконференция на национално
представените организации на хората с увреждания относно дейността на Наредбата за ТЕЛК.
„От информацията, която имаме от цялата страна, има значително намаляване на процентите на ТЕЛК решенията,
специално в областта на диабета – при диабет тип 2. Това е неприемливо за нас. Много от останалите организации на хора
с увреждания имат същия проблем при техните членове“, посочи той в предаването "Преди всички" и добави:
„Когато се подготвя нова наредба за хората с увреждания, ако има дългосрочна визия за нещата в областта на
уврежданията, да се работи най вече за профилактиката. А хората с увреждания да имат условия за добра вторична
профилактика, така че да запазят възможно най-дълго своята остатъчна работоспособност и да работят за България“.
Д-р Адриан Стоев посочи предложенията им:
„Предложихме при заболявания, които имат 50 и повече процента, да се отчитат и останалите заболявания, като 20% от
сборът се добавя към процента на най-тежкото заболяване на дадения човек. Това трябва да реши до голяма степен
проблема с орязването на процентите в ТЕЛК, които съществуват в момента“.
По думите му трябва да се преработи Приложение 1 на наредбата:
„В областта на диабета – това засяга диабетиците без усложнения, с 1 или 2 усложнения, тип 2, които са под 50% и има
голяма опасност да отпаднат. Ние ще настояваме това да не се случи“.
√ Първан Симеонов: ГЕРБ си вкара куриозен автогол
ГЕРБ си вкара куриозен автогол, заяви в предаването „Преди всички“ политологът Първан Симеонов – изпълнителен
директор на „Галъп интернешънъл“, в коментар по темата за преференциите и промените в Изборния кодекс.
„Те се издънват по този начин на най-лесното място. Повече от десетилетия имат опит на политическия терен и знаят, че
като наближат избори, в които БСП се чувства застрашена, БСП прави винаги 2 неща – подлага на съмнение честността на
изборния процес. Второ – казва демокрацията е в опасност, нека зад нас се съберат всички, дори и тези, които иначе не
могат да ни понасят. Да дадеш на БСП такъв коз в този момент, свидетелства или за политическа непохватност, или за
съзнателен план – план не в угода на Борисов. Последната година – две зачестиха случаите, в които парламентарната група
на ГЕРБ държи съвсем различна линия от тази на Борисов и понякога не е ясно дали всъщност между двете има синхрон“,
обясни Симеонов в предаването „Преди всички“.
По думите му ГЕРБ се излага в края на един период, в който „устискаха“: „Зимата свършва, социални протести в страната
няма. ГЕРБ удържа. Няма тежки драми на тема ръст на цените. ГЕРБ се окопити и перспективата за предсрочни избори се
отдалечи. От днешна гледна точка беше по-вероятно ГЕРБ да спечели и европейските избори. И точно в този момент те се
изложиха“.
Оста ГЕРБ - ДПС вече не е тайна за никой и тази ос в момента се подкрепя от Запада, подчерта политологът.
Според него БСП също греши: "БСП бъркат, като не виждат това спокойствие и си въобразяват революционна ситуация".
БСП печели това, че получава шанса да направи нещо като общ фронт, каза още Първан Симеонов и добави:
"Ако на евроизборите останат 2 опции, някои сини хора, някои привърженици на Слави Трифонов, протестно настроени
хора да си кажат - избирам между по-малкото зло. По-малкото зло в момента е БСП, защото тя е остра, протестна и малко
по-демократична на фона на ГЕРБ".

9

Manager.bg
√ ЕС реши да наложи санкции на осем руснаци заради инцидентите в Азовско море
ЕС реши да наложи санкции на осем руснаци заради инцидентите в Азовско море през ноември, предаде Франс прес, като
се позова на няколко европейски източници. На въпросните хора ще им бъде забранено да влизат на територията на
Европейския съюз, а евентуалните им авоари под негова юрисдикция ще бъдат замразени, предава БТА.
"Става въпрос за целенасочени и индивидуални санкции", уточниха цитираните източници.
Налагането им ще бъде утвърдено от министрите на външните работи на страните членки на Европейския съюз, които ще
имат среща в Брюксел утре. Имената на санкционираните руснаци ще бъдат запазени в тайна, докато бъдат публикувани
в Официалния вестник на ЕС.
"Има единодушие, че трябва да се направи нещо, за да бъдат санкционирани отговорните хора за решението да бъдат
арестувани три украински военни кораби и техните екипажи", обясни един от цитираните източници.
След анексирането на украинския полуостров Крим от Русия през 2014 г. ЕС включи в "черен списък" 164 руснаци и
украинци, сред които няколко приближени на руския президент Владимир Путин, както и 44 юридически лица, припомня
Франс прес. Страните от Евросъюза обаче остават разделени по въпроса дали да бъдат засилени търговските санкции
срещу Русия, каза един от източниците. Държавите от ЕС по-конкретно не могат да се споразумеят за наказателни мерки
срещу руския енергиен сектор, тъй като са силно зависими от руските доставки на газ, отбелязва Франс прес. Агенцията
припомня, че за нови санкции е необходимо единодушие сред страните членки.
"Няколко държави освен това са се обявили против нови санкции срещу режима на Николас Мадуро във Венецуела" - една
от другите теми в дневния ред на утрешната среща на външните министри от ЕС, каза един от източниците.
√ Чужда държава стои зад кибератаката срещу австралийския парламент
Кибератаката, извършена по-рано този месец срещу компютърните мрежи на австралийския парламент, е била дело на
чужда държава и е засегнала основните политически партии, каза днес премиерът на страната Скот Морисън, цитиран от
ДПА.
Според киберексперти извършителят на тези злонамерени действия е действал много умело, каза Морисън. Засегнати са
също така мрежите на Либералната партия, на Австралийската лейбъристка партия и на Националната партия.
"Нашите служби за сигурност засякоха този акт и действаха решително да му се противопоставят. В момента подсигуряват
мрежите, за а защитят потребителите им", добави премиерът, цитиран от Франс прес.
За пробива в сигурността на компютърната мрежа, използвана от всички депутати и техните помощници, бе съобщено на
8 февруари, напомня БТА. Местни медии цитираха източници от службите за сигурност да казват, че Китай може да стои
зад атаките, но Морисън не уточни това.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Кюстендил след убийството. Проблеми и решения, на живо от града.
Внимание: морбили: Откъде идва заразата и как да бъде спряна? Гост: Главният епидемиолог д-р Ангел
Кунчев
Светът и силата. Посланията от срещата в Мюнхен.
Не могат да се сключват договори с мобилни оператори по телефона. Какво още съветва Комисията за
защита на потребителите?
Пролет през февруари. Колко дълго ще продължи топлото време?
БТВ, "Тази сутрин"
След убийството пред дискотека в Кюстендил, кои са причините за масовия бой и какво е състоянието на
ранените?
Бившият директор на НСБОП Румен Миланов: За венецуелската вразка и отравянето на Емилиян Гебрев.
Защо БСП напуска парламента? В студиото депутатът Кристиан Вигенин.
Седмица след големия пожар във Войводиново. Каква съдба очаква десетките работници? На живо:
Собственикът на месокомбината Петко Петков.
„Чети етикета": Експеримент на БТВ: Какви поражения върху здравето може да предизвика слушането на
силна музика?
Нова телевизия, „Здравей, България"
На живо от Кюстендил: Как се стигна до масовия бой между българи и роми, завършил с един убит и тежко
ранени?
Защо беше поискано отпадането на преференциите от избирателните листи и зависи ли управлението на
страната от ДПС?
Очаква ли ни ново шоково поскъпване на маслото и колко ще ни струват сиренето и кашкавала на щанда.
Проверка в "На твоя страна".
"Пълен абсурд" с Румен Бахов: Защо не могат да бъдат връщани закупени винетки със сгрешени данни?
Изхвърлени токсични вещества край Гара Яна. Има ли опасност за живеещите наоколо?
Трудно ли е да си жена в армията? Разказва Ани Салич.
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"Дръжте крадеца" , серийни кражби за хиляди левове в хранителен магазин в Монтана. Репортаж на
Биляна Борисова.
Защо близки на възрастни хора ги изоставят в болница и не ги прибират никога? Репортаж на Мира Безус.
Заловиха шофьор в градския транспорт с крадено гориво, той твърди, че е постановка. Има ли отмъщение
заради протестите на служителите?
Последен епизод на "Шеф под прикритие". Уникални човешки черти и отношение на преден план.

√ Предстоящи събития в страната на 18 февруари
София.
От 10.00 часа в Руски културно-информационен център, 3 ет., к.305, ще се проведе научна конференция,
посветена на 140-та годишнина от подписването на Константинополския мирен договор. Сред
участниците в конференцията са извънредният и пълномощен посланик на Руската Федерация в
Република България Анатолий Макаров, Георги Първанов, президент на България в периода 2002- 2012 и
основател на ПП АБВ и председателят на АБВ Румен Петков.
От 10.30 часа на ул. „Сава Михайлов" 57 зам.-кметът на София Дончо Барбалов ще провери готовността за
възобновяване на дейността на Банката с майчина кърма.
От 11.00 часа в заседателната зала на НЦЗПБ, бул. „Янко Сакъзов" №26, ще се състои пресконференция
във връзка със стартирането на Проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта
на инфекциите и инфекциозната имунология", финансиран по процедура Изграждане и развитие на
центрове за компетентност, договор BG05M2OP001-1.002-0001-C02.
От 11.00 часа в Национален пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на национално
представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с действието на новата наредба за
ТЕЛК и предоставените данни от Министерството на здравеопазването.
От 12.00 часа в Национален пресклуб на БТА Гражданско движение „Покана за доброволно изпълнение"
и Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система „Солидарност"
организират пресконференция по повод стартиралата наказателна процедура срещу България от 24
януари 2019 г. и дадения двумесечен срок за становище от българска страна за съответствието на
заповедното производство по ГПК и неговото прилагане от съдилищата с правото на ЕС.
От 13.30 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе открито заседание за
обсъждане на доклад относно заявления от „Каварна газ" ООД за утвърждаване на цени за пренос на
природен газ, цени за снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на
клиенти към газоразпределителната мрежа на територията на общините Каварна и Шабла за регулаторен
период 2019 - 2023 г.
От 13.40 часа в сградата на КЕВР на бул. „Княз Дондуков" 8-10, ет. 4 ще се проведе обществено обсъждане
на проект на решение за утвърждаване на цени на „Каварна газ" ООД за пренос на природен газ, цени за
снабдяване с природен газ от краен снабдител и цени за присъединяване на клиенти към
газоразпределителната мрежа за територията общините Каварна и Шабла за регулаторен период 2019 2023 г.
От 14.30 часа в централата на „АБВ" на улица „Врабча" 23 ръководството на партията ще даде
пресконференция.
От 17.00 часа в Сохо, зала SoHall, улица „Искър" 4, АЕЖ-България организира дискусия на тема: „Жената в
обектива"
От 17.30 часа в Мраморното фоайе на Столична библиотека ще бъде представена книгата на Николай
Иванов „Проучванията на евреите за бесилката и гроба на Левски".
От 18.00 часа в Чешкия център (бул. „Раковски" 100) ще бъдат представени най-новите книжни издания
на „Бохемия клуб" и „Парадокс": „Чешки съновник" от Лудвик Вацулик и „Хотел „Авион" от Иржи
Кратохвил по случай 51 години от Пражката пролет.
От 18.00 часа в Литературния клуб на Столична библиотека издателство „Скалино" представя дебютната
книга с поезия на Евелина Митева като част от поредицата „Дебюти в Столична библиотека".
От 19.00 часа в Театър Азарян ще бъде представен „За кравите" - документална пиеса на Вадим Леванов.
От 19.00 часа в галерия „Червената точка" ще бъде открита изложбата "Горен пласт точки".
***
Благоевград.
От 19.00 часа в зала „Пейо Яворов" ще бъде представена постановката „Тайна вечеря на Дякона Левски".
***
Драгоман.
От 11.00 часа в Драгоман ще бъде тържествено открит първият паметник на Васил Левски в Общината.
***
Добрич.
От 10.30 часа в Детска градина № 18 ще се проведе Куклен спектакъл „Глупавият вълк" на Държавен
куклен театър „Дора Габе".
От 11.00 часа пред паметника на Васил Левски ще се състои панихида и общоградско поклонение по повод
146 години от гибелта на Апостола на българската свобода - Васил Левски.
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В АЕМО „Стария Добрич", Възрожденско училище, ще се проведе образователна програма „Мога ли да
бъда като Левски?".
В Младежки център - Добрич ще бъде представена изложба „Познатият и непознат Апостол".

***
Дупница.
-

От 11.00 часа в залата на Община Дупница ще започне международна конференция за подобряване на
взаимоотношенията между организации, бизнес и спортни клубове с Община Крива Паланка.

-

От 09.30 часа в Пункт за базиране Варна ще се проведе ритуал за изпращане на минен ловец „Цибър" от
състава на флотилия бойни и спомагателни кораби за участие във Втората постоянна противоминна група
кораби на НАТО.
От 11.00 часа в централата на ГС на БСП на ул. „Македония" 33 - Александър Паунов, народен
представител от ПГ „БСП за България", член на комисиите по енергетика и по транспорт, информационни
технологии и съобщения, ще приема граждани.
От 16.00 часа във фоайето на Регионална библиотека „Пенчо Славейков" - Варна, на бул. Сливница 34, ще
се състои откриване на изложба „Съзвездие Блъскови и Варна".

***
Варна.

-

-

***
Велико Търново.
От 17.30 часа паметника на Васил Левски в центъра на Велико Търново ще бъде почетена паметта на
Апостола.
***
Пазарджик.
От 10.30 часа в Пресклуб-Пазарджик ще се проведе пресконференция на евродепутата от ПЕС Момчил
Неков на тема „Перспективи пред Европа".
***
Петрич.
От 11.00 часа в Исторически музей ще бъде представена експозицията „Апостолът на свободата". В 13.00
часа ще започне церемонията по награждаване на участниците в областния конкурс „Левски-пример за
величие", организиран от ЦПЛР-ОДК в Петрич. В 18.00 часа от градския площад ще започне и факелното
шествие в памет на Апостола. От 18.30 часа пред паметника на Народните будители ще бъде поставено
началото на литературно-музикален спектакъл „Дела трябват, а не думи".
***
Плевен.
От 10.00 часа в зала „Магнум" на Втора клинична база ще се състои тържествено откриване на новата
академична 2018/2019 година за новоприетите чуждестранни студенти на Медицински университет.
***
Пловдив.
От 11.30 часа в сградата на Община Пловдив Два дни преди предпоследния домакински двубой на
Марица (Пловдив) с френския шампион Безие (Безие) от Група А на Шампионската лига, кметът на
Пловдив Иван Тотев, президентът на волейболния клуб Илия Динков, старши-треньорът на българския
първенец Иван Петков, мениджърът Борис Халачев и състезателки на Жълто-сините ще разговарят с
представителите на медиите.
От 15.00 часа в НБ „Иван Вазов" - Пловдив ще бъде показан филма „Забраненото образование", а от 17.30
- „Методът Монтесори".
***
Русе.
От 14.00 часа в Регионалния исторически музей ще се проведе пресконференция за дейностите по новия
проект на музея - „Културна екосистема. Човек и природа - музейни образователни модули".
***
Сливен.
От 9.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ в Сливен, на адрес: ул. „Цар Освободител" № 17, общинските съветници
Тодор Начев и Здравко Костадинов ще се срещнат с граждани.
***
Смолян.
От 18.00 часа от читалище „Балкански просветител" в „Райково" ще тръгне факелно шествие, което ще
продължи до двора на ППМГ „Васил Левски", с което ще бъдат отбелязани 146 години от гибелта на Васил
Левски. От 18.30 часа в двора на гимназията ще се проведе митинг и с военни почести ще бъдат поднесени
венци пред паметника на Левски, след което ще има заря в памет на Дякона. В тържествените чествания
ще участват 101 -ви Алпийски полк, Общинският духов оркестър и ученически блок от ППМГ.
***
Стара Загора.
От 9.00 часа в IX ОУ „Веселин Ханчев" детски отдел на библиотека „Родина" ще гостува на 4а клас.
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От 10.00 часа в Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „ВАЯ" Фондация Виа Понтика, със
съдействието на Спасителен център за диви животни - Стара Загора, ще пусне в естествена среда розов
пеликан и 40 други птици, сред които големи белочели гъски и зеленоглави патици.
От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще бъде открита изложба за Васил Левски - книги и календари от
колекцията на Георги Туртуриков.

***
Шумен.
-

От 10.00 часа в зала 203 на общината зам.-кметът Найден Косев и представители на различни културни
институции, ще говорят за програмата за отбелязване на 120 години от рождението на Панчо Владигеров.
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