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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ Форум „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“ събра представители на правителството и 
бизнеса, под патронажа на Президента на РБ 
„Постигнато на икономика с висок и устойчив темп на развитието е възможно само при производства с висока добавена 
стойност, където водещи са науката и иновациите. Така ще се постигнат и целите на страната ни за високи доходи на 
гражданите, висок стандарт на живот, изкореняване на бедността и неравенствата, качествена  инфраструктура, 
образование, здравеопазване.“ 
С тези думи президентът на РБ Румен Радев откри кръгла маса на тема „ЗА конкурентоспособна и просперираща 
българска икономика“, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска 
камара (БСК) и Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Форумът се проведе днес, 14 март 2019 г., в София хотел 
Балкан, с участието на вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова, министрите на икономиката – Емил 
Караниколов, на финансите – Владислав Горанов, и на образованието и науката – Красимир Вълчев, председателите на 
парламентарните комисии по икономическа политика и туризъм – Петър Кънев, и по труда, социалната и демографската 
политика – Хасан Адемов, ръководители на браншови организации, собственици и управители на компании от различни 
сектори на икономиката. 
В изказването си президентът Румен Радев посочи, че икономиката ни е изправена пред редица сериозни 
предизвикателства – и във вътрешен, и особено в глобален план, затова са необходими структурни промени и решения 
със стратегически хоризонт. Според държавния глава най-важното при изграждането на силна, конкурентоспособна, 
устойчива на предизвикателства българска икономика е откровеният и навременен диалог между всички участници в този 
процес – държавата, бизнеса, образованието и науката. По думите на Румен Радев, за привличането у нас на инвеститори, 
особено стратегически, вече не са достатъчни само ниски данъци и нископлатена работна ръка – предимства, които са 
имали значение до преди няколко години. 
Аналогична теза изказа и вицепремиерът Томислав Дончев. Според него, трябва да се търси по-адекватен начин на 
взаимодействие между държавата, бизнеса и науката, за да се осигури ефективен и реален преход към икономиката на 
знанието, на високите технологии, генерираща висока добавена стойност и привличаща ново качество на инвестициите.  
Министърът на финансите Владислав Горанов акцентира върху усилията на правителството за поддържане на финансова 
стабилност за постигане на конкурентоспособност, вкл. отказа от промяна на нивата на данъчно облагане. Сред 
правителствените приоритети в сферата на фискалните мерки за насърчаване на растежа министър Горанов посочи и 
стъпките, които се предприемат за присъединяване на България към ERM II, респ. – към еврозоната. 
Министърът на икономиката Емил Караниколов фокусира вниманието на аудиторията върху мерките за насърчаване на 
инвестициите и призова българските инвеститори да ползват по-активно възможностите по Закона за насърчаване на 
инвестициите, вкл. за държавна финансова подкрепа за изграждане на инфраструктура, за възстановяване на разходи за 
социални осигуровки на заетите, за обучение на новоназначени кадри и др. 
Според министъра на образованието и науката Красимир Вълчев цялата образователна система трябва да се префокусира 
към изграждането на ключови компетенции у децата, а не просто към изучаване на определен материал. Той благодари 
на представителите на работодателските организации за взаимодействието през последните 2 години, в които 
министерството е реализирало едно от най-важните си политики, като стартиране на пилотни проекти за въвеждане на 
дуално обучение и участието на бизнес в план-приема на професионалните училища. 
„Правителството полага усилия за стимулиране на връзката между бизнеса и образованието, както и либерализирането 
на режима за участие на работници и висококвалифицирани специалисти от трети страни. Трябва обаче да се продължи с 
работата, защото въпреки намаляващата безработица, през последните 15 години демографското заместване драстично 
се влошава. В момента при 100 души, излизащи от пазара на труда, влизат едно 62, докато през 2001 г. те са били 124“, 
каза вицепремиерът Марияна Николова. 
Председателят на БТПП, Цветан Симеонов изнесе доклад в първия панел на кръглата маса, посветен на мерките за 
насърчаване на инвестициите и разкриване на качествени работни места, както и фискалните мерки за насърчаване на 
растежа. Акцент бе поставен на мястото на България в различни международни класации, като бе отчетен спад в 
Класацията за правене на бизнес  на Световната банка за 2019г. , отчитайки различни показатели, сред които свързване с 
електричество, откриване и закриване на фирма и плащане на данъци. Симеонов добави, че останалите страни са станали 
по-гъвкави по отношението на откриване на фирма и от там произтича спадът в класацията. А по отношение на закриването 
на фирма, председателят на БТПП определи като скъп и дълъг процеса.  Цветан Симеонов отчете спрямо Индекса на 
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икономическата свобода подобрение във фискалното здраве на страната, както и подобрение в правителствените разходи 
и свободата на труда. Подобрение на макроикономическата стабилност, висшето образование и обучения бяха отчетени 
и спрямо Индекса на конкурентоспособността на Световния икономически форум. 
„Добрият бизнес климат изисква: ефективна администрация, ниско ниво на корупция, стабилна система на облагане с 
данъци и такси, стабилност на законодателството и ясна регулаторна среда, високо ниво на сигурност и ефективно 
правосъдие“, каза пред участниците във форума председателят на БСК Радосвет Радев. Той цитира данни от проучване на 
БСК, според което 72% от промените в законодателството се правят през преходни и заключителни разпоредби на други 
закони. Освен това, често срещана практика е задължителното съгласуване на законопроекти с Националния съвет за 
тристранно сътрудничество да бъде заобикаляно чрез внасяне на проекти за промени от народни представители, вместо 
от Министерския съвет. „Тази „къса писта“ е предпочитан начин за бързо прокарване на най-често лобистки или от 
популистки характер промени. Така по един напълно законен, но не толкова етичен начин се игнорира мнението на 
социалните партньори“, каза още председателят на БСК. Според него, е налице законодателна нестабилност, чести и 
понякога противоречиви нормативни промени, които създават несигурност по отношение осъществяването на стопанска 
и всякаква друга дейност, вкл. предпоставка е за отлив на инвестиции, създаване и поддържане на работни места и т.н. Не 
са малко примерите на буквално преписване и дори завишаване на европейски изисквания, без съобразяване с 
националните особености и/или състоянието на икономиката, а това прави законодателството неприложимо и е генератор 
на корупционни практики. Често се приема сложно и неразбираемо законодателство, подлежащо на допълнително 
„тълкуване“, което затруднява ефективното му прилагане и е предпоставка за корупционни практики сред 
контролиращите органи. 
Според председателят на АИКБ Васил Велев ускоряването на трудовата имиграция и създаването на необходимите за 
икономиката кадри са от съществено значение за растежа ѝ. „В момента у нас 9 от 10 предприемачи изпитват проблеми с 
намирането на квалифициран персонал. А за половината от тях това е главен проблем за повишаване на 
производителността и увеличаване приходите на компаниите им. В средносрочен план България ще има недостиг от 
500 000 души на пазара на труда. В страната ни има известен резерв на човешки ресурс, който следва да бъде използван. 
Това са хората с увреждания, трайно безработните, както и раздутия щат в държавната и общинската администрация“, 
заяви Васил Велев. Тези резерви обаче не са алтернатива на облекчаването на трудовата имиграция. Той  предложи да се 
въведе т.нар. Българска карта, която да дава право на граждани на трети страни да работят и пребивават у нас за период 
от 5 г.  По време на форума той призова за широка обществена подкрепа за извършващата се образователна реформа. По 
думите му обществените  ресурси трябва да бъдат насочи към финансиране на природо-математически и технически 
специалности, като завършилите млади хора да имат стимули и ангажимент да се реализират в страната за определен 
период от време. Поставени на дискусия са предложенията за задължителна матура по математика и премахването на 12-
ти клас. 
Вж. ВИДЕОЗАПИС  и СНИМКИ от събитието. 
Презентации: 

▪ Цветан Симеонов – председател на БТПП, тема „Мерки за насърчаване на инвестициите и разкриване на 
качествени работни места. Фискални мерки за насърчаване на растежа“; 

▪ Радосвет Радев – председател на БСК, тема „Устойчива нормативна и регулаторна среда, правна сигурност, 
сигурност на собствеността“; 

▪ Васил Велев – председател на АИКБ, тема „Пазар на труда: демография, образование, трудово законодателство, 
трудова миграция, вътрешни резерви“; 

▪ Десислава Николова – главен икономист на Института за пазарна икономика, тема „Пазар на труда, демография 
и образование“. 
 

News.bg 
 
√ АИКБ: 500 000 работници трябват на икономиката 
"Около 500 000 души е недостигът на човешки капитал у нас." Това посочи председателят на АИКБ Васил Велев на форума 
за конкурентоспособност и просперитет на българската икономика.  
Според него не пречи европейското законодателство. Той се сблъсква с пасивна съпротива на администрацията. "Все още 
не може да се пречупи мисленето, че трябва да се превърнем в нетни вносители на човешки ресурси", смята Васил Велев. 
По думите му 9 от 10 предприемачи срещат проблеми, вследствие на демографската криза. На 100 души, излизащи в 
пенсия, 63 са тези, които стават пълнолетни и на практика влизат на пазара на труда. Остър икономически проблем е 
изчезването на нацията. 
Според Велев у нас с 50% повече са тези, които потребляват бюджета, за сметка на тези, които внасят в него. "Това е една 
от причините и за ниските доходи", припомни Велев. Той подкрепя поощрителни мерки като възможността на майките 
след 14-та седмица на раждането да се върнат на работа, като плащанията се запазят в размер и срок. 
Бизнесът предлага т. нар. Българска карта - права за пребиваване в страната, за да се привлече работна ръка. 
Би било добре да се подобри финансирането на техническите специалности, коментира Велев и постави въпроса за 
задължителна матура по математика. 
Много от младите хора според него ще намерят в себе си дарование и ще предпочетат техническото образование. 
Той отбеляза,че с парите на българските данъкоплатци всъщност се финансират чужди икономики чрез добре подготвени 
кадри. Велев се обяви за по-добро управление на държавните университети. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OcAB7K0GiKk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OcAB7K0GiKk&feature=youtu.be
https://www.bia-bg.com/gallery/view/photo/25223/
https://www.bia-bg.com/gallery/view/photo/25223/
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20Forums/2019-03-14-President/KM%20President_14032019-CvetanSimeonov.pdf
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20Forums/2019-03-14-President/KM%20President_14032019-CvetanSimeonov.pdf
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20Forums/2019-03-14-President/KM%20President_14032019-Radosvet_Radev.pdf
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20Forums/2019-03-14-President/KM%20President_14032019-Radosvet_Radev.pdf
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20Forums/2019-03-14-President/KM%20President_14032019-VasilVelev.pdf
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20Forums/2019-03-14-President/KM%20President_14032019-VasilVelev.pdf
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20Forums/2019-03-14-President/KM%20President_14032019-Desislava_Nikolova.pdf
https://www.bia-bg.com/uploads/gallery/-%20Forums/2019-03-14-President/KM%20President_14032019-Desislava_Nikolova.pdf


3 

 

Bulgaria On Air 
 
√ Трябва ни работна ръка от чужбина, за да повишим стандарта у нас, посочи Васил Велев 
На година губим по 40 000 души на пазара на труда, подчерта председателят на АИКБ 
Знаем ли как да поставим държавата в икономическия сектор? Вчера президентът Румен Радев излезе с упрек, че мястото 
на държавата в икономиката не е ясно.  
Според председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, за да се повиши материалното 
състояние на хората, трябва да имаме стабилна и развиваща се икономика.  
"Имаме сравнително добър икономически ръст в сравнение с Европа. Старият континент изостава в сравнение с Китай и 
САЩ. Икономиката ни расте, но много по-бавно от страните в Централна или Източна Европа. Това се констатира на 
вчерашната дискусия. На събитието се отзоваха както управляващите, така и опозицията", отбеляза той в "Денят ON AIR".   
"Посочихме основните проблеми – бизнес средата и недостигът на кадри. На година губим по 40 000 души на пазара на 
труда. Трябват нови политики в сферата на демографията. Трябват усилия за привличане на работна ръка от чужбина. У 
нас пенсионерите се изравниха с работещите. Продължаваме да се питаме какво направихме, за да върнем българите от 
чужбина, но за да се върнат трябва да се повиши стандартът. Трябва да вкарваме работна ръка от трети страни. Вместо 
това ние се питаме трябва ли ни или не. Тези хора трябва да получават не гражданство, а карта за постоянно пребиваване. 
След 5 години работа могат да кандидатстват за гражданство", обясни Велев пред Bulgaria ON AIR. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Investor.bg 
 
√ Васил Велев: Бизнес средата и недостигът на кадри забавят икономиката 
Представителят АИКБ предлага промени при вноса на работници  
Бизнес средата и недостигът на кадри са основните проблеми, които се отразяват на икономическото развитие на страната. 
Това каза пред Bulgaria ON AIR председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Повод за коментара е провелата се вчера дискусия, на която президентът Румен Радев отправи критики към 
правителството. 
За да се повиши материалното състояние на хората, трябва да имаме стабилна и развиваща се икономика, каза Велев.  
"Имаме сравнително добър икономически ръст в сравнение с Европа. Старият континент изостава спрямо Китай и САЩ. 
Икономиката ни расте, но много по-бавно от страните в Централна или Източна Европа ", отбеляза той.  
"Посочихме основните проблеми – бизнес средата и недостигът на кадри. На година губим по 40 хил. души на пазара на 
труда. Трябват нови политики в сферата на демографията, усилия за привличане на работна ръка от чужбина. У нас 
пенсионерите се изравниха с работещите. Продължаваме да се питаме какво направихме, за да върнем българите от 
чужбина, но за да се върнат, трябва да се повиши стандартът“, смята представителят на работодателите. 
„Трябва да вкарваме работна ръка от трети страни. Тези хора трябва да получават не гражданство, а карта за постоянно 
пребиваване. След 5 години работа могат да кандидатстват за гражданство", обясни Велев. 
 
БНР 
 
√ Радев: Българската икономиката трябва да се преструктурира, а държавата да знае какво е състоянието ѝ  
Ще продължа да бъда бариера за лобистко законодателство, което е във вреда на българския бизнес, посочи 
президентът 
Българската икономика е поставена пред сериозни предизвикателства, посочи президентът Румен Радев на конференция 
за насърчаване на икономическия растеж у нас. "Трябва да се фокусираме върху качеството и да повишим прозрачността, 
отчетността и отговорността на всяко ниво на държавното управление, защото каквито и икономически, данъчни, социални 
модели да прилагаме, те ще се окажат неефективни. За това апелира президентът Румен Радев в заключителното си 
изказване на кръглата маса "За конкурентоспособна и просперираща българска икономика“, която се състоя под негов 
патронаж. Форумът е организиран от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и 
Българска търговско-промишлена палата и в него участваха представители на националните работодателски организации, 
на правителството и икономически анализатори. 
"Държавата трябва да осигури справедлив достъп до обществени поръчки на всички фирми, а не само на определен кръг", 
заяви още президентът. Според Радев държавата трябва да се фокусира върху качеството на управление: 
“Това означава прогнозируема, ясна, стабилна правна рамка. Свободна от всякакви лобистки хватки. държавата трябва да 
осигури еднакъв и справедлив достъп до обществени поръчки. Ние трябва да се фокусираме върху качеството на 
управлението“.  
Президентът обеща да продължи да реагира при лобистко законодателство, което е във вреда на бизнеса:   
“Обещавам ви, че с риска да стана шампион, може би вече станах, да бъда бариера на лобистко законодателство, което е 
вреда на българския бизнес, с налагане на вето и сезиране на Конституционния съд“.  
Според него икономиката ни трябва да се преструктурира, а държавата да знае какво е състоянието ѝ, какви цели си 
поставяме и как да ги постигнем: 
„Никоя икономика не може да бъде успешна, ако държавата в лицето на законодателната, изпълнителната и съдебната 
власт, не създаде необходимата благоприятна среда. Както и никое държавно управление не може да бъде успешно, ако 
няма зад гърба си една силна и ефективна икономика“. 
Българската икономика става все по-голям заложник на демографията, смята Радев: 

https://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2019-03-14/tryabva-ni-rabotna-raka-ot-chuzhbina-za-da-povishim-standarta-u-nas-posochi-vasil-velev
https://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2019-03-14/tryabva-ni-rabotna-raka-ot-chuzhbina-za-da-povishim-standarta-u-nas-posochi-vasil-velev
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„Това е основен проблем, на който трябва да търсим решение – изчерпана ли е нашата икономика откъм човешки ресурси 
и технологии? Готови ли сме за големите предизвикателства на бъдещето? В световен план ще се развива и ще води тази 
икономика, която се базира на науката и иновациите, а не на ниската добавена стойност“. 
Високата добавена стойност, иновациите, дигитализацията и икономиката на знанието е следващото еволюционно 
стъпало за икономиката, посочи вицепремиерът Томислав Дончев. 8% е ръстът на годишните разходи за труд у нас: 
„Те са по-високи от икономическия растеж, което означава, че основното конкурентно предимство – ниската цена на труда, 
ще стане безпредметно само след 4 или 5 години, в най-лошия случай. То не може, то не бива да бъде конкурентно 
предимство“. 
Целта на мащабния форум с участието на вицепремиерите Томислав Дончев и Марияна Николова, както и на министри от 
кабинета и депутати, е да набележи мерки за преодоляването на факторите, които задържат икономическия растеж в 
България. 
Представители на националните работодателски организации, на институциите и икономически анализатори обсъдиха 
темата в контекста на пазара на труда, нормативната среда и инвестиционния климат. 
В дискусията участваха още изпълнителният директор на Агенцията за инвестиции Стамен Янев, както и юристът и бивш 
председател на Народното събрание професор Огнян Герджиков. 
Министърът на икономиката Емил Караниколов съобщи, че през последната година и половина интересът на 
инвеститорите се насочва към Северна България. 
„Като основно бих посочил Враца, Видин, Ботевград и Плевен“. 
„За миналата година държавата е вложила 7 милиона лева за насърчителни мерки за бизнеса“, обясни Караниколов. 
 
БНТ 
 
√ Румен Радев: Българската икономика трябва да се преструктурира 
Президентът Румен Радев смята, че българската икономика трябва да се преструктурира, за да може да отговори на новите 
предизвикателства във вътрешен и международен план. Той участва в бизнес форум, организиран от националните 
работодателски организации. Според държавния глава дистанцията между България и страните от Централна и Източна 
Европа се увеличава и въпреки твърденията за икономически растеж, хората не могат да го усетят. Вицепремиерът 
Томислав Дончев заяви, че за по-доброто благосъстояние на българите икономиката трябва да произвежда повече, а 
националното богатство да се разпределя справедливо. 
Според президента Румен Радев икономиката ни става все по-голям заложник на демографската криза. Не достига работна 
ръка и бизнесът се опитва да привлече работници отвън. Държавният глава призова обаче, преди да направят това 
,работодателите да отговорят на въпроса правят ли достатъчно, за да задържат българската работна ръка в страната. 
Президентът посочи, че от бизнеса се очаква да не генерира сива икономика и да не корумпира администрацията, а да 
развива човешкия си капитал чрез обучение и инвестиции в изследователска дейност.  
А какво очаква бизнеса от държавата? 
Румен Радев - президент на Република България: Държавата трябва да осигури еднакъв достъп до обществени поръчки, 
и то за целия бизнес, а не на определен кръг от фирми. Трябва да осигури и финансова дисциплина. Това означава да се 
проследи ефективността на всеки един лев от публичния ресурс - от разписването на бюджета до реденето на павета на 
"Граф Игнатиев". 
Вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че в момента брутният вътрешен продукт на страната ни е 2.5 пъти по - висок от 
времето на социализма. Но в новите условия са нужни допълнителни мерки за по-силна икономика. 
Томислав Дончев- вицепремиер: Днес голямата тема е как българската икономика да мине в следващото еволюционно 
стъпало. Как да избягаме от този профил на икономиката, че основното ни конкурентно предимство са ниските разходи. 
От тук нататък това не може да бъде конкурентно предимство, то няма да ни помага, а ще пречи. Нещо повече - то ще се 
самовзриви. 
Министърът на икономиката Емил Караниколов заяви, че миналата година за да увеличи инвестициите държавата е 
вложила в насърчителни мерки 7 млн. лв. Тенденцията е инвеститорите да се насочват към Северна България - Враца, 
Видин, Плевен. 
Финансовият министър Владислав Горанов допълни, че се надява през следващите месеци българският лев да се включи 
във валутно обменния механизъм на еврото, което ще е предпоставка за по-добър инвестиционен климат.  
От бизнеса отчетоха, че икономическата свобода за фирмите се влошава. Председателят на търговско-промишлената 
палата Цветан Симеонов определи като основни пречки пред бизнеса бавната и тромава чиновническа система и скъпите 
процедури. 
Закривайки форума президентът Румен Радев обеща, че ще продължи да бъда бариера за лобистко законодателство, 
което е във вреда на българския бизнес. 
 
Economic.bg 
 
√ Демографията е проблем №1 на България 
Икономическият министър Емил Караниколов призова бизнеса да си сътрудничи повече с образователния сектор   
Демографията е проблем номер едно за България. Заради него в страната има по-малко квалифицирани кадри и по-ниско 
вътрешно потребление, а също така забавя дори основния двигател на българската икономика – износът. Това стана ясно 
по време на днешната, организирана от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) под патронажа на 
президента Румен Радев, кръгла маса „За конкурентоспособна и просперираща българска икономика“. 
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„Министрите, събрали се тук, вероятно ще говорят за силен икономически растеж в България, но възниква въпросът защо 
ние, българските граждани, не го усещаме“, каза държавният глава при откриването на форума. Той отбеляза, че страната 
ни дотолкова губи "тяга" и конкурентоспособност, че вече бива изпреварвана от останалите държави от региона на 
Централна и Източна Европа (ЦИЕ). 
Според Радев трябва да се обръща все по-голямо внимание не само на ръста на чуждестранните инвестиции в България, 
но и каква е структурата им и каква добавена стойност носят за страната ни. „В световен план водещи ще са икономиките 
на науката и иновациите, а не тези, които са с ниска добавена стойност“, каза президентът и добави, че българското 
общество трябва да си зададе въпроса какви са националните амбиции и как конкретно ги преследваме. „Можем ли да 
напредваме бързо при сегашната административна среда, демографска ситуация, наука и научна инфраструктура?“, 
риторично попита държавният глава. Той отбеляза, че макар четиримата основни играчи за развитието на икономиката да 
са държавата, бизнеса, образованието и науката, то значението на последните два ще расте все повече в бъдеще. 
Вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че предизвикателствата пред българската икономика стават все по-големи 
заради все по-голямата отвореност и свързаност на отделните национални икономики по света. „Експортните възможности 
на страната ни са един от основните ѝ двигатели, но свободното движение на хора води до все по-дълбока демографска 
криза“, каза той. Според него докато традиционните предизвикателства, като нивото на доходите, на корупцията и на 
бюрокрацията, са винаги актуални, то България все повече трябва да обръща внимание на нетрадиционните 
предизвикателства – по-ефективно производство; как се разпределят ресурсите от страна на държавата; как като цяло 
българската икономика „да премине на следващото еволюционно стъпало“. 
„Само след 4-5 години по-евтината работна ръка в България, спрямо други страни, ще спре да е конкурентно предимство. 
Именно затова трябва да се съсредоточим върху това как ще сме конкурентоспособни след това и с какво ще привличаме 
чуждестранните инвеститори, а именно – повече дигитализация извън IT сферата, по-висока добавена стойност и повече 
иновации“, каза Дончев. Той отбеляза, че способността на бизнеса да се финансира сам, без да разчита на субсидии и 
кредити, е основен показател доколко здравословно и устойчиво е икономическото състояние, затова компаниите трябва 
да направят всичко възможно да преминат на едно съвсем ново ниво. 
Икономическият министър Емил Караниколов наблегна на нуждата българските компании и кадри да започнат да работят 
много по-качествено и с по-висока добавена стойност спрямо останалите европейски фирми и конкретно тези в ЦИЕ. Той 
отбеляза, че макар българското правителство, и конкретно икономическото министерство, да насърчава инвестициите в 
страната чрез редица сертификати и облекчаване на административните правила, продължава да се забелязва липса са 
коректен диалог между бизнеса и образованието. 
„В момента бизнес секторът все повече поема нещата в свои ръце темата за осигуряване на добре подготвени кадри, 
организирайки все повече стажове, разкривайки центрове за преквалификация и все повече разчитайки на схемата на 
дуалното обучение. Компаниите обаче също така трябва да започнат да си сътрудничат повече с образователния сектор, 
подавайки информация какви и приблизително колко на брой кадри ще им трябват в бъдеще“, заяви Караниколов. Той 
все пак призна, че България, както и целият свят, навлиза в четвъртата индустриална революция (т.нар. „Индустрия 4.0“), 
при която планирането какви ще са необходимите кадри и умения за утрешния ден ще е много по-трудно, отколкото 
досега. 
 
Economy.bg 
 
√ Радев: Икономиката ни е изправена пред сериозни предизвикателства, нужни са структурни промени  
По думите на държавния глава за привличането у нас на инвеститори, особено стратегически, вече не са достатъчни 
само ниски данъци и нископлатена работна ръка  
Постигнато на икономика с висок и устойчив темп на развитието е възможно само при производства с висока добавена 
стойност, където водещи са науката и иновациите. Така ще се постигнат и целите на страната ни за високи доходи на 
гражданите, висок стандарт на живот, изкореняване на бедността и неравенствата, качествена инфраструктура, 
образование, здравеопазване. Това стана ясно от думите на президента Румен Радев при откриването на кръгла маса на 
тема „За конкурентоспособна и просперираща българска икономика“, която се състои под негов патронаж. Форумът е 
организиран от Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара и Българска търговско-
промишлена палата и в него участват представители на националните работодателски организации, на правителството и 
икономически анализатори. 
В изказването си президентът Радев посочи, че икономиката ни е изправена пред редица сериозни предизвикателства – и 
във вътрешен, и особено в глобален план, затова са необходими структурни промени и решения със стратегически 
хоризонт. Според държавния глава най-важното при изграждането на силна, конкурентоспособна, устойчива на 
предизвикателства българска икономика е откровеният и навременен диалог между всички участници в този процес – 
държавата, бизнеса, образованието и науката. „Никоя икономика не може да бъде успешна, ако държавата – в лицето на 
изпълнителната, законодателната и съдебната власт, не създаде необходимата благоприятна среда за развитието й. Както 
и никое държавно управление не може да бъде успешно, ако няма зад гърба си силна и ефективна икономика“, заяви 
Румен Радев. 
Президентът подчерта, че в бъдеще ще бъде все по-важно значението на науката и образованието. „В световен план ще 
се развива и води тази икономиката, която се базира на науката и иновациите, а не на ниската добавена стойност“, посочи 
Румен Радев и подчерта бъдещото значение на глобалната дигитализация и на биотехнологиите. 
Румен Радев отбеляза, че има различен прочит на статистиката, като според някои от данните България отбелязва бърз 
икономически растеж и високо БВП. „В същото време стои другият тежък въпрос – защо този висок ръст не може да се 
усети от болшинството граждани като доходи, като стандарт на живот, като инфраструктура, като качествено образование, 
здравеопазване“, заяви президентът. 
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Държавният глава постави въпроса дали темпът на растеж е достатъчен предвид увеличаващата се дистанция между 
България и страните от Централна и Източна Европа. 
Президентът посочи, че е важно да се анализира и структурата на преките чуждестранни инвестиции у нас. „Само 
инвестиции в индустрията могат да гарантират устойчив икономически тренд на развитие“, заяви Радев. 
Той посочи, че трябва да се набележат факторите, които отблъскват инвеститорите – дали те се дължат на 
инфраструктурата, образование, липсата на работна сила, неясно и непредсказуемо законодателство, корупция, липса на 
достатъчно развито електронно управление и т.н. По думите на държавния глава за привличането у нас на инвеститори, 
особено стратегически, вече не са достатъчни само ниски данъци и нископлатена работна ръка – предимства, които са 
имали значение до преди няколко години. 
Румен Радев призова да се направи анализ на структурата и характера на икономиката ни – какъв е делът на 
производствата с ниска добавена стойност и на иновативните предприятия спрямо другите държави в Европа. „Дали 
фирмите у нас са равнопоставени, когато говорим за разпределяне на еврофондове и обществени поръчки?“, попита 
президентът и посочи, че обикновено компаниите с по-лесен достъп до фондове и бюджетно финансиране са 
вътрешноориентирани. „Икономиката е все по-голям заложник на демографията“, отбеляза още Румен Радев и призова 
за решения именно в тази насока. 
 
Mediapool  
 
√ Според МОН "изтичането на мозъци" ще затихне до 10 години  
Демографският проблем на България не е толкова в по-малкия брой на децата, колкото в емиграцията на младите хора, 
но до едно десетилетие тази тенденция ще се преобърне. 
Това сочи анализ на министъра на образованието Красимир Вълчев, който взе участие в организирана от работодателските 
организации кръгла маса в София под патронажа на президента Румен Радев. 
Емиграцията ще спадне, когато доходите ни станат 70% от европейските 
Ситуацията е ясна. В следващите десетилетия младите хора, в най-добрия случай, ще бъдат едва 2/3 от тези, които ще 
навлизат в пенсионна възраст. Образователната система не може да произведе допълнително млади хора, но това, което 
може да направи, е да не допусне, като крайно амбициозна цел, нито едно дете да не отпадне от образователната 
система", заяви Вълчев. 
По думите му вече се наблюдава забавяне на темпа на изтичането на млади хора зад граница заради постепенното 
повишаване на доходите у нас в сравнение със средноевропейските. 
Сега средните доходи в България са ниво от около 50% спрямо средноевропейските. Анализите показват, че при достигане 
на 65-70% от средноевропейските доходи, младите хора се отказват от емиграция. "Нужно ни е още едно десетилетие и 
ще обърнем тенденцията", каза Вълчев. 
Според него образователната система трябва да акцентира не толкова върху придобиването на знания, колкото на умения 
Заявихме, че учителите са най-важни, за да имаме добра образователна система. Няма как роботите да заменят учителите. 
Най-високите образователни резултати са в тези държави, в които най-добрите студенти стават учители",</em> каза 
Вълчев. По думите му заплатите на учителите ще станат около 130% от средните през 2021 г., когато бъде достигнато 
обещаното от ГЕРБ удвояване на учителските заплати спрямо нивото им от 2017 г. 
Макар да не се вижда и да върви тихо, тече политика по сериозно намаляване на държавната поръчка за студенти във 
всички направления в социалните, стопанските и правните науки, съобщи още Вълчев. По думите му съкращенията в част 
от направления са с по 40-60%. 
Раждаемостта се вдига със заетост и високи доходи 
"Най-добрата демографска политика за покачване на раждаемостта е увеличаването на заетостта", заяви по време на 
кръглата маса икономистът от Института за пазарна икономика Десислава Николова. 
По думите ѝ през 2001 г., когато средните доходи у нас бяха 29% от средноевропейските, 17% от младите хора са заявявали, 
че нямат намерение да емигрират. През 2018/2019 г., когато доходите у нас са 49% от средноевропейските, 61% от 
младежите до 29 г. казват, че нямат намерение да напускат страната. "Догонването на доходите е другата добра 
демографска политика", каза още Николова. Тя се застъпи за повече средищни училища и окрупняване на училищата, 
защото опитът показва, че като цяло малките училища дават по-лош старт в живота у нас. 
Най-малко 200 000 работници не достигат на пазара на труда 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че бизнесът оценява 
недостига на работници и специалисти у нас на 500 000 души в средносрочен план. По оценка на председателя на 
социалната комисия в парламента Хасан Адемов пък не достигат около 200 000 души. 
Васил Велев за пореден пък се застъпи за облекчаване на вноса на работници. "Не може в Полша привличането на един 
работник от чужбина да става за 10 дни и да струва 30 евро, а в България това да отнема 100 дни и да струва 300 евро", 
каза Велев. 
Абсурд е малките и големите фирми да са с еднаква административна тежест 
Шефът на икономическата комисия в парламента Петър Кънев заяви, че огромен проблем в момента е бизнес средата за 
микро и малкия бизнес у нас. 324 000 са микро и малките фирми в България, а 5000 са средните фирми. "Пълен абсурд е 
една и съща административна тежест да се прилага за една микро фирма и за едно голямо предприятие, но, за съжаление, 
за две години нямаме абсолютно никакъв напредък по този въпрос", каза Кънев. 
Законодателството е "калпаво" 
Проф. Огнян Герджиков се оплака от отчайващото състояние на законодателството у нас. "Ние имаме много нестабилно, 
калпаво законодателство. От 50 години следя развитието на законодателството в България, но то никога не е било по-лошо 
от това, което се случва в последните 10 години", каза Герджиков. Според него е "вселенска глупост" решението от 2009 г. 
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капиталът за регистрация на ООД да падне на 2 лв. „Абсолютен световен рекорд“ според професора са броя на 
измененията на Кодекса за социално осигуряване от 2000 г. насам - 134 пъти. 
Герджиков даде пример как промените в законодателството у нас могат да доведат човек до прединфарктно състояние. 
Той разказа за бизнесмен, който изтеглил кредит, за да строи ВЕЦ у нас. Проектът започнал през 2004 г. През 2010 г. всички 
технически процедури преминали, а през 2012 г. е получил разрешение за право на строеж, а през 2013 г. започва 
строителството. На 17 февруари 2015 г. бизнесменът подава заявление в ДНСК за акт 16, но по необясними причини то е 
забавено до момента, в който се променя законът за енергетиката, така че отпадат преференциалните цени за 
възобновяемите енергийни източници. 
„Този честен, почтен бизнесмен беше в прединфарктно състояние. Смятате ли, че е нормално да се играе футболен мач и 
в 89-ата минута правилата на играта да се сменят и да не се зачитат головете с глава, например", запита реторично 
Герджиков. 
 
Дарик 
 
√ Румен Радев: Икономиката ни е поставена пред сериозни предизвикателства 
Българската икономика трябва да бъде преструктурирана. Това заяви президентът Румен Радев на икономически форум, 
посветен на мерките за насърчаване на брутния вътрешен продукт. Той акцентира на демографския проблем у нас. 
"Времето пред нас неумолимо изтича. Икономиката ни е поставена пред редица сериозни предизвикателства - и във 
вътрешен, и особено в глобален план. Тя трябва да се преструктурира и затова е дошло време за важни решения със 
стратегически хоризонт", заяви държавният глава. 
Във форума участват вицепремиерът Томислав Дончев и министри от кабинета, както и представители на националните 
работодателски организации, на институциите и икономически анализатори. Президентът Радев благодари на 
организаторите и участниците, отбелязвайки силното, по думите му, присъствие на правителството, като коментира, че 
най-важното в процеса на изграждане на силна, конкурентоспособна и устойчива икономика е откровеният и навременен 
диалог между всички участници в процеса. 
По думите на Румен Радев е важно да знаем какво е състоянието на икономиката ни като постижения, проблеми и 
тенденции, както и какво е нивото ни на амбиции, какви цели си поставяме, и също така и как да ги постигнем. Никоя 
икономика не може да бъде успешна, ако държавата, в лицето на трите власти, не създаде необходимата благоприятна 
среда, коментира Радев, добавяйки, че и никое държавно управление не може да бъде успешно, ако няма зад гърба си 
силна и ефективна икономика. Според него е важно да се уточни системата от критерии за анализ и сравнение. 
"Много е важно с кого, как и кога се сравняваме. Дали ще сравняваме България на днешния ден с това, което ни очаква 
като мащабни промени и образ на икономиката в един глобален план. И разбира се, каква е нашата готовност за тези 
процеси, които предстоят", коментира президентът Радев. 
Той постави и въпроса достатъчен ли е този темп на икономически растеж, като добави, че дистанцията между нас и 
страните от Централна и Източна Европа се увеличава. Радев засегна и темата за чуждестранните инвестиции, като 
определи като добра новина нарастването им с 10% тази година, но също така коментира, че най-важно е да се види какъв 
е характерът, структурата на тези инвестиции, защото само инвестиции в индустрията могат да гарантират устойчив 
икономически темп на развитие. 
Важно е и да обсъдим кои са факторите, които отблъскват чуждестранните инвестиции, добави Румен Радев. Като актуален 
той определи въпроса дали не продължаваме да опитваме да привличаме така необходимите ни чуждестранни 
инвестиции с фактори, имали значение преди години - като ниски данъци, ниско платена работна ръка. 
Президентът очаква и обсъждането на въпроси като какъв е делът на производствата с ниска добавена стойност, на 
иновативните предприятия, както и дали фирмите у нас са равнопоставени, когато става въпрос за достъпа до еврофондове 
и обществени поръчки. Дали бизнесът е доволен от качеството и предвидимостта на законотворческия процес - 
президентът определи като много важен въпрос. 
Радев коментира също, че икономиката е все по-голям заложник на демографията. Изчерпана ли е тя откъм човешки 
ресурси и технологии, готови ли сме за големите предизвикателства на бъдещето, постави още въпроси президентът Румен 
Радев. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ При втория опит за регистрация парламентът събра кворум  
При втория опит за регистрация парламентът събра кворум от 125 народни представители. Вторият опит за регистрация се 
наложи след като при първия в зала бяха установени 119 народни представители при необходими за кворума 121. 
Предизвикателството с кворума възникна след като вчера от „Воля – Българските родолюбци“ обявиха, че напускат 
парламента. 
Днес те участваха във втория опит за регистрация. 
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Вече четвърта седмица ПГ на „БСП за България“ не участва в пленарните заседание. По програма депутатите трябва да 
започнат с избора на председател на Комисията за финансов надзор. 
 
√ Изтича срокът за предприятията да подадат справка в НАП за изплатени доходи 
Изтича срокът, в който предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на физически 
лица трябва да представят в Националната агенция за приходите справка по образец за тези доходи. 
В справката се обявяват изплатените през годината доходи на физически лица от стопанска дейност, различна от 
трудовоправните отношения. В това число доходи от упражняване на свободни професии, доходи от прехвърляне на права 
и имущество. Вписват се и облагаемите парични и предметни награди от игри и конкурси, които не са предоставени от 
работодател или възложител. Глоба в размер до 250 лева се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена 
информация или тя не е коректна. 
 
√ Димитър Маргаритов: Всяка година потребителите са по-защитени 
В световния ден на потребителя, тази година посветен на смарт технологиите, председателят на Комисията за защита на 
потребителите Димитър Маргаритов заяви, че потребителите са станали по-активни в сигналите си, а доверието им в 
институцията се увеличава. Коментара си той направи в сутрешния блок на БНТ, където добави, че най-честите оплаквания 
на потребителите са в сферата на комуникациите. Той призова и потребители, и търговци на смарт технологии да са по-
запознати с качествата и характеристиките на продуктите, които купуват или предлагат. 
От всякъде сме обградени от умни технологии, заради което тазгодишният ден на потребителите е посветен на тези 
продукти. 
Големите проблеми с подобни продукти идват до недостатъчно познаване на характеристиките им, заяви Димитър 
Маргаритов. Като пример той посочи навлизането на смартфони чрез мобилните оператори в България, когато сметките 
на мнозина са се увеличили.  
Най-честите оплаквания са в сферата на комуникациите - за по-високи разходи, ниско качество на услугата или дефект на 
устройството. Ако няма адекватна реакция на търговеца - като замяна или поправка на стоката - потребителите трябва да 
се обърнат към КЗП, която да направи нужната проверка. Това става чрез подаване на жалба към комисията или чрез 
платформата на КЗП, обясни Маргаритов. 
Той призова търговците да обясняват на потребителите подробно за качествата и характеристиките на дигиталните 
продукти, които предлагат. 
КЗП не налага големи санкции, но не винаги размерът на глобата гарантира, че нарушението няма да се повтори. 
Наложената глоба има не само парично отражение, но и нанася вреда върху имиджа, каза Маргаритов. 
Всяка година потребителите са по-защитени от предходната, уверен е Димитър Маргаритов. Според него хората са станали 
по-активни, а доверието в Комисията за защита на потребителите се увеличава. 
 
√ Министърът на икономиката свиква Консултативния съвет за горивата 
Очаква се днес министърът на икономиката Емил Караниколов да свика Консултативния съвет за горивата. 
Държавните органи и лицата осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и нефтени продукти ще обсъдят 
анализа на Комисията за защита на конкуренция за пазара на горива. Регулаторът констатира, че законът нарушава 
равнопоставеността на отделните играчи на пазара. 
Караниколов обеща промени в нормативната база и подробно разглеждане на всички текстове, които притесняват бранша 
или регулаторния орган. Асоциацията на търговците и превозвачите на горива вече внесе своите предложения за промени. 
Очаква се това да направи и Петролната и газова асоциация. 
 
В. Банкерь 
 
√ Борисов и Джаферович обсъдиха интеграцията на Босна и Херцеговина 
Премиерът Бойко Борисов проведе двустранна среща с Шефик Джаферович, член на  Председателството на Босна и 
Херцеговина, в рамките на Седмия глобален бакински форум. В началото на разговора българският премиер запозна 
Джаферович със задълбочаването на енергийното сътрудничество между България и Азербайджан, което бе обсъдено по 
време на форума. А след това премиерът изрази отново последователната подкрепа на България за европейската и 
евроатлантическата интеграция на Босна и Херцеговина. 
„Приветстваме решението на Босна и Херцеговина да подпише Споразумението за намаляване на роуминг таксите между 
държавите от Западните Балкани, което ще даде основа за започване на преговори между Западните Балкани и ЕС за 
намаляване на роуминга“, посочи премиерът Борисов. Той подчерта, че това е в съзвучие с приетия  на Срещата на върха 
през май 2018 г. Софийски дневен ред и в подкрепа на свързаността в региона - дигитална, инфраструктурна, енергийна и 
между хората. 
„Много се радвам да се видим на форума, но най-вече да ви благодарим -  защото вие сте човекът, заради който по време 
на председателството на Съвета на ЕС вашата държава направи много по темата за интеграцията на Западните Балкани“, 
обърна се към българския премиер Шефик Джаферович. Той подчерта пред Борисов, че с всеки свой жест и постъпка 
българският премиер е показвал, че работи за сътрудничество, уважение, мир и стабилност на Балканите, показвайки как 
различните народи и култури живеят в единство. 
 
Investor.bg 
 
√ Промените в Закона за концесиите дават зелена светлина за процедурата за "Летище София“ 
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БСП определи като "скандална" гласуваната от парламента поправка за отговорността на концесионера 
Парламентът прие промени в Закона за концесиите на второ четене, съобщи БТА. Тези промени бяха необходими, за да 
може правителството да продължи концесионната процедура за "Летище София". 
Част от измененията са свързани със солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по 
концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени. 
Посочени са случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. С промените се 
предвижда страните по договора за концесия с трансграничен интерес да могат да решават спорове в арбитражен съд. 
Investor.bg припомня, че гласуваните от депутатите промени в Закона за концесиите са свързани с предложените от 
Министерския съвет изменения, които се отнасят до отговорностите на концесионера и решаването на спорове.  За това 
правителството беше посъветвано от Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, които са 
консултант по концесията.  
Докато промените се гласуват, правителството четири пъти удължи срока за подаване на оферти по концесионната 
процедура. На 1 февруари то обяви 3 април 2019 г. за краен срок за подаване на заявления и предложения за аеропорта. 
В предишния Закон за концесиите бише записано изискване за отговорността, според което по сегашните текстове 
инвеститорите отговарят за всичко, дори не до размера на участието си. Практиката по света е рискът да се носи от 
специално създадената компания, а само финансовите отговорности да се гарантират. 
БСП определи като "скандална" приетата от парламента поправка в Закона за концесиите за "Летище София" и попита 
управляващите предопределен ли е изборът на концесионер, предаде БТА. На пресконференция в централата на партията 
Елена Йончева заяви, че според тази поправка концесионният договор няма да е недействителен, ако не отговаря на 
българското законодателство и изтъкна, че за първи път държавата е напълно уязвима и не може да защити своя интерес. 
"Затова ние задаваме въпрос: предопределен ли е изборът на концесионера, защо е необходимо да се направи тази 
поправка, която прави държавата напълно уязвима? Ако е предопределен изборът на концесионер - стоят ли турски 
интереси зад тази фирма" - попита Йончева. 
Тя припомни, че концесията на летището е била спряна през 2017 г. по време на служебното правителство, именно защото 
този закон е застрашавал националната сигурност. 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова допълни, че с друга клауза от спорния законопроект, приет днес, се "връзват ръцете" на 
бъдещите управляващи. "България ще трябва да плаща дори и виновен по договора да е концесионерът. Изрично се 
записва, че това ще трябва да се решава от арбитражен съд. Тоест залагат се прегради към бъдещо прекратяване на 
концесията, което ни навежда на мисълта още веднъж, че е договорено всичко и трябва да се поеме отсега ангажимент 
към бъдещия концесионер, че който и да дойде на власт, няма да му засегне интереса", коментира тя. 
 
√ Спогодбата за трудовата миграция с Молдова вече действа 
Компаниите могат да подават документи в бюрата по труда 
От днес вече действа Спогодбата за трудовата миграция между България и Молдова, която бе подписана в края на 2018 г., 
съобщи Агенцията по заетостта. 
Набирането на кандидати по заявки на български работодатели вече е уредено чрез специална процедура. По нея 
фирмите, които желаят да наемат работници от Молдова, ще подават документи в бюрата по труда.  
Процедурата ще се прилага за мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов 
договор по тази спогодба и притежават необходимото разрешение за пребиваване в другата държава. 
Това могат да са работници за първоначален период до 1 г. и с възможност за последващо продължаване за общ срок до 
3 г. или сезонни работници. 
Спогодбата ще се прилага единствено за новонаети лица, но не и за вече работещи в България. 
Посредничеството на Агенцията по заетостта е безплатно и няма годишен контингент за броя на работниците. 
За работниците по спогодбата не се изисква разрешение за работа. Достъпът до пазара на труда се разрешава за 
длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство. 
Фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа, освен когато са работодатели, не могат да участват в 
Спогодбата. 
 
Publics.bg 
 
√ 3000 души преминаха обучения в Техническия учебен център на ЧЕЗ Разпределение през 2018 г. 
Близо 3000 студенти, ученици, служители на ЧЕЗ и подизпълнители преминаха обучения в Техническия учебен център на 
ЧЕЗ Разпределение през 2018 г., съобщава енергийната компания. Над 160 са студентите от техническите висши училища 
в София и страната, посещавали центъра. Проведено беше и практическото обучение на десетокласниците от професията 
„Електротехник“ в първата дуална паралелка на столичната Професионална гимназия по механоелектротехника „Н. Й. 
Вапцаров“. Курсовете се водиха от над 50 лектори, професионалисти в сферата на енергетиката в България. 
През годината стартираха няколко учебни програми за служители, основно насочени към повишаване на професионалната 
им подготовка и създаване на единни стандарти за работа. В Техническия учебен център редовно се провеждат обучения 
и изпити по “Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни 
централи и по електрически мрежи”. Общо 870 техници, електромонтьори и отчетници взеха успешно своите изпити по 
безопасни условия на труд. 
„Техническият учебен център на ЧЕЗ Разпределение България предлага професионална квалификация и преквалификация 
и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование (НАПОО). Лицензията включва 8 професии и 12 
специалности в областта на електроенергетиката, екологията, информационните технологии, заваряването и подемно-
транспортната техника“ обясни Меглена Велинова, ръководител на Техническия учебен център.   
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Центърът разполага с технически полигон с умален модел на електроразпределителната мрежа, както и с напълно 
оборудвани специализирани зали. Изграден на територия от 3400 кв. метра и представлява модерна база за провеждане 
на практически обучения в реална среда. Всички учебни програми, проведени в него, завършват с връчване на сертификати 
като свидетелство за положения труд и получените нови знания в преминатите обучения, семинари, курсове и др. 
 
БНР 
 
√ Народното събрание ще разисква на първо четене промени в Изборния кодекс 
Народното събрание ще разисква на първо четене най-новите законопроекти на ГЕРБ и ДПС за промени в Изборния кодекс. 
ГЕРБ връща старите по-ниски прагове на преференциите, а ДПС внася промени за повече секции в чужбина и агитация на 
майчин език.  
ГЕРБ изменя последно приетите текстове, които обезсмисляха преференциите, като връща праговете за валидност за 
пренареждане на листите – съответно 5 % за евровота и 7 % от гласовете за дадена листа в парламентарни и местни избори.  
Движението за права и свободи отново внася предложения за отпадане на ограничението за разкриване на до 35 
избирателни секции в страни извън Европейския съюз, за по-високи прагове на преференциите и за видеонаблюдение в 
изборния процес.  
В програмата на парламента е и гласуването на издигнатия кандидат за председател на Комисията за финансов надзор 
Бойко Атанасов.  
В рамките на редовния парламентарен контрол ще участват петима министри. Предвидено е на въпроси на „Воля“ да 
отговарят вицепремиерите Красимир Каракачанов и Марияна Николова, макар лидерът Веселин Марешки да обяви вчера, 
че групата му също напуска Народното събрание. По-късно той уточни, че ще имат консултации с ГЕРБ, след което от „Воля“ 
окончателно ще решат дали да ревизират решението си и да се върнат в парламента. 
 
√ Екатерина Захариева: Време е да се сложи край на военните действия в Сирия 
Време е да се сложи край на военните действия в Сирия и фокусът да бъде поставен върху усилията за постигане на 
устойчив мир. Това заяви в Брюксел заместник министър-председателят и министър на външните работи  Екатерина 
Захариева, която участва конференцията „Брюксел III“ на тема „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“, съобщиха от 
пресцентъра на МВнР. 
“Времето е ресурс, който може да се използва за изграждане или за разрушаване. Време е да се сложи край на военните 
действия в Сирия и фокусът да бъде поставен върху усилията за постигане на устойчив мир. Време е да се сложи край на 
безнаказаността и да се гарантира, че извършителите на ужасяващите зверства в тази страна ще бъдат изправени пред 
правосъдието. Дължим го на сирийския народ, на невинните цивилни, които са загубили живота си, и на тези, които се 
намират в нужда”. 
Европейският съюз и ООН са съпредседатели на форума, в който участват представители на над 80 държави и 
международни организации. От страна на ЕС домакини на конференцията са върховният представител Федерика 
Могерини и комисарите Йоханес Хан и Христос Стилианидис.  
Българският първи дипломат отбеляза, че днес 80% от сирийците живеят под прага на бедността и около 11,7 млн. сирийци 
са зависими от хуманитарната помощ. "Конфликтът в Сирия засяга сериозно както съседните страни, така и региона като 
цяло и ние оценяваме усилията на приемащите страни да облекчат страданията на бежанците", заяви тя. Международната 
общност и ЕС ще продължат да бъдат ангажирани с подобряването на  хуманитарна ситуация в Сирия, но това трябва да 
върви ръка за ръка с възстановяването на политическия процес в страната. 
България е част от усилията на ЕС за справяне с тежкото положение, в което се намират сирийските бежанци. "Ще 
продължим да подкрепяме сирийските бежанци на територията на Турция и ще внесем 3,19 млн. евро в рамките на 
Механизма на ЕС за бежанците в Турция. Допълнително се ангажираме да предоставим 150 000 евро през 2019 г. по линия 
на Службата  на ООН за координация на хуманитарните въпроси и Фонда на ООН за населението. Тези средства ще бъдат 
предназначени за подкрепа на дейности, насочени към справяне с катастрофалната хуманитарна ситуация в Сирия. 
След конференция в Брюксел на външните министри от Европейския съюз за Сирия, вицепремиерът Екатерина Захариева 
потвърди, че България ще отпусне над 3 милиона евро по механизма за подпомагане на бежанците в Турция за периода 
до 2023 година, както и 150 хиляди евро за разселените в Сирия за тази година: 
"Говорейки за предоставянето на хуманитарна помощ за държавите, които са с най-много бежанци сирийски, съседните 
държави, и съответно за разселените лица и за сирийците, които се намират на територията на Сирия, трябва да имаме на 
първо място предвид, че всъщност това са пари за нашата сигурност". 
Днес се навършват осем години от началото на войната в Сирия, отбелязват международните информационни агенции. 
 
√ БЕХ: Капиталът на ТЕЦ "Марица-изток" 2 трябва да бъде увеличен с 600 млн. лева, иначе – фалит 
Капиталът на ТЕЦ "Марица-изток" 2 трябва да бъде увеличен с 600 млн. лева, за да не фалира дружеството. Това каза 
изпълнителният директор на Българския енергиен холдинг Петьо Иванов. 
Тъй като обаче централата е държавно предприятие и има сериозни финансови затруднения, увеличението на капитала 
може да стане само след разрешение от Европейската комисия. 
Тя трябва да се произнесе дали това е неправомерна държавна помощ. 
Към момента собственият капитал на ТЕЦ-а е около 260 млн. лева, обясни Петьо Иванов: 
“Това, което ние целим, е основно чрез вдигането на капитала да дадем допълнителен живот на централата, защото при 
друго положение още следващата година централата, съгласно Търговския закон, ще бъде в хипотезата на несъстоятелност 
и би следвало ръководството да я обяви в такова". 
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Петьо Иванов посочи още, че дългът на ТЕЦ "Марица-изток" 2 към Българския енергиен холдинг е около 1 млрд. лева. Ако 
централата няма необходимите средства, и тази година холдингът ще плати парниковите емисии, за да бъде избегната 
глоба за замърсяване на околната среда. 
 
√ ЕИБ ще финансира нови научноизследователски дейности и малки и средни предприятия у нас 
Европейската инвестиционна банка ще финансира нови научноизследователски дейности и малки и средни предприятия 
у нас. Договорите за отпускане на заемите ще бъдат подписани от вицепрезидента на банката Вазил Худак и зам.-
министъра на финансите Маринела Петрова.  
През 2018 г. инвестициите на Групата на Европейската инвестиционна банка в България достигат 0,4 % от брутния вътрешен 
продукт на страната. Това е над средното за Европейския съюз равнище, уточняват от банката. 
 
√ Блумбърг: Срещата между Доналд Тръмп и Си Цзинпин ще се състои най-рано през април 
Срещата между президентите на САЩ и на Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпинг за евентуално подписване на споразумение 
за прекратяване на търговската война няма да се проведе през настоящия месец, като е по-вероятно да се случи най-рано 
през април, съобщи агенция Блумбърг, цитирайки свои неназовани източници, запознати с въпроса. 
Според тези източници, въпреки твърденията и от двете страни за напредък в преговорите, очакваната от всички среща в 
частната резиденция на Тръмп "Мар-а-Лаго" може да се проведе най-рано през следващия месец, ако тя въобще се състои. 
Новината е факт, след като в сряда вечерта Доналд Тръмп сякаш промени тона си от последните дни, като посочи пред 
репортери, че няма да бърза да сключи търговско споразумение с Китай и заяви, че остава възможността той да се оттегли 
от сделка с Пекин. 
 
Маnager.bg 
 
√ Китай прие нов закон за чуждестранните инвестиции, премахващ редица ограничения 
Общокитайското събрание на народните представители прие днес нов закон за чуждестранните инвестиции, който ще 
влезе в сила на 1 януари 2020 година, съобщиха световните агенции. 
Законът бе сред ключовите документи, разгледани на сесията на китайския парламент, припомня ТАСС. 
Документът вдига редица ограничения, осигурява по-голяма степен на прозрачност при използването на чуждестранен 
капитал и би трябвало да допринесе за подобряване на инвестиционния климат за чуждестранните компании, предава 
БТА. 
От 2948 делегати, присъствали на церемонията по закриването на сесията, 2929 одобриха закона. Осем гласуваха "против" 
и осем се въздържаха, допълва ДПА. 
Досега чуждестранната инвестиционна дейност в Китай се регламентираше от три закона, обхващащи проекти с участието 
на китайски капитал, международното сътрудничество в сферата на инвестициите и дейността на компании, създадени 
изцяло със средства на нерезиденти. 
Законът включва разпоредби, които трябва да допринесат да се сложи край на търговската война с Вашингтон, като се 
обезкуражат представителите на властите да притискат чуждестранни компании да предадат технологиите си, допълва 
АП. 
Китайското правителство посочи по-рано, че законодателството ще забрани на представители на властите да използват 
"административни мерки", за да принуждават компании да предават свои технологии. Одобреният вариант засега не е 
публикуван. 
 
√ Пхенян обмисля да прекъсне преговорите с Вашингтон за денуклеаризацията 
Ръководството на Северна Корея обсъжда решение за спиране на по-нататъшните преговори със САЩ за 
денуклеаризацията. Това заяви днес заместник-министърката на външните работи Цой Сон-хи на пресконференция в 
Пхенян, на която бяха поканени представители на посолства и чуждестранни журналисти, предаде ТАСС.  
"Нямаме намерение да правим отстъпки пред исканията на САЩ (повдигнати на срещата на върха в Ханой) в каквато и да 
било форма, нито пък имаме желание да водим такъв вид преговори", подчерта Цой Сон-хи.  
Изявлението на заместник-министърката е първото официално изявление на представител на севернокорейските власти 
с оценка на срещата между севернокорейския лидер Ким Чен-ун и американския президент Доналд Тръмп, която се 
проведе на 27 и 28 февруари във Виетнам, съобщава БТА.  
По думите на Цой, Ким Чен-ун възнамерява скоро да направи официално изявление, в което да изложи решението си по-
нататъшните действия на Северна Корея след неуспешната среща.  
 
Cross.bg 
 
√ Все още не ясно дали пакет „Мобилност 1“ ще се гласува отново  
Има проектопредложение пакет „Мобилност 1“ да се гласува отново на 27 март, но то не е прието, така че не може да се 
каже, че ще бъде гласувано", каза за Дарик евродепутатът Петър Курумбашев. Председателският съвет, който ще го 
разгледа, ще се състои на 21 март и тогава ще има яснота. 
"Предложено е да съществува в т. нар. проекто-дневен ред. Факт е, че досега това предложение не е влизало в проекто-
дневния ред и само е било обсъждано на председателски съвет, но досега решението беше отлагано, тоест нито приемано, 
нито отхвърляно. Сега е включено в проекто-дневния ред на сесията, която се пада на 25-28 март. От друга страна, това 
проектопредложение за дневен ред не е прието, така че, не е коректно да се каже, че ще бъде в дневния ред, както е 
предложено, точно на 27 март", посочи евродепутатът. 
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"Това, че съществува като проектопредложение е неприятен факт. От друга страна, не е задължително т. нар. 
председателски съвет да одобри дневния ред във вида, в който е предложено. Има много случаи, в които така 
предложеният дневен ред неща са били приемани, други са били отхвърлени или пък има добавени нови предложения. 
Този председателки съвет ще се състои на 21 март и там всъщност ще разберем дали ще влезе за последната сесия на март 
в Страсбург", обясни Курумбашев. 
Няма информация кой е внесъл предложението да бъде гласувано, каза той: "За нас е интереснодали основните 
политически сили ще си променят позициите или ще ги запазят, тъй като при досегашното разпределение на позициите 
на различните политически сили това предложение не събираше гласове, за да влезе в пленарна зала. Много е важно да 
няма промени на някоя от сериозните политически сили в наша вреда". 
"Ние трябва да сме готови, разбира се, и за други два момента - ако все пак надделее мнението да се гласува в пленарна 
зала, ние да се опитаме като евродепутати вътре в самата зала, когато в понеделник се обсъжда дневният ред, да внесем 
предложение отново да не се гласува. Това е възможно технологично да се направи. И второто нещо, ако не мине и това 
предложение, да си внесем нашите предложения за пленарна зала. Те могат да се внасят с повече от 38 подписа. И 
съответно, когато се внесат тези прочути три проектопредложения, да ги има и нашите предложения, така че те да бъдат 
гласувани, като те пък ще отстояват нашата позиция", обясни ще евродепутатът Петър Курумбашев. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Парламентарни казуси - председателят на правната комисия Данаил Кирилов; 
- Нощен труд. 25 стотинки за час нощен труд на полицаи, пожарникари и спасители - реакцията на синдикатите; 
- Ден на потребителя. В европейския ден на потребителя - рисковете от смарттехнологиите в бита; 
- Срив в мрежата. Срив в социалната мрежа - каква е причината за проблема с Фейсбук и Инстаграм? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Село Илинденци на бунт срещу скъпата вода. Защо цената й скача двойно? 
- Достойните българи. Историята на младия лекар Шеип Панев, който помага на възрастните хора в Северозападна 

България; 
- Кулминация по сагата Брекзит. На живо от Лондон: Ще отложи ли Великобритания излизането си от Европейския 

съюз? 
- Каква част от българите се чувстват европейци? Коментар на социолога Първан Симеонов; 
- На живо от Бургас: Как 13 къщи в ромската махала натрупаха 100 000 лева за вода? 
- Директно от Пловдив: Как заради спор за дъвка тийнейджърка наръга своя съученичка с нож? 
- Защо Славчо Велков напуска парламента? 
- За кворума в парламента и обрата за дълговете на мюфтийството. Гост - Младен Шишков от ГЕРБ; 
- “Чети етикета" в деня на потребителя. Какви нарушения бяха открити при масовите проверки на търговски обекти? 
- Писателят Божана Апостолова за новата си книга „Завръщането на Визона"; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Чувства ли вина възпитателят, който преби ученичка с юмруци и каква е версията му за инцидента. Говори 

възпитателят, бил ученичка; 
- Ще се върне ли Веселин Марешки в парламента? На живо от Варна; 
- Какъв е отговорът на управляващите? Милен Михов от ВМРО; 
- Има ли полицейски чадър над наркодилъри в Плевен? Разследване на Марин Николов; 
- Заловиха жена да шофира с 4.3 промила алкохол . Тя проговори пред камерата ни, а Румен Бахов проверява какво 

може да ни причини огромното количество алкохол в кръвта; 
- Улица в Бургас дължи 100 хиляди лева за вода. Как е възможно това? 
- В същото време хора протестират срещу близо 200 - процентното увеличение на цената на водата; 
- Подложени на унижение: Бюро за социални услуги - без достъп за хора с увреждания. Служители обслужват 

клиентите си пред входа; 
- На живо от Лондон: Великобритания реши- отлага Брекзит, но няма да организира нов референдум за излизането 

от ЕС; 
- Остава ли България без детски лекари и кой ще лекува малките пациенти? Отговорът от медиците; 
- Кое е „Лошото момиче" на Мариан Вълев? Среща с него и звездите в една от найновите кинопродукции у нас; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 15 март 
София. 

- От 11.00 часа в зала 9 на Националния дворец на културата вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие 
изложението „Образование без граници" и форума „Образование и кариера". 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 14.00 часа в зала „Изток" на парламента ще се проведе кръгла маса на тема „Бъдещето на НАТО: Граждански 

аспекти на сигурността". 
- От 09.30 часа в зала „Средец" на „София хотел Балкан" ще се проведе петата международна конференция на тема 

„Европейската солидарност в инвестиционната политика на ЕС, реализирана в България". 
- От 09.30 часа в зала 8 на НДК ще бъде открит втория ден от конференцията на тема „Грижа в ранната възраст". 
- От 09.30 часа в Технологично училище „Електронни системи" към ТУ - София ще бъде открит петият училищен 

хакатон HackTUES 365. 
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- От 09.50 часа в Конгресен център „Глобус" в сградата на КНСБ ще се проведе конференция на тема „Жените, 
работата и НЕравенствата". 

- От 10.00 часа българският комисар по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел ще участва в среща 
на тема „Образованите млади хора - капитал за Европа" в Университета за национално и световно стопанство 
(Голяма конферентна зала). 

- От 10.00 часа майстори-занаятчии ще представят над 30 традиционни български занаята в Сердика Център. 
- От 10.00 часа в Галерия „Сердика" ще се проведе конференция в рамките на проекта „Обединени чрез изкуство". 
- От 10.30 часа в София Хотел Балкан ще бъде подписан договор за инвестиционен заем в размер на 18 млн. евро 

между Софтуер Груп и Европейската инвестиционна банка. 
- От 10.45 часа в конферентна зала Рила на Хотел София Балкан ще се проведе пресконференция, в която 

вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Вазил Худак и заместник-министърът на финансите 
Маринела Петрова ще предоставят информация за дейностите на ЕИБ през 2018 г. 

- От 11.00 часа заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще участва в представянето на 
дейностите по проект „Подкрепа на успех" в залата на 5 етаж в МОН. 

- От 11.00 часа в зала „Европа" на хотел „Рамада" ще се проведе Информационен ден по процедурата „Умения" на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОПРЧР). Информационният ден ще бъде открит от 
заместник-министъра на труда и социалната политика и ръководител на Управляващия орган на ОПРЧР Зорница 
Русинова. 

- От 11.00 часа безплатната детска образователна програма „Фолклорно разнообразие" на „Музикална къща БНР" 
ще срещне малчуганите с виртуозите от Оркестъра за народна музика на БНР в Първо студио на националното 
радио. 

- От 11.00 часа в Клуба на авиацията на Терминал 1 ще се проведе специално издание на „Училище за авиация" с 
участието на първия български космонавт Георги Иванов. 

- От 13.00 часа в сградата на Съюза на юристите в България (ул. „Пиротска" № 7) ще се проведе семинар на тема 
„Промените в нормативната уредба на обществените поръчки". 

- От 19.00 часа Театър Азарян и НДК, съвместно с Фондация „Проф. Крикор Азарян", ще отбележат рождението на 
големия режисьор със специален спектакъл, наречен „Чехов х 3". 

***  
Бургас 

- От 09.30 часа в спортна зала „Младост" започва Държавното първенство по художествена гимнастика за приз 
„Жулиета Шишманова". 

- От 10.00 часа в зала №7 на Военен клуб - Бургас се организира прожекция на филм за Дравската епопея от 1945 г. 
- От 11.00 часа в зала №4 на Експоцентър „Флора" ще се проведе пролетен благотворителен базар. 
- От 12.00 часа в изложбената зала и фоайето на Младежки културен център - Бургас ще бъде открита 

кандидатстудентска борса. 
- От 13.00 часа в Акве калиде ще се проведе заключителна пресконференция, обобщаваща резултатите от проект 

„Общото културно наследство без граници". 
***  
Варна 

- От 09.00 часа в хотел „Черно море", зала „Варна" ще се проведе официалното откриване на първата международна 
педиатрична научнопрактическа конференция „Заедно за децата на България!", организирана от 
ПК"Здравеопазване" към Общински съвет-Варна. В конференцията ще вземат участие специалисти в сферата на 
педиатричната практика от Германия, Великобритания, Сърбия, Македония и Турция, които ще представят най-
новите тенденции в областта на специфичните лекарствени форми за деца. 

 
- От 10.30 часа в Юнашкия салон ще бъде представена Националната стратегия за младежта 2020 от Ваня Колева, 

зам.-министър на младежта и спорта. Поканени са представители на младежки организации, които ще могат да 
се запознаят с реализираните дейности до момента, с предстоящи събития, както и да участват в дефинирането 
на нови приоритети и цели, които да бъдат включени в Стратегията. 

- От 14.00 часа общинският съветник от ГЕРБ Николай Малев ще проведе среща с граждани в офиса на партията на 
ул. „Георги Бенковски" 1. 

***  
Велико Търново 

- От 09.00 часа в ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон" ще започне Регионалното състезание по професии. 
- От 09.00 часа в зала „Калоян" на хотел „Меридиан Болярски" ще се състои тържественото откриване на 

Регионалното състезание по професии. 
- От 10.00 часа пред Община Велико Търново ще започне концерт на СУ „Владимир Комаров". 
- От 11.00 часа на гроба на Емилиян Станев ще бъде отслужена панихида по повод 40-годишнината от смъртта му. 
- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция със Стефан Тафров, водещ кандидат на "Да, 

България!" в общата листа на Демократична България за изборите за Европейски парламент през 2019 г. 
- От 17.00 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще се проведе откриване на фотоизложба „Мост-Между-

Културите" на Сдружение МОСТОВЕ. 
***  
Долни чифлик 
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- От 11.00 часа в Заседателната зала на Общинска администрация Долни чифлик ще се проведе заключителна 
пресконференция по проект BG16RFOP001-5.001-0035-С02 "Подкрепа за деинституционализация чрез създаване 
на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Долни чифлик". Проектът се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014- 2020 г., Приоритетна ос 
5: Регионална социална инфраструктура, процедура: BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на 
грижите за деца", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. На 
пресконференцията ще бъдат представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта. 

- От 11.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация ще се проведе заключителна пресконференция 
по проект за създаването на дневен център за деца с увреждания. 

***  
Каварна 

- От 18.00 часа Областният информационен център ще проведе информационно събитие в партньорство с Областен 
пчеларски съюз „Добруджа" в клуба на сдружението. 

***  
Кюстендил 

- От 10.00 часа в Институт по земеделие ще се проведе Открит ден за добри практики. 
- От 10.00 часа в сградата на Районна прокуратура - Кюстендил ще се състои среща с възпитаници на Детска градина 

„Слънце" и представяне на изградената "Синя стая". 
- От 11.00 часа Административният съд в Кюстендил ще представи отчетен годишен доклад за 2018 година. 
- От 14.00 часа в Съдебната палата ще се проведат симулативни съдебни процеси по повод Деня на отворените 

врати в прокуратурите и съдилищата в града. 
- От 18.00 часа в залата на читалище „Братство" ще се състои Юбилеен концерт на Слава Соколова. 
- От 18.00 часа в залата на Общински драматичен театър ще се проведе благотворителен спектакъл „Децата на 

Кюстендил - заедно за Тони". Той се организира от възпитаници на Природо-математическата гимназия в града. 
- От 18.00 часа народната изпълнителка Слава Соколова организира юбилеен концерт „Песен и съдба" в читалище 

„Братство". 
***  
Плевен 

- В 12.15 часа омбудсманът Мая Манолова ще посети жена, която е на инвалидна количка и живее сама без 
асистентска подкрепа след внезапна смърт на съпруга ѝ. От 14.00 ч. общественият защитник ще изнесе открит урок 
на тема: „Дейността и функциите на омбудсмана" в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и 
обслужване, адрес - ул. „Сан Стефано" № 30. 

***  
Пловдив 

- От 09.00 часа в Зала 10 на Окръжен съд ще се гледа делото на подсъдимия Росен П. Срещу него е повдигнато 
обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост по време на управление на моторно превозно средство 
на път PVD1231 (II-56, Раковски - Пловдив) в отсечката с. Стряма - с. Момино село, област Пловдив. 

- От 10.00 часа на ул. „Скайлер" № 12 Сдружение „Правна сигурност на потребителите и личните им данни" ще 
отбележи Световния ден на потребителите. 

- От 11.00 часа в Зала 2 на Окръжен съд ще се гледа делото на подсъдимите Николай Б. и Димитър Д. Срещу Николай 
Б., хабилитиран преподавател при Университет по хранителни технологии /УХТ/ - Пловдив, академична длъжност 
„ръководител катедра" - „професор" при Технически факултет, катедра „Електротехника и електроника" при УХТ 
Пловдив, е повдигнато обвинение за вземане на подкуп от двама студенти. Срещу Димитър Д. е повдигнато 
обвинение за съучастие. 

- От 11.30 часа в зала 1 на Административен съд - Пловдив ще се проведе Общо събрание на магистратите в съда, 
на което ще бъде обсъден Годишният доклад за дейността на съда за 2018г. 

- От 16.00 часа в LUCKY Дом на киното продължава София филм фест. 
***  
Разград 

- От 09.00 часа ще започне годишният отчет на ОДМВР-Разград. Очаква се на него да присъстват директорът на 
ГДБОП главен комисар Ивайло Спиридонов и заместник директорът на ГДНП старши комисар Благородна Макева. 
Около 10.30 часа двамата ще дадат пресконференция за медиите след края на отчета в залата в сградата на 
ОДМВР-Разград. 

***  
Русе 

- От 15.00 часа в конферентната зала на хотел „Дунав плаза" ще се проведе регионален форум под надслов: „Европа 
и бизнеса: Икономика, младежко предприемачество и трансгранично сътрудничество", организирано от 
Предприемачи ГЕРБ, фондация „Ханс Зайдел" и сдружение „Граждани за европейско развитие на България". 

***  
Сливен 

- От 11.00 часа в салона на ДКТ-Сливен ще се състои пресконференция на актрисата Мая Бежанска и режисьора 
Невена Митева по повод„ премиерата на спектакъла „Комедиантката", която ще започне от 19.00 часа. 

- От 17.30 часа в къща „Миркович" изложбата „Стефка Аройо - творец и дарител" ще представи за пръв път в пълнота 
сбирката от произведения на художничката, притежавана от Художествена галерия „Димитър Добрович" - Сливен. 

***  
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Смолян 
- От 10.00 часа в залата на Областния информационен център ще се проведе встъпителна пресконференция по 

проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Смолян за периода 2019-2021". 
***  
Стара Загора 

- От 09.00 до 12.30 часа в Международния младежки център ще се проведе кръводарителска кампания под наслов 
„В кръвта ти е да спасяваш животи". 

- От 18.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде представена изложбата дебют „Акварел" на 
Галина Ганчева. 

- От 18.00 часа в зала „Байер" ще бъде представена изложба живопис на Кънчо Пенев. 
***  
Тетевен/с. Гложене 

- В 17.00 часа омбудсманът Мая Манолова ще посети с. Гложене, Община Тетевен по сигнал от Сдружение за 
възраждане и европейско развитие на с. Гложене. 

***  
Търговище 

- В областната дирекция на МВР-Търговище ще бъде даден на брифинг във връзка с провеждане на годишния отчет 
на дирекцията за резултатите от дейността й през 2018 год. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе заседание на Щаба за изпълнение на 
областния план за защита при бедствия на територията на област Шумен. Заседанието се свиква във връзка с 
усложнената пожарна обстановка на територията на областта. 

- От 11.30 до 16.30 часа в парка на шуменския университет ще се проведат занятия по Горска педагогика. 
- От 17.00 часа пред сградата на община Шумен с традиционен парад шуменските клубове по конен спорт „Кабиюк", 

„Шумен" и „Шумен 2010" ще отбележат Тодоровден. 
 
 


