Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ
√ Тристранката отхвърли намаляване на ДДС за храни и лекарства
На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес бизнес организации и КНСБ категорично
отхвърлиха законопроекта на БСП за сваляне на ДДС за храните и лекарствата. Единствено от КТ "Подкрепа" подкрепиха
мярката. При откриването на новата сесия на Народното събрание, идеята за намаляване дойде от депутата от ДПС Делян
Пеевски, който предложи да се намали ДДС за хляба, лекарствата и книгите. БСП обаче изпревари с внасянето на конкретен
законопроект.
Един от вносителите на исканото намаление на ДДС, депутатът Георги Гьоков представи пред тристранката мотивите за
намаляване на данъка върху някои от основните стоки. Според него така ще се насърчи българското производство, ще
паднат цените на пазара, а мотивът за лекарствата е, че в момента потребителите поемат 80 процента от цените им.
Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал по-ниското ДДС ще намали приходите в бюджета с 1
милиард лева, без това да доведе до намаляване на цените, а по-скоро щели се увеличат печалбите на търговците.
Васил Велев, председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал: За нас по-добрата политика е, ако бюджетът
може да се лиши от този 1 милиард, то по-добре е тези средства да се използват целево за демографски и социални
политики.
От Стопанската камара заявиха , че сега България е в чакалнята на Еврозоната. Затова всички промени трябва да се
обмислят внимателно и ако се предприема нещо, то да бъде след това.
От КНСБ не подкрепят предложението с мотивите , че няма механизъм, с който при намаляване на данъка, да се достигнат
по- ниски цени.
Единствено от КТ "Подкрепа" са "за" намаляване ставките на ДДС за някои стоки от първа необходимост.
Ваня Григорова - КТ "Подкрепа": Това е нормална европейска практика. Освен това по този начин домакинствата у нас ще
имат повече разпологаеми средства.
Финансовият министър Владислав Горанов обаче заяви , че държавата няма намерение да променя ставките.Той
предупреди , че ако ДДС се намали, ще трябва да се вдигат осигуровки.
Икономическият министър Караниколов приветства дебата и търсенето на правилното решение, но беше категоричен:
Емил Караниколов - министър на икономиката: Аз лично бих предпочел такива мерки, които ще доведат до увеличение
на доходите на хората, а не на евентуално намаляване на цените , тъй като в момента никой не може да гарантира , че ако
го направим , цените ще паднат.
Според Георги Гьоков от БСП, няма логика в това, че с намаляването на ДДС, печалбата ще остане при търговците, а няма
да има поевтиняване при крайния потребител.
Георги Гьоков: Това, което предлагаме ние, ще даде "глътка въздух" на хората, които плащат прекалено големи цени за
неща от първа необходимост като хранителни продукти и лекарства.
Според Гьоков в първите 6 месеца след намаляване на ДДС може и да няма намаление на цените на храни и лекарства ,
но след това поевтиняването на тези стоки е гарантирано.
√ Как ще се отразят промените в закона за ДДС на крайния потребител
Единство по отношение на по-ниското ДДС. На заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество бизнес
организации и КНСБ категорично отхвърлиха законопроекта на БСП за сваляне на ДДС за храните и лекарствата.
Единствено от КТ "Подкрепа" подкрепиха мярката. По темата гости в студиото на сутрешния блок на БНТ бяха Васил Велев,
председател на УС на Асоциацията на индустриалния капитал и Любослав Костов, експерт в КНСБ.
Васил Велев: За нас това е последователна политика. Ние винаги сме се обявявали против диференциране на ставките на
ДДС по много причини. При всички случаи това е по-трудно за администриране и води до възможности от една страна за
злоупотреби, от друга страна за корупционен натиск. Опитът на другите страни показва, че не води до желания ефект
намаляване на съответните цени в този размер, в който се очаква. Ефектът се разсява по пътя. Част от него, неголяма част,
стига до крайния потребител, а в същото време със сигурност бюджетът се лишава от много възможности за извършване
на социална политика.
Любослав Костов: КНСБ не е против намаляване на данъците по принцип. Ние имаме изградена данъчна философия,
която следваме от 10 години. Но не и по този начин. Конкретният законопроект, който вчера беше обсъден, той страда от
редица недостатъци. В икономиката много често 1 плюс 1 е 3 и връзките не са причинно следствени, а корелационни и
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зависят от много други фактори. Няма как да твърдим, че като намалим ДДС на хляба с 15%, ще намалее крайната цена на
потребителя с 15%. Няма такава практика световна, няма и такава методология, която да го изчислява.
За повече информация вижте видеото.
Bulgaria ON AIR
√ Правителството и бизнесът се обявиха против намаляването на ДДС
Правителството и бизнесът против намаляването на ДДС върху храните и лекарствата. Това стана ясно на заседание на
Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Предложената от БСП мярка - ДДС върху брашното, месото, млякото, яйцата и лекарствата да падне от 20% на 5%, беше
одобрена единствено от КТ "Подкрепа".
Според финансовия министър Владислав Горанов, промени в данъчната система само биха довели до увеличаване на
данъците върху доходите и печалбата, но не и до реално намаляване на цените.
На подобни позиции са от Асоциацията на индустриалния капитал и Българската стопанска камара.
Off News
√ Тристранката се обяви против намаляването на ДДС за брашното и лекарствата
Правителството, синдикатите и работодателите се обявиха срещу предложението на БСП за намаляване на ДДС върху
лекарствата и брашното, стана ясно след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество днес.
Социалните партньори с изключение на КТ „Подкрепа“ не са подкрепили направените предложения, обяви след срещата
вицепремиерът Мариана Николова. По думите ѝ правителството в лицето на Министерството на финансите също не ги
подкрепя.
"Хлябът няма да поевтинее, ако се намали ДДС", заяви министърът на финансите Владислав Горанов. По думите му
сегашната данъчна система е достигнала един баланс на съотношение, който хората възприемат, и се е получило
относително добре. „Идете в Гърция и вижте какво стана там след намаляване на ДДС – нищо не стана, цените се запазиха“,
заяви финансовият министър. Той заяви, че е готов на дебат за преструктурирането на данъчната система. „Но ако намалим
с 1 лев цената на хляб, който струва 10 лв., ние ще направим услуга на по-богатите хора, отколкото на тези, които си купуват
хляб за 1 лев и цената му ще им се намали с няколко стотинки. По-добре е да насочим усилия към действително
нуждаещите се. През данъци никой не си е оправил икономиката“, коментира още Горанов.
Предложението на БСП е ДДС за брашното и изделията от брашно, мляко, яйца и сирене да бъде намален от 20% на 5%, а
на лекарствата - на 9%.
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също коментира, че асоциацията
няма да подкрепи проекта. Ако промените се приемат, няма да се намали крайната цена, а ще се увеличат единствено
приходите на търговците, посочи той. От Българската стопанска камара, Търговската палата, КРИБ и КНСБ също се обявиха
против законопроекта.
На заседанието на НСТС бе поканен и един от вносителите на законопроекта - народният представител от БСП Георги
Гьоков. Той коментира, че цената на хляба ще се намали в близко бъдеще при намаляване на ДДС. „Това, което предлагаме
ние, ще даде глътка въздух на хората, които плащат прекалено големи цени за неща от първа необходимост като
хранителни продукти и лекарства. Чрез законопроекта даваме възможност да им се намали малко цената“, каза Гьоков.
Според него няма логика в това, че печалбата ще остане в търговците, а няма да има намаление за крайния потребител.
Дарик
√ Синдикати и работодатели се обявиха против намаляването на ДДС на брашното и лекарствата
Синдикати и работодатели се обявиха против предложението на БСП за намаляване на ДДС на брашното и изделията от
брашно, мляко, яйца и сирене от 20% на 5% и на лекарствата - на 9%.
По време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество председателят на Управителния съвет на
Асоциация на индустриалния капитал в България Васил Велев обясни, че асоциацията няма да подкрепи проекта.
Той посочи, че ДДС е основният стълб в бюджетните приходи и подчерта, че има добра събираемост на този приход. Велев
коментира още, че ако промените се приемат, няма да се намали крайната цена, а ще се увеличат единствено приходите
на търговците.
Димитър Бранков – зам.-председател на Българската стопанска камара, също изрази становище против промените, като
посочи, че те трябва да се обсъждат по-дълго време. От Търговската палата, КРИБ и КНСБ също се обявиха против
законопроекта. От КНСБ заявиха, че трябва да има преструктуриране на цялата данъчна система с оглед доходите на
хората.
Намаляването на данъка за добавена стойност няма да промени цената за крайния потребител. Това няма да стане нито
при намаляване на общата ставка, нито при диференцираните ставки, каза министърът на финансите Владислав Горанов
на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Той даде за пример, че след като в Гърция ДДС
намаля, цените са се запазили.
От създаването на системата за ДДС всички държави след 80-те години се стремят да постигнат синхронизация и единност
на ставките. "Силни синдикати и слаби правителства са довели до тази фрагментация на данъка в Европа и повярвайте, че
нито един мой колега финансов министър не е щастлив от това", изтъкна Владислав Горанов. Той бе категоричен, че нито
една от целите, описана в мотивите на вносителите, няма да бъде постигната.

2

Финансовият министър изтъкна, че намаляването на ДДС задължително ще изисква увеличение на прякото облагане.
Според него сегашната система е постигнала баланс и събираемостта е относително добра. Опитът да се преструктурира
системата ще доведе до стрес в икономическите субекти и без да се говори за ефекта върху фиска, добави той.
Владислав Горанов смята, че най-грешният възможен инструмент за постигане на справедливост на уязвимите групи хора
е чрез промяна на ДДС, защото той важи еднакво както за хората с високо материално, така и за тези по-ограничени
възможности. „През данъците никой не си оправил икономиката и не е постигнал справедливост в обществото“, завърши
финансовият министър.
В. Стандарт
√ Тристранката клъцна проекта на БСП за по-ниско ДДС
Социалните партньори, с изключение на КТ "Подкрепа", не подкрепят промените в Закона за данък върху добавената
стойност, който е предложен от Корнелия Нинова и група народни представители от ПГ на "БСП за България".
Правителството, в лицето на Министерството на финансите, също не го подкрепя, каза вицепремиерът Марияна Николова
на брифинг в Министерския съвет след днешното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС).
Предложеният законопроект предвижда намаляване на стандартната данъчна ставка за брашно, изделия от брашно, месо,
мляко и яйца от 20 на 5 процента, както и на лекарствата на 9 процента.
По въпроса за законопроекта за публичните предприятия бяха обсъдени допълнително направени предложения от
Министерството на икономиката, добави Марияна Николова. Тя добави, че предложенията се отнасят за действащия към
момента режим за приватизация, както и за отпадане на наложените в законопроекта текстове, регламентиращи
вливането на Агенцията за инвестициите в Агенцията за публични предприятия и контрол. Предложенията са по искане на
социалните партньори и те са подкрепени. "Социалните партньори изцяло подкрепят законопроекта, с изключение на КТ
"Подкрепа", които се въздържаха, информира Николова.
Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) в България и останалите работодателски организации не подкрепят
законопроекта за промени в Закона за данък върху добавената стойност, обяви председателят на АИКБ Васил Велев. Той
смята, че диференцирането на ставките за ДДС би ощетило бюджета със значителни суми. По негова оценка това ще бъде
в порядъка на 1 милиард. В същото време това няма да доведе до намаляване на цените, а по-скоро ще допринесе до
увеличаване на печалбите на търговците. "Не смятаме, че чрез данъчна политика може да се прави социална политика",
добави Васил Велев. По въпроса за законопроекта за публичните предприятия Велев заяви, че го е подкрепил, защото той
е необходим. Според него той ще допринесе за изпълнението на две национални цели - присъединяването към ИЕРЕМ 2
(чакалнята на Еврозоната – бел.ред.) и към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Зам.-председателят на Българската стопанска камара (БСК) Димитър Бранков каза, че всички промени в данъчните закони
трябва да бъдат задълбочено обмислени. Според него предлаганата промяна за намаляването на ДДС е радикална в
данъчната система. Това би могло да доведе до преразглеждане на системата на преките данъци. Точно поради тази
причина БСК е на мнение, че всички радикални промени трябва да бъдат извършвани при друга инвестиционна обстановка
- след влизането на България в Еврозоната. По отношение на законопроекта за публичните предприятия БСК подкрепя
приемане му до 30 юни, за да се инициира на процедурата за влизане във валутния механизъм ИЕРЕМ 2.
КТ "Подкрепа" подкрепя предложението за диференцирано ДДС за някои стоки от първа необходимост, обяви Ваня
Григорова от синдиката. По думите й това е последователна позиция на КТ "Подкрепа" от няколко години, като синдикатът
е правил инициативи по този въпрос. Причината е, че това е нормална европейска практика. Освен това по този начин ще
остане повече разполагаем приход в домакинствата, смята тя. "Не приемаме подход, при който се взема ДДС от уязвимите
групи, а след това ще им бъде даден евентуално като социални подаяния. По-добре да не ги взимаме въобще, за да се
налага след това на цената на достойнството на хората да им подхвърляме подаяния", добави Ваня Григорова. Според нея
диференцирането на ДДС за стоки от първа необходимост ще доведе и до увеличаване на оборотите.
Вицепрезидентът на КНСБ Николай Нанков не мисли, че чрез намаляването на ДДС ще бъде намалено социалното
неравенство в страната. Освен това той не е убеден, че съществува механизъм за понижение на цените с намаляването на
ДДС. Според него социалното неравенство е заради отношението между преки и косвени данъци и дебатът трябва да бъде
насочен към тази тема.
Novini.bg
√ Васил Велев: Различните ставки на ДДС няма да смъкнат цените
Диференциацията на ДДС не води до понижаване на цените, каза председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНТ.
Според събеседника на медията въвеждането на различни ставки на косвения данък и понижаването му за някои стоки
ще се размие по веригата "производител - краен потребител". "Това ще доведе до по-малки постъпления в бюджета и
държавата се лишава от възможности за водене на социална политика. Това сочи практиката на други европейски страни",
каза той.
Икономистът от КСНБ Любослав Костов се съгласи с Велев по отношение на различните ставки на ДДС. "Ние може намалим
този данък до 16%", каза още синдикалистът.
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БЛИЦ
√ Васил Велев: Различните ставки на ДДС няма да смъкнат цените
Това ще доведе до по-малки постъпления в бюджета и държавата се лишава от възможности за водене на социална
политика, коментира председателят на АИКБ
Диференциацията на ДДС не води до понижаване на цените, каза председателят на Асоциацията на индустриалния
капитал в България (АИКБ) Васил Велев пред БНТ.
Според Велев въвеждането на различни ставки на косвения данък и понижаването му за някои стоки ще се размие по
веригата "производител - краен потребител".
"Това ще доведе до по-малки постъпления в бюджета и държавата се лишава от възможности за водене на социална
политика. Това сочи практиката на други европейски страни", каза той. Икономистът от КСНБ Любослав Костов се съгласи
с Велев по отношение на различните ставки на ДДС. "Ние може намалим този данък до 16%", каза още синдикалистът.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ Представят резултатите от проверки на "таен клиент"
Резултатите от проучване, проведено на принципа "таен клиент", ще бъдат оповестени днес на конференция в
Министерския съвет. Извършването на 15 услуги в 13 областни и общински администрации е проверявано след сигнали,
че не се спазват приетите от правителството нови правила за облекчаване на услугите.
Тайни клиенти са тествали как се предоставят винетни стикери, социални помощи, шофьорско свидетелство, кадастрални
скици, визи за земя, заверка с Апостил на документи и други услуги.
Вчера вицепремиерът Томислав Дончев предупреди с писма администрациите да отстранят в едномесечен срок всички
констатирани проблеми. Предстоят нови проверки.
√ Антикорупционният фонд със сигнал до институциите заради милиони за студен резерв на ТЕЦ Варна
Министерство на енергетиката: Платени са не 28 млн., а около 13,7 милиона лева
Фондацията "Антикорупционен фонд" е подала сигнал до ДАНС, министерството на енергетиката и енергийния регулатор
заради решението на Електроенергийния системен оператор да плати милиони левове на ТЕЦ Варна за така наречения
"студен резерв" – това са мощности, които стоят в готовност и се активират само, ако има нужда от допълнителни
количества ток. Според организацията техническата изправност на централата е под въпрос, което може да е евентуална
заплаха за енергийната сигурност на страната.
В съобщение до медиите от фондацията посочват, че историята на ТЕЦ Варна – от приватизацията на централата през 2006а до август миналата година, когато почетният председател на ДПС Ахмед Доган купува мажоритарен дял от ТЕЦ-а –
поставя редица въпроси каква е възможността на държавните институции да защитават обществения интерес в ситуации,
в които са намесени съществени материални интереси на влиятелни лица.
От Антикорупционния фонд настояват за обстойна проверка и посочват конкретен пример. След като Електроенергийният
системен оператор обявява търг за по-голям размер на студения резерв, част от него печели ТЕЦ Варна и на централата са
платени близо 28 милиона лева за периода от май до октомври миналата година само за осигуряването на резерва.
Освен това ТЕЦ-ът е получил и допълнителни плащания за активиране на този студен резерв. Неясно остава по какъв начин
централата планира да изпълни задълженията си към Електроенергийния системен оператор към юли тази година, при
положение че единственият енергоблок, с който е могло да направи това, е „неуправляем“, според преценка на самото
дружество, се казва с съобщението.
В края на този месец предстои нов търг за следващия едногодишен период. Ако централата спечели новия търг, рискът за
енергийната сигурност на страната е още по-съществен, посочват от фондацията Антикорупционен фонд.
От енергийното министерство отговориха на подадения до тях сигнал от „Антикорупционен фонд“.
За "Хоризонт" от енергийното министерство заявиха, че от август миналата година досега ТЕЦ Варна е предоставила около
40 хиляди мегаватчаса ток, за които са ѝ платени близо 13,7 милиона лева за осигуряване на така наречения "студен
резерв" - сума, която е значително по-малка от посочената в сигнала на Антикорупционния фонд.
√ Министерството на икономиката се отказа от премахването на забранителния списък за приватизация
Министерството на икономиката се отказа чрез проектозакона за публичните предприятия да слее Агенцията за
приватизация с тази за инвестициите, оттеглят се и текстовете за премахването на списъка със забранени за приватизация
предприятията. Министърът на икономиката Емил Караниколов обясни, че бързото приемане на проектозакона за
публичните предприятия е важно за поставените от държавата цели:
"Гоним срокове и две стратегически цели - влизането в ERM, както и евентуално допускане на процедура за членство на
ОИСР и около клуба на богатите. Ще направим всичко възможно да спазим срока 30 юни.
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Министърът на икономиката Емил Караниколов поиска да чуе становищата в Тристранния съвет по законопроекта, но пред
депутатите в Ресорната парламентарна комисия по-рано обяви, че се отказва от намерението Агенцията за приватизация
и тази за инвестициите да се слеят в нова мегаструктура за контрол на държавните дружества.
Караниколов увери, че предвиденото отпадане на забранителния списък с предприятия за приватизация няма да отвори
вратата за разпродажба на ключови държавни активи, за което се опасяват от КНСБ и каза, че с предлаганите текстове се
забранява приватизацията на всички държавни дружества без изричното разрешение на НС:
„Целта е да се забрани приватизацията, тъй като се създава и едно неразбиране и напрежение. Аз съм готов да се откажа
от тази моя идея“.
√ Промени в закона предвиждат пощи да има само в селища с над 800 жители
НС ще разгледа окончателните промени в Закона за пощенските услуги. Предвижда се държавното предприятие
"Български пощи" да получава авансово полагащата му се компенсация за извършване на финансово неизгодни услуги.
Промените предвиждат още да има пощенски клон само в населени места с над 800 жители.
Според предвидените изменения ще има най-малко една пощенска станция в населените места с население от 800 до 15
хиляди жители, най-малко две стационарни пощенски станции в местата с над 15 хиляди жители и най-малко по една
стационарна пощенска станция на всеки следващи 20 хиляди жители.
Други изменения предвиждат от началото на следващата година "Български пощи" да получават авансово компенсации
за изпълнение на финансово неизгодни дейности от задължителния пакет, така наречена "универсална пощенска услуга",
а не както досега - две години след като държавното дружество е направило разходите. В текстовете се регламентира
изискването, пощенските оператори да събират, обработват и съхраняват лични данни на подателите, физически лица на
пощенски пратки и колети, които са с наложен платеж. Идеята е да се контролират онлайн търговците и да се изсветли
тази част от икономиката, която остава извън данъчното задължение.
Изпълнителният директор на "Български пощи" Деян Дънешки увери в интервю за БНТ, че няма да бъдат закривани
пощенски станции по места и хората ще бъдат обслужвани както досега.
√ Д. Чобанов: Новата система за финансиране на партиите може да се "изврати" в данък върху бизнеса
Интервю на Веселина Миланова с Димитър Чобанов за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“
Не добре работещите институции поставят под съмнение гладкото функциониране на една нова система за финансиране
на партиите. Това мнение изказа пред БНР финансистът и преподавател в УНСС Димитър Чобанов. Според него новата
система би довела до повече рискове, отколкото в момента има.
„Разумната инвестиция би била най вече по отношение на финансирането на управляващите партии. За бизнеса възникват
рискове, че от една страна би могло това да се разглежда или да се „изврати“, да се превърне в нов данък върху бизнеса,
т.е., управляващите партии да се опитат да наложат силово дарение на някои фирми, от друга страна пък е възможно тези
фирми, които даряват на опозицията, след това да получават някакви административни преследвания или множество
проверки от държавни органи и регулатори, които да затруднят тяхната дейност. Това е един от рисковете, които възникват
при положение, че институционалната среда не е достатъчно добре укрепена“, обясни Чобанов в интервю за предаването
„Преди всички“.
Като друг риск той посочи, че е възможно с промените част от партиите да изпаднат в ситуация, в която сериозно би се
затруднило явяването им на следващи избори.
Според него трябва да се направи анализ на въздействието на законодателството. По думите му това, което не е направено,
са оценки и сметки за това какви биха могли да бъдат негативните ефекти от едни такива мерки. Необходима е широка
обществена дискусия, която вече започва, смята финансистът.
„И сега партиите в някои случаи имат доста неясни източници на финансиране, които минават „под радара“, т.е. по никакъв
начин не се отчитат. Не бихме могли да кажем, че сегашната система, при която официално няма корпоративно
финансиране, всъщност възпрепятства фирмите да правят това. В момента, в който обществото не разполага с информация
откъде точно идва финансирането, какъв е неговият размер и за какво се използва, в този случай партиите биха могли да
бъдат доста зависими. Ако ситуацията се промени така, че да има пълна прозрачност, т.е., всяко дарение да се знае – от
коя фирма е направено, какъв е размерът и произходът на средствата и по какъв начин са използвани тези пари, това би
могло да подобри ситуацията“, изказа мнение още Димитър Чобанов.
√ Цвета Караянчева поема ротационното председателство на ПАЧИС
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще поеме ротационното председателство на Парламентарната
асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Това става на 53-ата Генерална асамблея на организацията.
По време на форума в Баку, чийто домакин е азербайджанският парламент, Караянчева ще разговаря с колегата си Октай
Асадов.
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и председателят на Азърбайджанския парламент Октай Асадов
ще обсъдят теми от взаимен интерес, в това число и проекта Южен газов коридор, който предвижда транспортиране на
азербайджански природен газ за Европа.
"Най-важната тема за България, Южният газов коридор и газовата връзка Гърция-България, която стартира на 22-ри май и
се надяваме, че с графика, който имаме, до втората половина на 2020 година азерски газ ще потече към България".
Караянчева ще направи изказване пред парламентаристите, в което ще очертае приоритетите, по които ще работи страната
ни. През ноември в София ще бъде организирана 54-ата генерална асамблея на организацията.
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√ Стават известни двамата финалисти за лидер на британските тори
Днес ще станат известни двамата кандидати за финалното гласуване за лидер на британската Консервативна партия. След
снощния трети кръг оцеляха четирима кандидати, сред които Борис Джонсън, който със сигурност ще стигне до края.
Вторият ще бъде определен между Джеръми Хънт, Майкъл Гоув и Саджид Джавид.
Борис Джонсън отбеляза снощи по най-добър начин 55-ия си рожден ден, затвърждавайки позицията си на безспорен
фаворит. Кой ще бъде негов съперник, ще научим днес. След първото гласуване около обяд българско време ще отпадне
още един кандидат и ако няма доброволно отказване, ще се проведе още един кръг, като около 20 часа българско време
ще станат известни двамата претенденти за поста на Тереза Мей.
Новият лидер обаче ще бъде излъчен при гласуване след месец не само от депутатите, както бе досега, а от всички членове
на Консервативната партия, което не гарантира, че ще се повтори вотът от гласуването на депутатите.
Снощи отпадна Рори Стюърт, смятан за по-различен от останалите кандидати с по-реалистичните си виждания. Той
сподели пред медиите, че е разочарован и че очевидно неговата партия не е готова да чуе посланието му за Брекзит и
становището, че излизането от ЕС без сделка ще бъде катастрофално. „Изглежда вече си подписах оставката“, допълни
Рори Стюърт, който не смята да служи в кабинет на Борис Джонсън поради различията им за Брекзит.
News.bg
√ Зам.-директор на НАП влезе в надзора на НОИ
Заместник изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров е определен от правителството за нов член на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха от Министерския съвет.
Промяната е продиктувана от обстоятелството, че досегашният представител на НАП Александър Георгиев е освободен от
длъжност. През април той бе назначен за председател на Държавната комисия по хазарта.
Според закона в Надзорния съвет влиза по един представител на всяка от национално представителните организации на
работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително
е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.
БНТ
√ Темата за партийните субсидии ще бъде разгледана отново в комисия в НС
Субсидиите на партиите на финалната права. Днес техният размер ще бъде разгледан в бюджетната комисия, а утре гласуван окончателно.
Вчера казусът за пореден път претърпя обрат. На среща в Народното събрание ГЕРБ подкрепи предложението на ДПС за
отворено партийно финансиране от американски тип, с условието това да става при пълна прозрачност. Управляващите
настояват за партийна субсидия от 1 лев на глас и предлагат общините да осигуряват безплатни офиси на политическите
формации. Партньорите им от АТАКА са склонни да ги подкрепят, при условие, че медийното отразяване стане безплатно.
От БСП са категорично против.
Според левицата предложенията на ГЕРБ и ДПС представляват опит за приватизиране на политическия живот в страната.
√ Емил Караниколов: По-важно е да работим за увеличаването на доходите
Според министъра на икономиката Емил Караниколов по-важното от диференцирането на ставките за ДДС е да се работи
за увеличаването на доходите, тъй като цените на стоките и услугите винаги се покачват, а отстъпките за един сектор често
стават за сметка на друг.
Идеята на министъра на икономиката Емил Караниколов да има данъчно облекчаването за научната и развойната дейност
идва с важно условие, изтъкна той. Той предлага подобна дейност да се освободи от данък печалба срещу задължение за
двойно реинвестиране - инвестиция в наука, образование и развойна дейност. Приоритетът на държавата трябва да е
увеличаването на доходите, защото цените на стоките и услугите неминуемо се увеличават, заяви министърът на
икономиката.
По думите му, изграждането на суперкомпютър в София показва, че в България има квалифицирани кадри, а наличието му
ще позволи високотехнологични инвестиции в страната.
Емил Караниколов, министър на икономиката: Този компютър ще покаже на инвеститорите във високите технологии, че
могат да използват България.
Българският бизнес се научи да работи с Китай, заяви Емил Караниколов. Търговията и туризмът са ключовите сфери, с
които България ще общува с Китай, изтъкна той.
√ Проф. Друмева: Президентът не атакува нито един инфраструктурен обект
Ветото и сезирането на Конституционния съд за Закона за държавната собственост от страна на президента Румен Радев
няма да попречи на нито един инфраструктурен обект, а той не атакува строителството на такива обекти. Това заяви в
студиото на „Още от деня“ секретарят по правни въпроси към държавния глава проф. Емилия Друмева.
Понастоящем Законът за строителството по Черноморското крайбрежие се разглежда. Така секретарят по правни въпроси
на президента Радев коментира призивите той да му наложи вето.
Ветото президентът използва като коректив и това трябва да е отношението към тази процедура - като възможност нещо
да се поправи в приетите закони, изтъкна проф. Емилия Друмева.
Сезирането на КС за Закона за държавната собственост е заради частта с категорията „обекти с нациоанално значение“,
добавена към категорията „национални обекти“, към които се числят и магистралите. Президентът няма възражения по
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отношение на магистралите, така че сезирането на КС няма да попречи на изграждането на АМ „Хемус“, заяви проф.
Друмева.
проф.Емилия Друмева, секретар по правни въпроси на президента: Неговото възражение е заради добавянето на една
втора категория, за което в закона и мотивите няма никаква аргументация и най-важно - няма критерии и параметри.
Възраженията на президента не са срещу инфраструктурни обекти, а сезирането на КС не може да спре съдебни дела,
защото изменението, което той оспорва в закона, е влязло в сила на 8 юни 2019 г., така че по него не може да има
напреднала отчуждителна процедура или правен спор, който да се разглежда от съд. В това беше категорична проф.
Друмева.
След проведените срещи на президента за избора на нов главен прокурор картината на развитието в съдебната власт е
станала по ясна, заяви проф. Друмева.
Изборът за главен прокурор не е предрешен, категорична беше тя.
√ Деян Дънешки: Няма да бъдат закривани пощенски станции
Няма да бъдат закривани пощенски станции по места. Законът позволява подобряването на икономическото състояние на
пощите. Хората могат да бъдат спокойни, ще бъдат обслужвани по същия начин, както досега. Това каза в Сутрешния блок
на БНТ Деян Дънешки, изпълнителен директор на „Български пощи”.
Държавата ни е възложила задача, която изпълняваме отговорно. По малките населени места трудно се намират
работници заради демографските особености, каза Дънешки.
По думите му около 300 000 души получават пенсиите си по домовете си.
√ Лидерите от ЕС решават кой да наследи Жан-Клод Юнкер
Лидерите от Европейския съюз се събират днес и утре на среща в Брюксел. Те трябва да решат кой ще бъде наследникът
на Жан-Клод Юнкер като председател на Европейската комисия и кой ще оглави Европейската централна банка,
Европейската служба за външна дейност и Европейския съвет. България е представена от премиера Бойко Борисов.
В поканата си към европейските лидери председателят на Европейския съвет Доналд Туск казва, че е "предпазлив
оптимист" за постигане на съгласие за разпределението на топ позициите. Решението обаче трябва да бъде взето преди
първото заседание на новоизбрания Европейски парламент, което е в началото на юли и на което евродепутатите ще
избират своя председател. Така че ако лидерите не успеят да се разберат днес, те ще трябва да се съберат отново в Брюксел
преди края на месеца.
Туск вече три седмица води разговори с политическите групи в Европарламента и с различни европейски лидери.
Наследникът на Юнкер трябва да получи подкрепата на квалифицирано мнозинство от държавите членки и после да бъде
одобрен с мнозинство и от Европарламента.
Европейската народна партия настоява германецът Манфред Вебер да наследи Юнкер. Категорично срещу него обаче е
френският президент Макрон. Европейските социалисти подкрепят холандеца Франс Тимерманс, а либералите датчанката Маргрете Вестегер.
Освен разпределението на топ позициите европейските лидери ще обсъждат днес и утре и стратегията за развитие на ЕС
пред следващите пет години, борбата с климатичните промени, бюджета на общността до 2024 г., дезинформацията и
хибридните заплахи, както и състоянието на еврозоната и Брекзит.
√ Тръмп потвърди, че ще се срещне с Путин и Си Дзинпин
Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в рамките на форума
на Г-20 в Япония, както и с китайския лидер Си Дзинпин. Междувременно китайският президент пристига в Северна Корея.
Това е първото държавно посещение на китайския лидер в Пхенян от 14 години. Разговорите между Си Дзинпин и
севернокорейския лидер Ким Чен Ун ще са посветени основно на севернокорейската ядрена програма - тема, която се
очаква китайският президент да обсъди с Доналд Тръмп на срещата им в Япония. Си и Ким са се срещали четири пъти в
Китай. Пекин е най-важният политически и икономически партньор на Пхенян.
Economy News
√ Над 29 хил. са лекарите у нас
В края на 2018 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 667 лекари.
Лекарите по дентална медицина са 7 240, като 6 347 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК. От тях
101, или 1.6%, обслужват населението на повече от една област. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46 332,
от които 30 589 медицински сестри и 3 155 акушерки. Това показват данните на НСИ.
•
В заведенията за болнична помощ (болници и центрове със стационар) практикуват 17 001 лекари и 50 лекари по
дентална медицина. Медицинските специалисти по здравни грижи са
27 799, от които 19 865 медицински сестри.
•
В заведенията за извънболнична помощ на основен трудов договор работят 10 492 лекари и 6 801 лекари по дентална
медицина. Тук се включват и всички лекари (6 970) и лекари по дентална медицина (6 347), които работят в индивидуални
и групови практики по договор с НЗОК. От другите заведения за доболнична помощ най-голям е делът на лекарите,
работещи на основен трудов договор в медицински центрове (1 777) и диагностично-консултативни центрове (1 377).
•
В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2018 г. на основен трудов
договор работят 2 174 лекари и 389 лекари по дентална медицина.
Лекари по специалности
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В структурата на лекарите по специалности най-голям е делът на общопрактикуващите - 4 199, или 14.2% от всички
лекари в страната, следвани от: Акушерство и гинекология и Кардиология - по 5.9%, Педиатрия - 5.8%, Анестезиология и
интензивно лечение - 5.6%, Хирургия - 5.3%, и Нервни болести - 5.0%.
Осигуреност с лекари и лекари по дентална медицина
Осигуреността с лекари в края на 2018 г. общо за страната е 42.4 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална
медицина - 10.3 на 10 000 души от населението.
Осигуреността на населението с лекари по области варира от 25.9 до 62.0 на 10 000 души, като най-висока е в областите, в
чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят
в областите Плевен (62.0 на 10 000 души от населението), Пловдив (51.2), София (столица) (50.9) и Варна (50.0).
Най-нисък е показателят за областите Кърджали (25.9 на 10 000 души от населението), Добрич (26.7) и Перник (28.6).
Осигуреността с общопрактикуващи лекари за страната е 6.0 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят за
областите Плевен (8.4 на 10 000 души), Видин и Кюстендил (по 7.1) и Ловеч (6.9). Най-ниска е осигуреността на населението
с общопрактикуващи лекари в областите Кърджали (3.9 на 10 000 души от населението), Търговище (4.3) и Разград (4.4).
Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 10.3 на 10 000 души от населението. Най-висок е показателят
за областите Пловдив (15.7 на 10 000 души), София (столица) (14.4), Варна (12.1) и Перник (11.9). Най-ниска е осигуреността
на населението с лекари по дентална медицина в областите Търговище и София (5.3), Разград (5.6) и Силистра (5.7 на 10
000 души от населението) (фиг. 4).
Investor.bg
√ МФ пласира дълг за 300,6 млн. лв. на вътрешния пазар с изненадващи аукциони
Доходността при 10,5-годишните ДЦК е рекордно ниска за този матуритетен сегмент. Емисията 20-годишни ДЦК е
най-дългосрочната за вътрешния пазар
Министерството на финансите проведе два аукциона за продажба на 10,5-годишни и 20-годишни държавни ценни книжа
(ДЦК), деноминирани в лева, с падеж съответно на 21.12.2029 г. и 21.06.2039 година.
На проведените аукциони бяха пласирани успешно ДЦК в общ обем от 300,6 млн. лв., в т.ч. 200 млн. лв. за 10,5-годишни
книжа и 100,6 млн. лв. за 20-годишните книжа, съобщават от пресслужбата на Министерството.
Постигната среднопретеглена доходност на аукционите възлезе на 0,41% за 10,5-годишни книжа и 1,60% за 20-годишните
книжа.
Общият размер на подадените поръчки за книжата с падеж през 2029 г. достигна 472 млн. лв., което съответства на
коефициент на покритие от 2,36. Постъпилите поръчки за 20-годишните ДЦК възлязоха на 248 млн. лв. или коефициент на
покритие 1,24.
Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 73 базисни пункта за 10,5годишните ДЦК и 151 базисни пункта за 20-годишните ДЦК.
Постигнатата доходност при 10,5-годишните ДЦК е рекордно ниска за този матуритетен сегмент. Новата емисия 20годишни ДЦК представлява най-дългосрочната емисия държавни облигации, емитирана на аукционен принцип на
вътрешния пазар.
От страна на участниците беше отчетен висок интерес към новите емисии ДЦК. Най-голямо количество ДЦК на аукциона
за 10,5-годишните ДЦК придобиха банките – 43%, следвани от пенсионни и гаранционни фондове – 34%, и
застрахователните дружества с 23 %. Най-голям обем ДЦК на аукциона за 20-годишните ДЦК придобиха застрахователните
дружества – 49%, следвани от пенсионни и гаранционни фондове – 39%, банките – 10%, и инвестиционни посредници –
2%.
√ М. Габриел: Изкуственият интелект и блокчейн технологиите ще оформят бъдещите икономики
Бъдещото развитие на интернет трябва да е основано на ценности и сътрудничество, посочва еврокомисарят за
цифровата икономика и общество
Българският еврокомисар за цифровата икономика и общество Мария Габриел откри 12-ото издание на най-авторитетния
форум в Европа, посветен на управлението на Интернет EuroDig. Пред повече от 750 международни участници тя представи
постигнатото до момента в цифровите политики и предизвикателствата, които стоят пред бъдещото развитие на
глобалната мрежа.
„Все по-често развитието на интернет повдига основни политически и етични въпроси. Те са свързани както с ролята на
човека в процеса на управление на технологиите, така и с доверието на хората в тях. За решаването на тези въпроси ще са
необходими политически решения на национално и международно ниво, като повече от всякога е нужно сътрудничество“,
заяви Мария Габриел.
Тя открои три основни стъпки, които трябва да се предприемат в отговор на тези предизвикателства. Това са засилване на
сътрудничеството в областта на цифровите технологии, фокусиране върху технологичното управление и изграждане на
Европа като лидер в тази област.
„Авангардните цифрови технологии, например изкуствения интелект или блокчейн, не само ще променят начина, по който
работи интернет. Те ще оформят в бъдеще нашите икономики и общества. Зад всеки софтуер, дизайн или интерфейс, стоят
ценностите на този, който ги е създавал. Всъщност става въпрос за избор в какво общество искаме да живеем. Дали в
общество в услуга на хората или в такова, в което хората са манипулирани от технологиите. Това са въпроси от решаващо
значение за нашето общо бъдеще“, подчерта още Мария Габриел.
Тя посочи, че ЕС не се крие от отговорност и няма да се поколебае, когато ценности като неприкосновеност на личния
живот, сигурност или справедливост са изложени на риск.
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„Регулирането на интернет е едва в началото си, като саморегулацията има своите ясни граници. Ние трябва да погледнем
напред. Убедена съм, че Европа трябва да играе лидерска роля в следващите години в търсенето на нови подходи за
управлението на интернет, основано на приобщаване, ефективност и целесъобразност. Само с подход, зачитащ човешкото
достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и правата на човека, можем да имаме
успех“, заключи българският еврокомисар.
В. Монитор
√ Рокади в НЕК заради търговете за ток
Шефът на държавната компания подаде оставка
Изпълнителният директор на „Национална електрическа компания“ (НЕК) Петър Илиев депозира оставката си в
деловодството на „Български енергиен холдинг” (БЕХ), съобщиха от холдинга. Според някои причина за оставката е
недоволството на бизнеса относно насрочения неотдавна търг за доставки до края на септември на тока, произведен от
малките производители с инсталирана мощност от 1 до 4 мегавата, които основно добиват зелена енергия. Вчера стана
известно, че е отменен.
Председателят на комисията по енергетика в парламента Валентин Николов коментира, че оставката е предизвикана от
голямото напрежение, което се е стоварило върху главата на Илиев. По думите на депутата около търга са станали няколко
скандала и за това нервите на шефа на НЕК не са издържали. Той е виждал нещата по едни начин като търговска компания,
другите очакват от НЕК като държавна да има обществени функции и в един момент там се получава вече колизия.
Оставката не му е искана поясни Николов. Председателят на парламентарната комисия припомни, че необходимите до
края на годината допълнителни количества електроенергия за икономиката няма откъде да се вземат, освен ако няма
постоянни валежи, които да напълнят големите водни централи и те да работят непрекъснато.
От пресцентъра на БЕХ, които са принципал на НЕК, до затварянето на броя не коментираха оставката и кога ще бъде
обсъждано дали да бъде приета.
Относно търга, който се смята за основна причина за оставката, предприемачите бяха недоволни от обстоятелството, че в
офертата на НЕК отклоненията в доставките варират от -100% до +400% и те не са гарантирани. Чак в деня на доставката
ще става ясно дали купувачът - търговец или краен клиент, ще може да си получи количествата електроенергия.
Причината е, че НЕК предлага в продажба наведнъж тези 98 мвт, а това означава, че само един купувач може да вземе
поръчката съмняват се от бизнеса. Така обаче се възпрепятства конкуренцията на пазара и се дискриминират по-малките
участници.
Недоволство срещу въпросния търг предизвика и изискването за банковата гаранция, която се издава в полза на НЕК. Тя е
определена при максималното възможно количество за доставка с отклоненията - тоест банковата гаранция не е за
доставка на 98 мвт, а при максимално възможните близо 500 мвт електроенергия. Според експерти това означава, че
клиентът на НЕК ще трябва да извади за гаранцията с валидност до края на октомври между 23 и 50 млн. лева. Сега на
Българската независима енергийна борса (БНЕБ) много малко са търговците можещи да са в състояние да намерят
подобни суми и то до края на юни.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
ГЕРБ и партийната субсидия - председателят на бюджетната комисия в Парламента Менда Стоянова;
Тристранният съвет обсъжда промените в Закона за ДДС. Какво е мнението на партньорите?
Възможно ли е да бъдат спряни катастрофите? Председателят на Агенцията за безпасност на движението по
пътищата Малина Крумова;
Ще бъдат ли затваряни пощенски станции в малките населени места?
БТВ, "Тази сутрин"
Как ще се влиза и паркира в новия стадион на ЦСКА в Борисовата градина?;
Двама братя пребиха клиент в селски магазин? Заловени ли са нападателите и какво наказание ги очаква?;
Кои ще са битките на Радан Кънев в Европарламента?;
Как Ахмед Доган си купи ТЕЦ-Варна - коментар на Данаил Папазов;
Нова телевизия, „Здравей България"
Брутална агресия в кадър. Говори мъжът, станал жертва на побой на опашка в магазин.
След като 6-годишно момиченце не дочака лечение - още родители със сигнали за забавени решение на Здравната
каса.
Откъде ще получават пари партиите? Гост - шефът на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова.
Опасни води. След поредната трагедия с дете в река - кои са опасните водоеми?
Бум на ухапвания от змии в началото на лято. Можем ли да срещнем отровни влечуги в парковете и градинките у
нас - проверка в „На твоя страна".
Български производителите срещу евтините череши от Гърция. На живо: Какви плодове стигат до пазара?
Надвиснала опасност! Кой допусна съоръжение от тролейбусна мрежа да застрашава пешеходци?
Сто хиляди евро за най-скъпата ябълка в света. Ще ви разкажем за уникалния плод-бижу от село Трилистник.
Първо по NOVA: Асен Блатечки и Стефан Командарев с ексклузивни кадри от новия филм „В кръг
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√ Предстоящи събития в страната на 20 юни
София.
От 10.00 часа в Гранитна зала на Министерския съвет ще бъдат представени резултатите от проведеното до
момента наблюдение по метода „таен клиент" за предоставянето на 15 услуги в 13 общини, областни и общински
администрации.
От 08.30 до 14.30 часа на бул. „Цар Борис III" № 136 В, пред районна администрация „Овча купел" ще бъде
разположен мобилен събирателен пункт за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.
От 18.36 часа на пл. „Народно събрание" ще се проведе протест в защита на Черноморието под надслов „Море от
бетон".
***
Асеновград.
От 09.00 часа ще се състои поклонение пред паметната плоча на Паисий Хилендарски пред параклис „Св. Козма и
Дамян" и „Св. Стефан". Поклонението ще бъде съпътствано от литературна програма с участието на Елена Славкова
и Гинка Алексиева от литературен клуб „Орфей" към НЧ „Св. преп. Паисий Хилендарски".
***
Благоевград.
От 10.30 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе пресконференция, свързана с дейността на
дирекцията.
От 18.00 часа в Градската художествена галерия ще се проведе концерт и дегустация на вина.
***
Варна.
От 10.30 часа в Община Варна ще се проведе пресконференция за проекта „Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания на територията на община Варна" по Оперативната програма „Развитие на човешките
ресурси" 2014-202.
***
Велико Търново.
От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на кмета на община Павликени инж. Емануил
Манолов във връзка с предстоящия празник на града.
***
Видин.
От 10.30 часа заместник-кметът на Община Видин Венци Пасков ще присъства на връчване на дипломите на
зрелостниците от випуск 2019 от СУ „Цар Симеон Велики" на откритата сцена при Художесвена гарлерия „Никола
Петров".
***
Видин.
От 17.00 часа секретарят на Община Видин Иванела Андреева ще присъства на тържественото връчване на
дипломите на зрелостниците от ГПЧЕ „Йордан Радичков" в залата на Общински съвет - Видин.
***
Враца.
От 18.30 часа в ИТ центъра на ул. „Кокиче" 14 ще се проведат безплатни демонстративни уроци по програмиране,
организирани от Враца софтуер общество.
***
Кърджали.
От 11.00 часа ще се проведе брифинг в пресклуба на ОДМВР за акцията "Ваканция! Да пазим живота на децата на
пътя!".
***
Перник.
От 09.30 часа в зала „Панорама" ще започне заседание на Общински съвет - Перник.
***
Перник./с. Дивотино.
От 18.00 часа в НЧ „Чичо Стоян - 1927 г." ще се проведе „На раздумка с чичо Стоян" - среща разговор с потомците
на именития автор.
***
Смолян.
От 16.00 часа на площад „България" с информационна борса за набиране кандидати за войници и матроси и
статичен показ на бойна техника, снаряжение, ски и алпийско оборудване ще започне програмата на
Националната информационна кампания „Вижте отблизо българската армия". От 16.15 часа ще бъде открита
изложба на Регионален исторически музей „Стою Шишков" „Ние помним", посветена на 100 години от Първата
световна война.
От 18.00 часа в Родопския драматичен театър ще има прожекция на филма за 101-ви Алпийски полк „Орисани да
покоряват върхове". От 18.30 часа отново в театъра ще се проведе концерт на представителния духов оркестър на
Военновъздушните сили и Представителния ансамбъл на Въоръжените сили.
***
Търговище.
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От 14.00 часа в зала 74 на Община Търговище кметът д-р Дарин Димитров ще проведе среща със зрелостниците,
завършили с отличие средното си образование.

***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще започне заседание на Щаба за изпълнение на
областния план за защита при бедствия на територията на област Шумен.
От 13.30 часа в зала 304 ще заседава ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие
с НПО" към Общински съвет - Шумен.
От 14.00 часа в зала 304 ще заседава ПК „Просвета, образование и наука" към Общински съвет - Шумен.
От 14.00 часа в зала 203 ще заседава ПК „Териториално развитие и селищно устройство" към Общински съвет Шумен.
От 16.30 часа в зала 203 ще заседава ПК „Екология и селско стопанство" към Общински съвет - Шумен.

11

