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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Общо 863 финансови корекции са наложени на проекти по ОП "Региони в растеж" 
Към 10 юни са приспаднати 22,6 млн. лева от програмата 
Залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане, са най-често констатираните 
нарушения при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, 
финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Пропуските се допускат основно при 
административната подготовка на тръжната документация съобщи Министерството на регионалното развитие и 
благоустройство. 
До момента са установени пропуски и са регистрирани общо 863 нередности, като текущо приспаднатите суми по 
програмата към 10 юни са в размер на 22,6 млн. лева, 
По наложените корекции от страна на бенефициентите са инициирани 559 съдебни административни производства. До 
този момент, с влязло в сила решение на съда в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, 
са завършили 131 от тях. Седем дела са в полза на жалбоподателя. 
Финансови корекции за тези същите нарушения са наложени и на Столична община, като към днешна дата приспаднатата 
сума е в размер на около 1,6 млн. лева, информират от ведомството на Петя Аврамова. 
Припомняме, че основната функция по контрол на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ е да следи за правилното 
разходване на средствата от европейската солидарност, за които е отговорен. 
В изпълнение на задълженията си за гарантиране на прозрачното, законосъобразно и равнопоставено прилагане на 
правилата и нормите при усвояването на европейски средства Управляващият орган извършва проверки на възлаганите 
от бенефициентите обществени поръчки. Чрез механизма за налагане на финансови корекции, в резултат от установени 
нарушения, се цели да не се допусне извършването на разходи, които са незаконосъобразни. 
Финансовите корекции са и инструментът, с който може да се отстрани пропуск в бюджета, причинен от допусната грешка, 
утоачняват от МРРБ. 
 
√ Желязков: Ще настояваме за ново разглеждане на пакет "Мобилност " 
Сред причините за решението е институционалната несигурност около избор на председател на комисията  
България ще настоява за ново разглеждане на Пакета "Мобилност I" в Европейския парламент. (ЕП). Това обяви на брифинг 
министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков след координационна среща в 
министерството с част от новоизбраните български евродепутати, както и с представители на превозвачите. 
"Имаме пълен консенсус в националната позиция по отношение подхода на правителството, на евродепутатите и на 
индустрията за оптимизиране на досиетата, свързани с Пакета мобилност", посочи министърът. По думите му това се 
налага, защото в момента имаме институционална несигурност относно избора на председател на Комисията, на 
Европейския парламент, на транспортната комисия, както и на докладчици по две от съществените досиета в 
транспортната комисия, поради това, че двама от тях вече не са евродепутати. 
Настояваме отново на първо четене да бъде разгледано законодателното предложение по отделните досиета, за което ще 
направим всичко необходимо. В рамките на Съвета ще търсим подкрепа и от други държави членки на ЕС, за да бъде 
разширена групата на единомислещите, посочи министър Желязков. 
Той каза още, че в края на юли сме поискали среща с новото председателството на Европейския парламент и транспортната 
комисия, ако към този момент имаме новоизбрани председатели. 
Евродепутатът Андрей Новаков смята, че преговорите за пакет "Мобилност" може да започнат от нулата в следващия ЕП. 
Подкрепата си към министъра по въпроса изразиха и всички останали от присъстващите евродепутати. 
 
Economic.bg 
 
√ Само 11% от работодателите мислят да увеличават персонала 
Огромният проблем за бизнеса е разминаването между нуждите му и предлагането на пазара на труда 
Българските работодатели очакват добър климат на наемане на служители през третото тримесечие на 2019 г., но според 
проучването на ManpowerGroup само 11% смятат да увеличат персонала си. Около 2% обмислят съкращения, а 85% от 
анкетираните 620 работодатели от цяла България очакват числеността на служителите да остане без промяна. 
Най-активни в наемането на служители ще бъдат работодателите в сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и 
бизнес услуги“. 
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„Въпреки инвестициите, които бяха направени 
в ключови сектори през изминалите три 
месеца, българските работодатели вероятно ще 
продължат да бъдат сдържано оптимистични. 
Намеренията им за наемане на служители са 
повлияни най-вече от растящото разминаване 
между нуждите и изискванията на бизнеса им и 
липсата на налични умения на пазара. Това, от 
друга страна, е добра новина, защото принуди 
много компании да осъзнаят, че едно възможно 
решение за недостига на таланти е обучението 
и развитието на специфични умения в самата 
организация“, коментира Александър 
Хангимана, управляващ директор, 
ManpowerGroup Балкани. 
Най-силно темпо на наемане на служители през 
третото тримесечие е отчетено от 
работодателите във Варна с нетна прогноза за 
заетостта от 12% - подобрение от четири 
процентни пункта на тримесечна база. 
Работодателите в София очакват скромно 
увеличение на числеността на служителите, 
като споделят прогноза от 7% - най-ниското 
ниво за пето поредно тримесечие, докато 
прогнозата за Бургас и Пловдив е за ръст от 6%. 
В същото време работодателите в Русе отчитат 
най-слабата прогноза за следващото 
тримесечие -  едва 5% увеличение. 
През следващите три месеца се очаква нивата 
на заетост да се подобрят в осем от 10-те 
индустриални сектора. Най-силен климат на 
наемане на служители се предвижда в сектор 
„Финанси, застраховане, недвижими имоти и 
бизнес услуги“, където нетната прогноза за 
заетостта е за 16% ръст - подобрение от четири 
процентни пункта на тримесечна и годишна 
база. Работодателите от сектор „Електричество, 
газ и вода“ също споделят значителни планове 
за наемане с прогноза от 11% увеличение, а 

секторите „Транспорт, складове и комуникации“ и „Строителство“ отчитат прогнози от съответно 10 и 9% нагоре. 
Работодателите от сектор „Минно дело“ очакват да намалят заетостта с прогноза от 2% спад, докато работодателите от 
сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ предвиждат застинал пазар на труда с прогноза от 0% - най-слабото темпо на 
наемане на служители от началото на изследването преди осем години. 
Работодателите от големите компании (250+ служители) отчитат най-силни намерения за наемане с оптимистична нетна 
прогноза за заетостта от 20%. Работодателите от малките (10-49 служители) и средно големите (50-249 служители) 
организации очакват леко увеличение на числеността на служителите с прогноза от +6%, а прогнозата на работодателите 
от микропредприятията (по-малко от 10 служители) е +1%. 
 
Economy News 
 
√ Сътрудничество между България и Нинбо 
Меморандум за сътрудничество с цел засилване на търговско-икономическите взаимоотношения между Министерството 
на икономиката на Република България и Общинското народно правителство на Нинбо подписаха министърът на 
икономиката Емил Караниколов и Джън Шанджие, партиен секретар на град Нинбо, съобщи Министерството на 
икономиката. 
Икономическият министър е на посещение в Китай начело на бизнес делегация от близо 20 български компании, които 
участват в ежегодното Експо за търговия и инвестиции в гр. Нинбо. Тази година българските фирми износителки представят 
основно храни и селскостопански продукти, вино, минерална вода и козметика. 
Меморандумът предвижда активизиране на сътрудничеството между бизнеса и организациите от България и Нинбо, както 
и оказване на съдействие за създаване на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти между предприятията 
от България и Нинбо. Специално внимание е обърнато на насърчаването на китайските инвестиции в българските 
индустриални зони. 
По време на срещата си с Джън Шанджие министър Караниколов изтъкна, че оценява важността на Нинбо в инициативата 
за сътрудничество между страните от Централна и Източна Европа и в инициативата за свързаност между Европа и Азия 

https://static.economic.bg/news/11/105093/manpowergroup.jpg
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"Един пояс, един път"."За шеста поредна година българските фирми участват в панаира в Нинбо, в който Министерството 
на икономиката организира всяка година българско национално участие", каза още той. 
По думите му друг пример за успешното сътрудничество между България и Нинбо е откритият през ноември 2018 г. в 
Нинбо Офис за контакти на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай 
и страните от ЦИЕ и Павилион "17+1" като постоянно действащата експозиция към него с мостри на селскостопански и 
хранителни стоки от страните от ЦИЕ. 
След срещата бе подписан и Меморандум между "Национална компания индустриални зони" /НКИЗ/ и Крайбрежната 
зона за икономическо развитие на Цъси, Джъдзян (Zhejiang Cixi Coastal Economic Development Zone).  
По време на визитата си в града министър Караниколов посети българските щандове на панаира и откри изложба с картини 
на български и китайски художници в Градската библиотека на Нинбо по повод 70-ата годишнина от установяване на 
дипломатическите отношения между България и Китай. В речта си той посочи, че между България и Китай има отлични 
отношения и подчерта, че България е втората страна в света, признала Китайската народна република. 
Китайската страна счита град Нинбо за неформалната столица в Китай на търговското и икономическо сътрудничество в 
рамките на инициативата "17+1" и за важен град в инициативата "Един пояс, един път" (Нинбо се явява една от началните 
точки на Морския път на коприната в Източен Китай). 
 
Дарик 
 
√ Екатерина Захариева: Трябва да ускорим изграждането на транспортен коридор 8  
Трябва да ускорим проекта на транспортен коридор номер 8, заяви вицепремиерът и министър на външните работи 
Екатерина Захариева. 
По нейна покана в МВнР се състоя първото заседание на Съвместната междуправителствена комисия, създадена по силата 
на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с Република Северна Македония. Комисията е 
съпредседателствана от двамата външни министри – Екатерина Захариева и македонският ѝ колега Никола Димитров. 
В изказването си Захариева припомни, че двете страни са създали обща работна група, която да работи по изграждането 
на Паневропейски транспортен коридор 8, както и че България и Македония все още нямат железопътна свързаност 
помежду си. „Има осигурено финансиране. Това не са прости инфраструктурни проекти“, отбеляза Захариева. 
Двете страни подписаха официалния протокол от днешното заседание, чиято основна цел е бъде направен преглед на 
прилагането на подписания на 1 август 2017 г. Договор за приятелство. Освен пленарни разговори между членовете на 
комисията, двамата министри проведоха и разговор на четири очи. 
Министър Захариева подчерта, че обсъжданите теми са много, сред които икономика, култура, образование, както и 
работата на съвместната историческа комисия. Тя отчете, че политическите взаимоотношения между двете страни бележат 
голям напредък, а като пример за това даде разменените общо 8 визити между премиерите за последните две години, 
както и множеството делегации и срещи на различни форуми. „Има конструктивен, добросъседски и приятелски дух между 
двете държави“, отбеляза Захариева. България и Македония бележат и ръст в стокообмена помежду си през 2017 и 2018 
г.. Наблюдава се обаче малък в спад в първото тримесечие на тази година, но икономическите министерство на двете 
държави започват работа за преодоляване на тази тенденция. 
„Исторически въпроси за нас са крайъгълният камък в Договора за добросъседство“, подчерта още Захариева и допълни: 
„Да учим младите хора на истината“. Все пак тя отбеляза, че е постигнат значителен напредък, но изрази надежда за още 
по-интензивна работа. 
 
БНТ 
 
√ Международната организация на труда заседава в Женева 
В Женева продължава Конференцията на Международната организация на труда. Тази година тя чества стотния си юбилей. 
Сексуалният тормоз на работното място е една от основните теми, които ще коментират участниците. Предвижда се 
приемането на нови правила срещу насилието на работното място, с които обаче част от работодателските организации 
изразиха несъгласие. 
Предизвикателствата пред трудещите се и създаване на подходящи работни условия във всички отрасли също са сред 
акцентите в програмата на конференцията. 
Днес пред участниците ще говорят германският канцлер Ангела Меркел, президентът на Франция Еманюел Макрон, 
премиерът на Русия Дмитрий Медведев и министър-председателят в оставка на Великобритания Тереза Мей. 
 
√ Наградиха победителите от форума за младежки стартъпи "Изгряващи звезди" 
Снощи в Централния военен клуб бяха наградени победителите от единайстото издание на бизнес форума за младежки 
стартъпи "Изгряващи звезди". Със събитието се отбелязват и 100 години от началото на програмата по предприемачество 
"Учебна компания" на "Джуниър Ачийвмент" . 
Тази години 35 ученически стартъп проекта се бориха за приза "Най-добра учебна компания на България", като победители 
станаха учениците от общинския детски комплекс - Пловдив. А най-добрия студентски стартъп спечелиха студентите от 
Софийския университет "Климент Охридски". Те получиха 5000 долара и право да участват на международния финал през 
лятото. Специален гост на събитието беше еврокомисарят Мария Габриел. 
Мария Габриел - еврокомисар по цифрова икономика и общество: Подкрепям всеки млад човек, който е решил да 
реализира себе си в България. И новите технолигии дават може би за първи път нещо повече от традиционните професии. 
Новите технологии , ако имаш компютър,ако имаш свързаност, можеш да сбъдваш мечтите си независимо къде си и ние 
всики трябва да се разваме, че това може да се случи и в България. 
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√ Продължават проверките в къщи за гости в страната 
Експерти от Министерство на земеделието и Държавен фонд "Земеделие" посетиха 3 обекта в общините Сливница и 
Берковица. Целта е да се установи дали те се използват по предназначение или за лични нужди. В много от къщите тече 
паралелна проверка на данъчните и Икономическа полиция. 
Първият проверен обект е в село Гургулят. Алексиевата къща е изграден със средства по Програма САПАРД преди 11 години 
и в нея са вложени близо половин милион лева, от които субсидията е била 50%. Проверката днес установи, че Алексиевата 
къща, макар и натоварена само в петък, събота и неделя, действа като туристически обект и не се използва за лични нужди. 
Стана ясно обаче, че в село Гургулят има още една къща за гости на ЕТ „СТОЛИЧАНИ Даниела Гергова". При направени 
преди време проверки тук са открити нередности, казаха от Фонд "Земеделие". Въз основа на тях, бенефициентът трябва 
да върне цялата получена субсидия от фонда в размер на 391 хиляди лева. Актът е връчен в края на май тази година. 
Проверка днес имаше и в хотел в Берковица, който кандидатства за обзавеждане и оборудване и разчита на субсидия от 
134 хиляди лева. 
Димитър Кръстев, представител на собственика: Искаме да пуснем в експлоатация и кухненския блок, защото не 
можем да предлагаме пълна услуга на нашите гости. И същевременно да направим джакузи. 
Стефан Спасов, началник отдел "Водено от общностите местно развитие": Което за нас е показателно, че 
намерението за инвестиция ще доведат до използването им за настаняване на туристи и няма да се ползва за лични цели. 
Хотелът е изграден преди двайсетина години и до момента не е ползвал средства по никакви проекти. 
Проверките на още 12 къщи за гости се очаква да приключат до 14 юни. Ако бъдат открити нередности, собствениците ще 
възстановяват получените суми, а тези, които сега кандидатстват с проекти за оборудване и екстри, няма да получат 
одобрение. 
 
√ Хърватия издигна ограда по границата с Босна и Херцеговина 
Хърватското министерство на вътрешните работи издигна висока метална ограда по границата с Босна и Херцеговина, за 
да попречи на незаконните мигранти да влязат в страната, съобщава МИА. 
Граничната полиция в Босна и Херцеговина вчера заяви, че хърватското министерство на вътрешните работи ги е 
информирало, че ще има прекъсване на трафика заради инсталирането на оградата. 
Много мигранти се опитват да пресекат границата между двете държави около КПП Малевац, за да влязат в Европейския 
съюз. 
 
√ Ципрас обяви нова 4-годишна икономическа стратегия на СИРИЗА 
Гръцкият премиер Алексис Ципрас потърси подкрепа за новата 4-годишна икономическа програма на партията си, която 
той обеща да приложи, ако спечели парламентарните избори следващия месец, съобщава в. „Катимерини“. 
Планът, който беше описан като „реалистичен и работещ“, включва обещание за създаването на 500 000 нови работни 
места през следващите 4 години, ново повишение на минималното заплащане със 7,5 на сто през 2020 го. и последващо 
повишение от 7,5% през 2012 г, както и 10 000 нови назначения в здравния сектор и 15 000 нови работни места в сектора 
на образованието. 
„Заслужаваме да управляваме за пръв път без ръцете ни да бъдат вързани, без меморандуми, без надзор“, заяви Ципрас 
пред членове на партията си СИРИЗА. Той заяви още, че правителството му напълно ще дигитализира обществения сектор, 
ще удвои директните чуждестранни инвестиции и ще повиши износа с 50 процента от БВП до 2025 г, както и ще узакони 
гражданските гей браковете. 
По думите му, това ще е първата програма, която ще започне да се изпълнява още от първия ден след изборите и няма да 
има нужда от одобрението на така наречената „тройка“, както наричат в Гърция международните кредитори. 
 
√ Президентът на Молдова очерта три сценария за излизане от кризата в страната 
Президентът на Молдова Игор Додон заяви, че няма да подава оставка. Опозиционната Демократическа партия покани на 
преговори Социалистическата партия и блока "Сега", които сформираха кабинет в събота, въпреки че обяви, че не признава 
правителството. По нареждане на кабинета от длъжност е освободен началникът на полицейските сили в Молдова. 
Международната общност отново прикани към сдържаност и преговори между всички политически сили. 
Игор Додон, когото конституционният съд отстрани от власт, говори с дипломати от над 30 държави, благодари им за 
признаването на легитимността на кабинета на Майа Санду и обяви, че няма да подава оставка. Додон очерта три сценария 
- първият - активизиране на всички институции, което да осигури плавен преход на властта, вторият - Демократическата 
партия да не признава действията на правителството и парламента. 
Игор Додон, временно отстранен от власт президент на Молдова: Трети сценарий - пълна дестабилизация, 
провокирана от Демократическата партия на Молдова, която се опитва да съхрани властта си. 
Ситуацията в Молдова остава сложна - страната има правителство - коалиция между политическия блок "Сега", в който 
влизат няколко формации с проевропейска ориентация, и Социалистическата партия, подкрепяна от Додон. За премиер е 
избрана Майа Санду - лидер на Партията на действието и солидарността, част от блока "Сега". В опозиция е 
Демократическата партия на олигарха Владимир Плахотнюк, която управляваше Молдова до изборите през февруари, 
които не излъчиха ясен победител. По време на вчерашните протести говори назначеният за временен президент и бивш 
премиер на страната от Демократическата партия - Павел Филип. 
Павел Филип, и.д. президент на Молдова: В този момент ценностите и вярата ни са поставени на изпитание. Никога няма 
да приемем разпродаването на нашата страна. 
Засега надеждите са политическата криза да се реши с преговори между коалиционния кабинет и опозицията. А според 
анализатори ситуацията в Молдова е истински прецедент, защото е успяла да обедини САЩ и Русия. Представителите и на 
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двете страни признават правителството на Майа Санду, нещо повече - Москва изрази готовност да работи с него. Дипломат 
номер 1 на ЕС - Федрика Могерини, прикани към спазване на върховенството на закона. 
 
В. Банкерь 
 
√ ЕС инвестира 275 млн. евро във високоскоростна жп линия между Турция и България  
Турция и Европейският съюз ще подпишат споразумение за изграждането на участък от проекта за високоскоростна 
железопътна линия между границата с България и Истанбул. Брюксел участва във финансирането на проекта с 275 милиона 
евро. Общата инвестиционна стойност на проекта се оценява на около 1 милиард евро. Това е най-големият 
инвестиционен проект на ЕС в Турция. 
Предвижда се влаковете по новото трасе да се движат със скорост до 200 км/ч. Железопътната линия ще свързва ЕС, Турция 
и Азия в съответствие с коридорите на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) 
Новата 155-километрова линия ще осигури безопасна, високоскоростна и чиста връзка за товари и пътници между станция 
Халкали в Истанбул и Свиленград. 
Очакваният финансов резултат от изграждането на трасето е 1.6 млрд. евро. Предприятията ще се радват на по-
икономични и надеждни транспортни услуги, намалявайки бариерите в коридор от голямо значение за международните 
дейности по внос и износ. 
 
В. Дума 
 
√ На опашката сме по достъпност до природен газ  
България е на 31-во място сред европейските държави по достъпност на населението до природен газ. Това показва 
класация, в която участват 33 страни, подготвена по данни на Центробанк, ОИСР, Евростат и регулаторни органи. Според 
подреждането със средната заплата в България може да се купят 1152,9 куб. м  синьо гориво. На първо място в класацията 
е Люксембург с впечатляващото количество от 7870,1 куб. м газ, достъпно за населението на страната на месец за средната 
месечна заплата. Цените на газа в страната са сравнително ниски, докато средната заплата е една от най-високите в Европа. 
На 2-ро и 3-то са Казахстан и Русия със съответни стойности от 7521,4 и 6651,6 куб. м газ. В Казахстан заплатите са 
сравнително ниски, но цените на газа, както и в Русия, са сред най-ниските от всички страни, участващи в рейтинга. Следват 
ги Великобритания и Германия. Сред десетте страни с най-добри условия за жителите си по отношение на газ са и Белгия, 
Ирландия, Австрия, Холандия и Дания. Турция е на 16-о място с 2016,5, а Гърция на 19-о с 1925,9 куб. м газ, достъпен за 
хората, живеещи в тези страни.  
Междувременно "Булгаргаз" предложи на КЕВР да утвърди за третото тримесечие цена от 44,90 лв./MWh (без цени за 
достъп, пренос, акциз и ДДС). Тази цена е с 0,6% по-ниска, или 0,27 лв., в сравнение с второто тримесечие. Предложената 
за утвърждаване по-ниска продажна цена на природния газ за третото тримесечие на 2019 г. се дължи на договорените 
алтернативни доставки на по-ниски цени в сравнение с тази по дългосрочния договор с основния доставчик, се казва в 
съобщението на газовия доставчик, визирайки започналите доставки на втечнен американски газ. "Напускам с 
удоволствието да видя България като един стремящ се към енергийна независимост и диверсифициране на енергийните 
източници народ." Това каза американският посланик у нас Ерик Рубин, след като бе удостоен от президента Румен Радев 
с орден "Стара планина", първа степен. Дипломатът припомни покупката на втечнен природен газ от САЩ, както и 
изграждането на интерконектора между Гърция и България.  
При проверката на КЕВР за LNG доставката ще настояваме за пределна яснота -  обществото трябва да знае имало ли е 
посредник. Това заяви вчера лидерът на АБВ Румен Петков. Според него доставката на втечнен газ не е публична. "Тя в 
крайна сметка накърнява интересите на потребителите, независимо дали газът, който получаваме, е за битови нужди или 
за икономиката. Има ли посредник? Това ще бъде ключов елемент от питането, което ще поставим към КЕВР. Води се 
голяма битка срещу посредниците от изток, ако тя е била за сметка да се вкара посредник между LNG доставката и нашия 
потребител, това задава много въпроси", коментира Петков.  
 
БНР 
 
√ Агенцията за малките и средни предприятия започва да набира изследователски проекти 
Агенцията за малките и средни предприятия започва набирането на изследователски проекти до седмици. Очаква се тази 
година 5 милиона лева от Националния иновационен фонд да подпомогнат в няколко сектора малките и средни 
предприятия, заяви Бойко Таков, директор на агенцията. 
„Отстранихме някои недостатъци в правилата за кандидатстване. Очакваме сега да бъдат разписани и одобрени от 
министъра на икономиката, след което ще стартираме информационна кампания. То е насочено наистина към иновации 
в информационно-комуникационни технологии, мехатроника“. 
През октомври ще започне процедурата за малки и средни предприятия. Ваучери от 5 до 20 хиляди лева ще получават 
фирмите за киберсигурност, дигитален маркетинг, уебсайтове, дигитализация на процеси. 
 
√ СОС разглежда годишните финансови отчети на търговските дружества 
Репортаж на Евелина Стоянова за предаването “12+3“ по програма “Хоризонт“ 
Тази седмица Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа годишните финансови отчети на търговските дружества и на 
лечебните заведения в София. 
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18 са търговските дружества в София, в тях работят 10 хил. души. Целта е от дейността, която извършват, да не се носят 
преки дивиденти в бюджета на София, а да се правят инвестиции и да се предлагат качествени услуги и по-добра градска 
среда. 
Общинските дружества са "Топлофикация София“, “Софийски имоти“, “Лозана“ - имащо за цел да помага на хората с 
увреждания в града, и дружествата, свързани с градския транспорт. 
Николай Стойнев, който е председател на Комисията по икономика в Столичния общински съвет, коментира отчета за 
работата на някои от тях: 
“В последните години сменихме визията за управление на търговските дружества. Правейки анализ на общинската 
икономика преди десетина години, ние запазихме в структурата на Столична община и Столичен общински съвет 
дружества, които имат социална насоченост, и комунални по своята същност. Дружества, които представят услуги на широк 
кръг граждани, за които не може да се каже, че са на свободния пазар. Годишните приходи за 2018 г. възлизат на 867,359 
млн. лева, повече от половината се дължат на "Топлофикация София“. Но "Топлофикация София“ и транспортните 
дружества работят в силно урегулирана среда, затова са специфични по своята същност. Те непрекъснато са разглеждани 
в ресорните комисии към Столичен общински съвет по “Инженерна инфраструктура“ и “Транспорт“. 
“Столична община е един от най-големите работодатели. Над 10 хил. човека работят и са заети в общинските търговски 
дружества“, посочи още той. 
Д-р Веселин Милев, който е председател на Комисията по здравеопазване, коментира дейността на лечебните заведения 
в София и услугите, които се предоставят в областта на здравеопазването: 
“За 2-ра година имаме програмен бюджет. Финансираме дейности, които не се финансират от НЗОК за сума около 9,5 млн. 
лева. Имаме възможност да правим това благодарение на други две комисии, които действат – Столичната агенция за 
приватизация и инвестиции и Столичния приватизационен фонд “. 
 
√ Природният газ да поевтинее с 0,6 на сто от юли, поиска "Булгаргаз" 
Природният газ да поевтинее с 0,6 на сто от юли, поиска "Булгаргаз". Ако енергийният регулатор одобри искането, през 
следващото тримесечие синьото гориво ще струва близо 50 лева за мегаватчас без такси и акцизи.      
От газовото дружество обясняват, че предложената за утвърждаване по-ниска продажна цена се дължи на договорените 
от "Булгаргаз" алтернативни доставки на по-ниски цени, в сравнение с тази по дългосрочния договор с руската компания 
"Газпромекспорт". 
През последните месеци газовата ни компания успя да сключи договори за доставки на газ с гръцката ДЕПА и да внесе чрез 
холандската фирма "Колмар" американски втечнен природен газ.  
Ако енергийният регулатор одобри предложението, през следващото тримесечие синьото гориво ще струва 44 лева и 90 
стотинки за мегаватчас без такси и акцизи. 
 
√ Собственици, които искат да обработват земите си, трябва да заявят това до 31 юли 
Интервю на Веселина Миланова с Николай Маринов 
„Всяка година има изненадани, въпреки че законът действа от 2009 година“. Това каза пред БНР Николай Маринов, 
ръководител на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на земеделието и храните, по 
повод протестите през миналата седмица в Хаджидимово и Гърмен, когато собственици изразиха недоволството си заради 
начина, по който за обработка се разпределят земите, по-известни като „бели петна“. Маринов обясни: 
„Оказа се, че при обработката на земята и най-вече когато България влезе в ЕС и започнаха да се получават субсидии, много 
от земеделските стопани обработваха земята на собственици, без да заплащат за това и без да има сключени договори. 
Това наложи държавата да вземе мерки и да направят така наречените „споразумения“ в закона. Практиката дойде от 
само себе си - много от арендаторите не плащаха за това, че обработват земите на хората, затова се въведе едно законово 
изискване - всяка година до 31 юли всеки един, който ще обработва земята си за следващата стопанска година, да подаде 
декларация, че той ще обработва. Едновременно с това той представя сключените наемни договори, арендни договори - 
за всичко това, което той ще обработва за следващата стопанска година“. 
Ако до 31 юли собствениците не са подали заявление, че ще обработват земята си, се прави регистър, в който са вписани 
всички договори и собствени земи. 
„И остават едни земи, които са свободни, в съответните масиви на съответното землище. Тези земи се наричат „бели 
петна“ и те са обект на споразумение между самите арендатори. Когато те успеят да се споразумеят, се казва „доброволно 
споразумение“, а когато не успеят –„служебно разпределение“. Тук става въпрос да може земята да се обработва и 
едновременно с това държавата да защити интереса на собственика на земята. В случая, всеки арендатор е задължен, след 
като е издадена заповедта за споразумението, в срок до февруари той трябва да заплати така наречените „бели петна“. 
Арендаторът задължително плаща за обработка на „белите петна“ средната рентна цена на декар за съответното землище, 
обясни Маринов в предаването „Преди всички“: 
„В Добричко стига до 100 лева на декар, в Благоевградско 25-30 лева на декар в зависимост от качеството на земята и от 
съответните добиви. Тези средства се внасят по сметките на съответната Областна дирекция „Земеделие“ и се съхраняват 
в продължение на 10 години. Всеки един от собствениците на земя или наследник на тази земя - с едно удостоверение за 
наследници, може да отиде и да заяви претенциите си“. 
Много от собствениците на земя се възползват от регламента и получават средствата си от областните дирекции. Ако 
декларациите са подадени до 31 юли, по никакъв начин не може да се случи конфликт за т.нар. „бяло петно“. 
До 15-ти август има срок за корекции, а регистрите са публични, допълни Николай Маринов. 
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√ Касим-Жомарт Токаев спечели президентските избори в Казахстан 
Изпълняващият длъжността президент на Казахстан Касим-Жомарт Токаев спечели предсрочните президентски избори 
със 70,76 %, съобщи Централната избирателна комисия, цитирана от световните информационни агенции. Втори след него 
е журналистът Амирджан Косанов с 16,2 на 100. Останалите петима претенденти за поста останаха назад с ниска подкрепа 
при избирателна активност над 77%. 
Изборите вчера бяха помрачени от протести, по време на които бяха задържани около 500 души. Днес нова акция срещу 
резултатите от изборите бе организирана в Алмати. Поне 100 души са арестувани 
Тези избори са първите, след разпадането на Съветския съюз, на които не участва Нурсултан Назарбаев – единственият 
оцелял от времето на социализма политик. След 30 години управление той изненадващо подаде оставка и посочи за 
наследник именно Токаев. Още на следващия ден Токаев преименува столицата на Казахстан от Астана на Нур Султан, а 
основателят на Евразийския съюз остана пожизнен лидер на 18-милионната нация, ръководител на Казахстанския съвет 
за национална сигурност и член на Конституционния съвет. Остана и начело на управляващата партия Нур Отан, с огромно 
мнозинство в парламента, а дъщеря му Дарига Назарбаева зае мястото на сегашния президент като председател на Сената. 
Освен това Назарбаев и семейството му не могат да бъдат съдени за нищо. На фона на всичко това изказването на Токаев: 
"Това е избор за светлото бъдеще на нашите хора", прозвуча цинично и изкара на улиците стотици протестиращи срещу 
гарантираната победа на Токаев. 
Те носеха сини балони – знак на подкрепа към забранената опозиционна формация „Демократичният избор на Казахстан“, 
създадена от банкера Мухтар Аблязов, който живее във Франция и е осъден задочно на 20 години затвор и конфискация 
на имуществото.  
От Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа заявиха, че изборите са опетнени заради нарушени основни 
свободи и репресии при най-големите протести от 3 години насам в авторитарната азиатска страна, където инакомислието 
не се толерира. 
 
√ Тръмп: Ако Си Цзинпин не присъства на срещата на Г-20, новите мита за китайски стоки ще влязат в сила незабавно 
Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че вярва, че Китай ще сключи сделка с САЩ, "защото те ще трябва да 
направят това" и заплаши, че ако неговият колега Си Цзинпин не вземе участие на предстоящата в края на юни среща на 
лидерите от Г-20, новите мита за вноса на китайски стоки за над 300 млрд. долара ще влязат в сила незабавно. 
Говорейки по телефона за предаването на “Squawk Box" на телевизия CNBC, Тръмп защити тарифната си политика, 
отбелязвайки, че тя е необходима, тъй като без такива мерки САЩ ще бъдат "заложник" на другите държави и ще бъдат в 
"напълно неконкурентно положение". 
"Точно сега Китай губят заради компаниите, които напускат страната и отиват в други държави, включително и в нашата, 
защото не искат да плащат високи мита", отбеляза той и добави: "Китай ще сключи сделка, защото ще трябва да сключи 
такава сделка". 
Коментарите на Тръмп по CNBC са факт, след като президентът изпрати поредица от туитове, в които се споменаваше 
постигната с Мексико сделка, дала основание да не бъдат вдиганите тарифите с 5% за вноса в САЩ на всички мексикански 
стоки. 
Американският президент обаче заплаши да задейства тарифите срещу Мексико, ако мексиканските депутати отхвърлят 
постигнатото гранично споразумение. 
Тръмп укори Търговската камара на САЩ относно нейната позиция по отношение на стратегията му спрямо Мексико: 
"Искам само да кажа на Американската търговска камара, ако не разполагахме с тарифи, не бихме сключили сделка с 
Мексико. Получихме всичко което искахме. Сега ще бъдем страхотен партньор на Мексико, защото сега те ни уважават, 
докато преди не ни уважаваха". 
Президентът Доналд Тръмп също така каза, че му харесва фактът, че Европейският съюз глобява големите технологични 
компании и че САЩ също ще могат да се възползват от подобни парични приходи. 
Според него обаче американският правосъдни органи ще разгледа тези технологични компании по по-различен начин от 
регулаторите на ЕС. "Очевидно е, че има лоша ситуация. Очевидно има нещо, което се случва по отношение на монопола", 
отбеляза той. 
 
√ Две правителства едновременно заседават в Молдова  
Две конкурентни правителства едновременно проведоха вчера заседания в Молдова, като взаимно се обвиняват в опит 
за узурпиране на властта. Това задълбочава кризата след изборите през февруари, които не излъчиха ясен победител, 
предаде Ройтерс. 
В събота лидерите на проевропейския блок АКУМ и подкрепяната от Русия Социалистическа партия се договориха да 
формират правителство, целящо да се бори срещу корупцията и да държи Демократическата партия на магната Владимир 
Плахотнюк извън властта. 
Но партията на Плахотнюк отказа да признае новото правителство и обяви, че премиерът Павел Филип, управлявал до 
изборите, все още е на власт. 
Политическата криза заплашва стабилността на една от най-малките и бедни държави в Европа, където Западът и Русия се 
борят за влияние, посочва Ройтерс. 
САЩ, ЕС и НАТО настояха двете страни да проявят сдържаност. Русия приветства формирането на новото правителство и 
изрази надежда за скорошна стабилизация. 
Лидерката на АКУМ Мая Санду положи клетва като премиер през уикенда и правителството ѝ се събра на заседание в 
парламента. 
Кабинетът на Филип пък заседава в сградата на правителството, достъпът до която е блокиран от полиция и привърженици 
на Демократическата партия. 
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„Тази ситуацията в страната ще продължи докато молдовският олигарх Плахотнюк, който превзе всички институции, е в 
Молдова“, каза Санду. „Не искаме да нагнетяваме ситуацията. Надявам се, че тези, които се опитват да узурпират властта, 
знаят позицията си и ще напуснат доброволно“, добави тя. 
На другото заседание Филип настоя държавните институции да продължат нормалното си функциониране. „Гражданите 
не трябва да страдат заради политическата криза“, каза той пред министри и шефове на агенции. 
Споразумението на Санду със Социалистическата партия преодоля безизходицата след изборите през февруари, които не 
излъчиха ясно парламентарно мнозинство. 
Но Конституционният съд постанови, че е пропуснат крайният срок за формиране на правителство и това налага 
предсрочни избори. 
Санду и президентът Игор Додон, който е бивш лидер на Социалистическата партия, отхвърлиха решението на съда с 
мотива, че той не е политически независим. Въпреки че и двамата са срещу Плахотнюк, те имат различен политически 
дневен ред. 
Санду, която е бивш съветник в Световната банка, иска Молдова да стане членка на ЕС, докато Додон е против и в миналото 
е критикувал политическото и търговско споразумение, сключено с Брюксел през 2014 г., защото накърнявало 
отношенията с Русия. 
ЕС дава помощи на Молдова, но става все по-критичен към Кишинев заради забавянето на реформите. 
В неделя Конституционният съд отстрани за кратко от длъжност проруския президент Игор Додон, така че Филип да стане 
временен президент и да подпише указ за разпускане на парламента и предсрочни избори на 6 септември. Додон и Санду 
не признават този указ. 
 
В-к Марица 
 
√ Данъчното облагане е основно предизвикателство пред ЕС 
Данъчното облагане е основното предизвикателство пред приемането на общата рамка на унифицирания продукт за 
лично капиталово пенсионно осигуряване РЕРР. Страните членки на ЕС сами трябва да помислят как да решат този 
проблем. Това коментира още преди година София инт Велд, член на Европейския парламент и Комисията по 
икономически и парични въпроси. 
Според нея има 49 различни режима за даване на този вид стимул. Затова е много трудно да се намери формула за 
общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване, която да направи възможно PEPP да отговори на изискванията 
за данъчно облекчение във всяка страна членка. Ако PEPP не получи данъчно облекчение или стимул, а националните 
продукти получат, той наистина много трудно ще успее, каза още София инт Велд. 
В Регламента на ЕП специално са описани изискванията за това какъв съвет трябва да получи всеки клиент за най-
подходящите за него условия и особено за най-изгодния лично за него начин на изплащане на пенсията, каквато 
информация у нас не може да се получи. За да дават съвети, осигурителните посредници трябва да имат нужната 
квалификация. 
С новия продукт се регламентира конкуренцията между предлагащите го на пазара, докато при нас такава конкуренция 
няма. Него ще могат да го предлагат всички лицензирани и надзиравани институции, които имат компетентност да 
управляват активи: банки, застрахователи, инвестиционни посредници, управляващи дружества - това е една огромна 
индустрия, която и в момента управлява трилиони евро. 
РЕРР дава възможност парите да ви следват в целия ЕС. Отчита се, че има около 11 млн. души в момента, които са граждани 
на една страна, но живеят и работят в друга страна. Има и около 1 млн. души, които ежедневно прекосяват границите, за 
да работят в съседна държава. Човек може да носи РЕРР със себе си, да внася средства по него от всяка държава, да сменя 
доставчика му на пет години. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Повече жени в ръководството на ЕС - не очаквайте прекалено много 
Когато мъжете, управляващи Европейския съюз, подбират тази година неговите нови лидери те може да назначат повече 
жени. Но не очаквайте радикална промяна в близко бъдеще. 
В ЕС започнаха разговори за номинирането на хората, които ще ръководят неговите ключови институции през следващите 
пет години. Ръководният пост в Европейската централна банка (ЕЦБ) с мандат от осем години също става вакантен тази 
година. 
Преговарящите в Брюксел и европейските столици ще трябва да претеглят интересите на Севера и Юга, на десницата и 
левицата, на големите и малките страни, на по-богатите и по-бедните. Но тази година има и натиск, по-силен от 
обикновено, за баланс между половете. 
Нито една от трите най-влиятелни европейски институции - Европейска комисия (ЕК), Европейският съвет (на националните 
лидери) и ЕЦБ - не е била оглавявана някога от жена. "Положението е нелепо. Все още има прекалено малко жени. Това 
се отнася до всички други ръководни постове в ЕС", каза този месец оттеглящият се председател на ЕК Жан-Клод Юнкер, 
който има само една жена сред шестимата си заместници. Но що се отнася до неговия пост, е все още прекалено рано. "Не 
мисля, че в близко бъдеще може да видим жена начело на Комисията", каза във вторник Юнкер, като отбеляза, че изборът 
не зависи от него. 
Френският президент Еманюел Макрон и оттеглящият се председател на Европейския съвет Доналд Туск са сред хората, 
които искат жени да бъдат избрани за два от четирите най-важни поста - председател на ЕК, председател на Европейския 
съвет, председател на Европейския парламент (ЕП) и върховен представител на ЕС за външната политика и сигурността. 
Засега само последният се заема от жена - италианката Федерика Могерини. 



9 

 

Мъжки клуб 
Кандидатките за висшите постове в Брюксел включват Маргрете Вестагер от Дания, сега еврокомисар по конкуренцията, 
и.д. президент на Световната банка Кристалина Георгиева от България и испанският министър на икономиката Надя 
Калвино. В надпреварата са също Натали Лоазо, бивш френски министър по европейските въпроси, еврокомисарят по 
правосъдието Вера Йоурова от Чехия и оттеглящият се президент на Литва Далия Грибаускайте. Мадрид може да 
предложи министъра на околната среда Тереса Ривера. 
Ръководството на ЕС обаче е отражение на вътрешната политика в страните от блока, която преобладаващо се доминира 
от мъже. Националните столици в ЕС номинират всеки от 28-те комисари, а в оттеглящата се ЕК само девет са жени. "В 
исторически план жените не са били приоритет", казва Виргиния Лангбак, директор на Европейския институт за равенство 
на половете, който е агенция на ЕС. "Това е споразумение между мъже, защото мнозинството от партийните лидери са все 
още мъже", добавя тя. 
Измежду 28-те лидери на страните от ЕС само четири са жени, въпреки че една от тях - Ангела Меркел - е най-влиятелна 
сред всички. Потенциално има и пета жена след изборите миналата седмица в Дания, но останалите три, включително 
британската Тереза Мей, са на път да напуснат постовете си. 
Особено крещяща е пропастта в ЕЦБ - в 25-членния управителен съвет на банката заседават само две жени. Една от тях - 
Шарън Донъри, и.д. управител на ирландската централна банка - трябва да се оттегли на 1 септември и ще бъде заменена 
от мъж. 
Единствената сред главните институции на ЕС, която се доближава да паритет на половете, е Европейският парламент, 
чийто първи председател през 1979 г. става французойката Симон Вейл. Четиридесет години по-късно около 40 на сто от 
депутатите, избрани през миналия месец на европейските избори, са жени, повече от 36 процента в отиващия си 
парламент. В страните членки делът на жените законодатели съставлява над 40 на сто в парламентите на Белгия, Швеция 
и Финландия, но в Унгария и Малта те са само малко над 10 процента. 
Европейските институции не само че са "по-мъжки" от електората, но те са и "по-бели". Малцинствата съставляват една 
десета от населението на ЕС, но те ще имат точно 5-процентно представителство в ЕП, казва Сара Чандър от групата 
Европейска мрежа срещу расизма. "Има известно подобрение", казва тя, но добавя: "Все още сме далеч от истинско 
представителство на европейското население". 
При толкова много други залози в преговорите за запълване на висшите постове, преодоляването на несъответствието 
между половете ще бъде само един от факторите. "Със сигурност те ще се опитат да направят нещо", казва високопоставен 
представител (мъж) на правителство от страна членка, който отговаря за европейските въпроси. "Това е важно, но трябва 
и да бъде изпълнимо. Това няма да бъде въпрос на живот или смърт", добавя той. 
 
√ В битката за поста на Мей останаха десет кандидати 
Десет кандидати бяха номинирани да участват в надпреварата за наследник на Тереза Мей като лидер на 
Консервативната партия и премиер на Великобритания. Това съобщи т.нар. Комитет 1922 на торите, цитиран от Ройтерс, 
предаде БТА. 
Сред кандидатите са фаворитът и бивш външен министър Борис Джонсън, наследникът му на поста Джереми Хънт, 
министърът на околната среда Майкъл Гоув, бившият министър за Брекзит Доминик Рааб, министърът на 
здравеопазването Мат Ханкок и този на вътрешните работи Саджид Джавид. 
Останалите кандидати са министърът на международното развитие Рори Стюарт, бившият министър Естер Маквей, 
бившият лидер на Камарата на общините Андреа Ледсъм и депутатът от консерваторите Марк Харпър. 
По-рано от състезанието обяви, че се оттегля депутатът Сам Джима. Той беше единственият кандидат, който подкрепяше 
идеята да бъде организиран нов референдум за Брекзит. 
В четвъртък ще бъде първият тур на гласуванията сред депутатите на торите, в които те постепенно ще стесняват броя на 
кандидатите, докато не останат само двама. Последните двама, които останат, след това ще се явят на вътрешни избори, 
на които ще гласуват членовете на партията. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Колко ще струват ремонтите в столицата? Гост кметът Йорданка Фандъкова; 
- България и Македония - между дипломацията и историческия прочит; 
- На живо от Стрелча - как се живее без вода? 
- Защо беше разрушена къща-паметник на културата в Пловдив и може ли да бъде възстановена? 
- В началото на сезона - къде са чистите плажове по Черноморието? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Разбраха ли се България и Македония за общата ни история - чий герой е Гоце Делчев? Гост външният министър 

Екатерина Захариева; 
- Агресия срещу кондуктор във влак - кой отговаря за сигурността на пътниците и служителите? 
- Каква е съдбата на петте кучета, които разкъсаха до смърт мъж край Владо Тричков? 
- На живо от Стрелча: Докога ще остане бедственото положение и има ли питейна вода за хората? 
- След разследване на bTV - има ли още случаи на извършени операции без съгласието на пациента? 
- Защо настилката на "Графа" се руши само седмица след края на ремонта? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Агресия във влака. Гратисчии в саморазправа с контрольор и пътници. 
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- Вербуван от "Ислямска държава". Как терористите привличат хора у нас? Говори бившият главен секретар на МВР 
Калин Георгиев. 

- Ще се отнемат ли деца заради дръпнато ухо? И могат ли анонимни сигнали да разделят семейства? Отговорите от 
социалния министър Бисер Петков. 

- Игра на тронове в БСП. Кой ще надделее в битката за председателското място? Коментар на Калоян Паргов. 
- Сметки без кръчмар, или как се стига до невъзможност за плащане на вноските по кредитите? 
- След ремонта на ремонта... пак ремонт. Ще излезе ли сметката за "Графа"? 
- Община под блокада? На живо от Струмяни - докъде ще стигнат протестиращите срещу високите цени на водата? 
- Магията на Изтока влиза в студиото на "Здравей, България". 

 
√ Предстоящи събития в страната на 11 юни 
София. 

- От 9.30 часа в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф" № 12, ще се проведе заседание на Съдийската 
колегия на ВСС. 

- От 10.00 часа в Best Western Plus Hotel Expo Sofia ще се проведе новото издание на Клуб Investor „Банки и финанси". 
Събитието ще открие подуправителят на БНБ Калин Христов, който ще коментира последствията от икономиките 
на ЕС за паричната политика и банките. 

- От 11.00 часа в Sofia Lab на ул. „Сердика" ще се състои представяне на Стъпка 5 от Визия за София. Ще участват 
председателят на СОС Елен Герждиков и Любо Георгиев, ръководител на проекта. 

- От 13.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция „Граждани срещу абсурдите в социалната 
политика" на група-инициатива „Граждани срещу стратегията за детето 2019- 2030 г.". 

*** 
Благоевград. 

- От 18.00 часа в зала „Пейо Яворов" ще се състои културно - музикалният спектакъл „Европейските езици - култура 
и общуване без граници", който Областна администрация Благоевград организира съвместно с Езикова гимназия 
„Акад. Людмил Стоянов". 

*** 
Враца 

- От 11.30 часа в ППМГ „Акад. Иван Ценов" ще се проведе брифинг на министъра на образованието и науката 
Красимир Вълчев, който ще посети учебни заведения във Враца, в които са реализирани строително-ремонтни 
дейности със средства на министерството. 

*** 
Казанлък. 

- От 10.30 часа на строевия плац в Гарнизон Казанлък ще се проведе заключително военноприложно състезание, в 
което ще участват деца и ученици от "Клуб приятели на армията". 

*** 
Ловеч. 

- От 10.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе пресконференция по проект „Изграждане на социално 
жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. „ Гозница". От 11.00 часа на обекта на ул. „Дълбок 
път" ще се проведе първа копка. На събитията ще присъства кметът на Ловеч Корнелия Маринова. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в малката конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов" ще се проведе начална 
пресконференция на Община Пловдив по проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и/или биоразградими отпадъци", който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна 
среда" 2014-2020 г. и от държавния бюджет. В пресконференцията ще вземе участие зам.- кметът на Пловдив 
Розалин Петков. 

- В 11.00 часа на Голямата раннохристиянска базилика ще се състои церемония, на която кметът Иван Тотев и 
посланици на държави от целия свят ще отправят послания за общото ни бъдеще. 

*** 
Смолян./с. Могилица 

- От 18.30 до 19.30 часа съветниците от групата на ГЕРБ в Общинския съвет организират приемна в читалище 
„България - 1937". В срещата ще участват общинските съветници Ангел Безергянов, Мариана Сивкова и Димитър 
Николов. 

*** 
Стара Загора. 

- От 12.00 часа пред сградата на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" омбудсманът Мая Манолова ще подкрепи 
протеста на специалистите по здравни грижи в Стара Загора 

*** 
Шумен. 

- От 10.00 часа в зала 363 на общината ще има брифинг. 
- От 10.45 часа в Дома за стари хора „Д-р Стефан Смядовски", дарител Стоян Стоянов - студент IV курс от ШУ 

"Еп.К.Преславски" ще дари на потребителите на Дома - борд / платформа / за инвалидни колички, който ще бъде 
монтиран в служебния автомобил на социалното заведение. 

- От 10.00 часа до 14.00 часа на язовир „Шумен" ще бъде извършено зарибяване от „Напоителни системи". 


