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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
  
 
ТВ+ 
 
√ АИКБ СТАРТИРА ПРОЕКТ, С КОЙТО ЩЕ СЕ БОРИ СЪС СИВИЯ СЕКТОР 
Говори изпълнителният директор на Асоциацията Добрин Иванов 
Новият проект, който стартира АИКБ от 1-ви октомври, е с продължителност 30 месеца. Целта на този проект е да се 
подобри достъпа до пазара на труда на неравностойните групи, да се подобри и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост, т.е тук имаме малко по-тесен фокус, ще се изследват формите и 
проявленията и ще предложим мерки за ограничаване на недекларираната заетост.  
Това заяви изпълнителният директор на Асоциация на индустриалния капитал в България относно проекта, който 
Асоциацията стартира. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Enterprise.bg 
 
√ Васил Велев: Кризата за индустрията дойде  
За индустрията въпросът дали идва криза не стои - всъщност кризата дойде", заяви пред БНР председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
„За юни статистиката отчете спад на износа с 6,4%. За юни и юли отчете спад на индустриалното производство. Стопанската 
конюнктура за август е -3,1%. За пръв път от много време несигурността изпреварва проблема с човешките ресурси", 
посочи Велев в интервю за предаването „Преди всички". 
„И в машиностроенето, и в електротехниката, и в текстил и облекло, в производството на мебели, на метали имаме спад в 
продажбите и то от месеци. Очакваме за цялото трето тримесечие спад на индустриалното производство в страната", 
добави още Велев. 
Според него има два начина на поведение - да се правим, че нищо не се случва, за да не се свива допълнително 
потреблението и оттам да не се усилва допълнително кризата, другото - да се каже честно на хората да бъдат по-разумни. 
Запитан дали ще се стигне до рецесия в България, Васил Велев отговори: „Когато индустрията тръгне надолу, икономиката 
е инертна, процесите се развиват бавно, но посоката е тази". 
След големия харч за изтребители може да се окаже в един момент, че ERM II ще се отдалечи поради голям дефицит, ако 
не се вземат своевременно мерки, изказа мнение председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
От МТСП е поискана подкрепа за експортно ориентираните компании, при които има проблем 
Време е да се действа, няма какво да чакаме, категоричен е Велев. По думите му очакваната помощ от държавата е за 
десетки хиляди работни места: 
„Не са огромни средства и те безалтернативно трябва да се намерят. Не трябва да допускаме грешката от миналата криза, 
когато не подкрепихме предприятията. Надяваме се тази да не е нито толкова дълбока, нито толкова дълга - няма такива 
предпоставки". 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Честит първи учебен ден! 
Започва новата учебна година. Над 700 000 ученици ще влязат в клас днес, сред тях и близо 60 000 първокласници. 
Готови за първия звънец са повече от 2400 училища в цялата страна. Ремонтните дейности в огромната част от тях вече са 
приключили. В над 50 школа обаче учебният процес ще започне при недовършени ремонти. По същата причина 8 училища 
ще посрещнат възпитаниците си в други сгради. 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=34785
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По данни на образователното министерство всички безплатни учебници за учениците от 1. до 7. клас вече са доставени. 
Недостиг има сред преподавателите. От общо 90 000 учители у нас, в пенсионна възраст навлизат повече от 4000. 
Традиционно липсват преподаватели по математика, физика, химия, информационни технологии и английски език. 
Най-много обаче са незаетите места за начални учители и възпитатели. 
 
√ Екатерина Захариева прие външния министър на Индонезия 
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева се срещнa с първия дипломат на Индонезия Рътно 
Марсуди. Това е първо посещение на външен министър на Индонезия в България от 25 години насам. Марсуди е и 
първата жена външен министър на Индонезия. 
Резултатът от срещата - ще бъде подписано Споразумение за сътрудничество между България и Индонезия. Визитата е 
придружена и от бизнес форум. 
По думите на външния ни министър Екатерина Захариева след 2018 година търговията между България и Индонезия се е 
увеличила със 150%, а за първите месеци на 2019 година с над 30 на сто. Захариева коментира, че това е крайно 
недостатъчно според възможностите между двете държави. 
 
√ Емил Радев: България е един от отличниците в борбата с прането на пари 
България е един от отличниците в борбата с прането на пари. Това заяви в сутрешния блок на БНТ евродепутатът Емил 
Радев. 
1 % от годишния Брутен вътрешен продукт на ЕС са съмнителни сделки, пране на пари, каза евродепутатът. 
Пари се перат от трафик на наркотици, оръжие и хора, данъчни престъпления и корупция. 23 държави са в т.н. черен 
списък, които не изпълняват препоръките за борба с прането на пари. Панама, Иран, Ирак, Саудитска Арабия са част от 
тези държави. 
Ние искаме да създадем и сив списък на държави, които има опасност да нарушат правилата за пране на пари. 
България е един от отличниците в борбата с прането на пари. Българските банки са с много строги правила. Ние даже 
минаваме и в друга крайност - много рестриктивни мерки предприемаме. 
По думите на Радев няма държава в ЕС, където корупцията не е огромен проблем. Затова в момента се обсъжда 
общоевропейски мониторингов механизъм за върховенство на закона, корупцията, демокрацията и свободата на медиите. 
 
√ Дончо Барбалов за приключилите и продължаващите ремонти в столицата 
Все още се работи по бул. "Линкълн", където се рехабилитират 4 км. От бул. "Монтевидео" до новата станция на метрото 
се очаква да приключат изцяло ремонтите до началото на октомври. Това каза в Сутрешния блок на БНТ заместник-кметът 
по транспорт Дончо Барбалов.  
Започнало е тестово движение на трамваите по улица "Каменоделска", където има довършителни работи по тротоарите. 
Над 160 светофара са включени в интелигентната система за управление на трафика, коментира Барбалов по отношение 
борбата с натовареното движение. С датчици се следи трафикът и се преценява в каква посока да се приоритизира 
пропускливостта. 
 
√ ЕП се събира за първо заседание  
Европейският парламент се събира днес в Страсбург за първото заседание от новия политически сезон. 
Утре евродепутатите ще гласуват кандидатурата на Кристин Лагард за председател на Европейската централна банка. 
В сряда в програмата на парламента е записано обсъждане на увеличаване на средствата за ключовите европейски 
програми „Хоризонт 2020" и „Еразъм+". Сред темите е и оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз. 
 
√ Борис Джонсън ще обсъди Брекзит в Люксембург 
Британският министър-председател Борис Джонсън днес е в Люксембург за нови разговори за Брекзит. Той ще се срещне 
с главния преговарящ на Европейския съюз Мишел Барние. 
Предвиден е и работен обяд с председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, като това ще е първа среща между 
двамата, откакто Джонсън стана премиер. 
Според източник от "Даунинг стрийт" Борис Джонсън ще се опита да постигне сделка до 18 октомври, когато е срещата на 
върха на Европейския съюз. 
Ако това не се случи, няма да има ново отлагане на Брекзит и Великобритания ще напусне Съюза без споразумение. 
 
√ Цените на петрола се повишиха с 10% 
Цените на петрола се увеличиха с над 10% в азиатската търговия след нападението на нефтени съоръжения в Саудитска 
Арабия. Заради опасения от скок на цените на черното злато американският президент Доналд Тръмп разреши 
отпускането на петрол от Стратегическия петролен резерв на Съединените щати. 
В азиатската електронна търговия американският лек суров петрол с доставка през октомври поскъпна с почти десет на сто 
до 60,23 долара за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море повиши цената си с 11,04 процента до 66,87 долара за барел. 
Реакцията на пазарите не закъсня след съботните нападения срещу съоръжения на саудитския петролен гигант Арамко. 
Атаката, за която отговорност поеха йеменските хуси, доведе до свиване на световното производство на петрол с 5,7 
милиона барела на ден, което е около 6 процента от световния добив. 
Заради опасения от турболенции на пазарите президентът на САЩ Доналд Тръмп разреши отпускането на петрол от 
стратегическия резерв. Той е бил използван само три пъти, последният от които през 2011 г. заради боевете в Либия. 
В Туитър Тръмп заяви още, че Вашингтон е готов да отговори на атаките срещу саудитската петролна инфраструктура. 
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√ Ердоган, Путин и Рухани се срещат в Анкара 
Президентите на Турция, Русия и Иран се срещат днес в Анкара. На тристранната среща от така наречения формат от Астана 
ще бъде обсъдена ситуацията в Сирия и по-конкретно обстановката в северната провинция Идлиб. Тя е последната голяма 
територия под контрола на въоръжените бунтовници. 
Същевременно кола бомба се взриви в близост до болница в град в Северозападна Сирия. Загинали са най-малко 11 души. 
Атентатът е станал близо до турската граница. Все още никой не е поел отговорност за нападението. 
 
Investor.bg 
 
√ България и Румъния с най-голям ръст на почасовите разходи за труд в ЕС 
Най-голямо повишение на почасовото заплащане у нас през второто тримесечие е регистрирано в сектора на 
услугите  
България и Румъния са постигнали най-голям ръст на почасовото заплащане сред страните членки на ЕС през второто 
тримесечие, сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. 
В Румъния те са нараснали с 12,4% на годишна основа, а в България – с 11%. Разходите за заплати и надници у нас са се 
увеличили с 10,9%, а разходите, които не са свързани със заплати, са отбелязали скок с 11,6% през второто тримесечие. По 
отношение на отделните сектори общите разходи за труд в България са се увеличили с 9,8% в индустрията, с 10,6% в 
строителството и с 11,1% в сектора на услугите, сочат данните на Евростат. 
След България и Румъния най-голям ръст на почасовото заплащане е регистрирано в Словакия - 10,6% и Унгария - 10,1%. 
Най-слабо е увеличението в Португалия и Малта, съответно с 0,9% и 1,1%. 
В ЕС като цяло почасовите разходи за труд са нараснали с 3,1% на годишна основа през второто тримесечие, а в еврозоната 
повишението достига 2,7%. 
Двата основни компонента на разходите за труд са надници и заплати, и разходи, които не са свързани със заплати. В 
еврозоната разходите за надници и заплати на отработен час са се увеличили с 2,7%, а разходите, които не са свързани със 
заплати, са нараснали с 2,9% през второто тримесечие спрямо същия период на миналата година. 
Почасовите разходи за труд в индустрията в еврозоната са нараснали с 2,1%, в строителството – с 2,4%, а в сектора на 
услугите – с 2,9%. В ЕС като цяло разходите за труд на час са се повишили с 2,5% в индустрията, с 3,1% в строителството и с 
3,3% в сектора на услугите. 
 
√ МРРБ обновява 435 училища и детски заведения и 13 университета 
Ремонтите дейности са за 624 млн. лв., които се осигуряват от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 
г.  
Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ обновява 435 училища и детския заведения и 13 
университета в 112 български общини, съобщиха от пресцентъра на ведомството. 
Ремонтите дейности са за 624 млн. лв., които се осигуряват от управляваната от МРРБ Оперативна програма "Региони в 
растеж" 2014-2020 г. Над 203 000 ученици, студенти, деца от детски заведения, преподаватели и непедагогически персонал 
ще се обучават и работят в обновена учебна среда. С близо 54 млн.лв. се реновират сградите на 13 висши училища. 
Ремонтите са завършени напълно в три от тях - Техническия университет, Лесотехническия университет и Медицинския 
университет в София. 
В 39 големи български града по програмата се инвестират близо 387 млн лв. 121 училища и 104 детски градини се 
преобразяват в Столична община, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора, Плевен, Благоевград, Велико Търново, 
Видин, Добрич, Хасково, Пазарджик, Шумен, Сливен, Габрово, Ямбол, Перник, Враца, Ловеч, Кърджали, Смолян, Разград, 
Казанлък, Асеновград, Монтана, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Силистра, Димитровград, 
Търговище, Лом, Петрич, Свищов, Велинград, Карлово, Панагюрище. Напълно приключени са проектите в 38 
образователни институции с 25 735 ученици и преподаватели. 
В 28 по-малки общински центрове, бенефициенти на програмата, се ремонтират 37 училища, 19 детски градини и пет 
общински детски комплекса с 23,6 млн. лв. 
Още 149 училища в сферата на културата, спорта, земеделието, агротехника, ветеринарна медицина и професионални 
гимназии- предстои да се модернизират по мярката "Подобряване на държавна и общинска образователна 
инфраструктура от национално и регионално значение" с бенефициент Министерство на образованието и науката, със 178 
млн. лв. В тях се обучават и работят 77 292 души. Те са в общините Велинград, Кнежа, Гълъбово, Вълчи дол, Нова Загора, 
Хасково, Стара Загора, Силистра, Исперих, Първомай, Пазарджик, Кайнарджа, Ловеч, Павликени, Разлог, Бургас, Карнобат, 
Ямбол, Костинброд, Благоевград, Варна, Община град Добрич, Кърджали, Пловдив, Плевен, Сандански, Попово, Тетевен, 
Суворово, Бяла Слатина, Столична община. 
 
В. Банкерь 
 
√ Расте делът на износа в приходите от продажби на "Българска роза-Карлово" 
Продажбите на "Българска роза" АД - Карлово през първото полугодие на тази година са за 2.14 млн. лв., в т.ч. 692 хил. лв. 
от износ на продукция или 32.40% от общите приходи. Това четем в междинния счетоводен отчет на козметичната фирма 
за второ тримесечие. За същия период на миналата година делът на износа е бил 29.63% или 764 хил. лв. от приходите от 
продажба на продукция. 
За първото шестмесечие дружеството реализира загуба в размер на 74 хил. лева. Планираната печалба от началото на 
годината до края на юни беше за 436 хил. лева. Неизпълнението се дължи на нереализиране на прогнозираните общи 
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приходи от продажби продукция и прекратяването на продажбите на тютюневи соуси за "Булгартабак холдинг" АД, 
отбелязват от фирмата. 
Мениджърите на "Българска роза" АД обявиха прогнозите си за продажбите през юли 2019 година, които са на стойност 
638 хил. лв. и с натрупване от началото на годината общо 2.77 млн.лева. 
Прогнозите на мениджърския екип до края на текущата финансова година са за спад в общите приходи от продажби, което 
се дължи на липсата на пазар на тютюневи соуси и намаление в реализираните и прогнозирани приходи от продажби на 
основни дистрибутори в България и чужбина, особено в Китай. Очакванията са годишният оборот да е на стойност 5.03 
млн.лв, но "предвиждаме сериозен спад на финансовия резултат", уточняват директорите в доклада си. 
Като се вземе предвид предмета на дейност на "Българска роза" АД, то отрасловият риск, от една страна, е свързан с 
развитието на козметичната индустрия и, от друга страна, наличието на суровини и материали за производството на 
натурално-ароматични продукти. Този риск, характерен за козметичната индустрия, се поражда от влиянието на научните 
постижения по отношение на активни съставки, отговарящи на все по-високите изисквания на потребителите, новите 
технологии, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на вътрешни и външни пазари. 
От друга страна, дейността на фирмата от Карлово е изложена на валутен риск, тъй като голяма част от продукцията й се 
изнася в чужбина. Колебанията във валутния курс се отразяват, макар и слабо, тъй като дружеството извършва по-голяма 
част от своите разплащания (покупки и продажби) в лева или евро. 
Поради факта, че основен източник на приходи за "Българска роза" АД са производството и продажбите на етерични масла 
и конкрети, основните рискови фактори за дружеството може да се окажат цените на световните пазари, вътрешна 
конкуренция, наличие на суровини и изменение на техните цени. Наличието на суровини и техните цени са в пряка 
зависимост от конкретните природно-климатични условия по време на кампания за беритба. 
Но, за инвеститорите в "Българска роза" - Карлово има и добра новина. Общото събрание на акционерите на дружеството, 
проведено на 9 май, взе решение да се разпредели сума в размер на 428 078 лева за изплащане на дивиденти от печалбата 
за 2018 година. Изплащането на сумите започна от 5 юли, съгласно изискванията на Закона за публично предлагане на 
ценни книжа и други приложими норми на действащото законодателство - по договор с "Централен депозитар" АД и чрез 
"Интернешънъл асет банк" АД, клон Пловдив. 
"Българска роза" АД, Карлово, е наследник и последовател на старите традиции и опит в производството на етерични 
масла (розово и лавандулово) и други натурални ароматични продукти. Фабриката произвежда парфюмерийна козметика, 
парфюмни композиции за нуждите на: парфюмерийната и козметичната промишленост и за производството на 
почистващи препарати. В асортимента й са и фруктови есенции и аромати за хранително-вкусовата промишленост. 
Предприятието е основано през 1947 година в сърцето на прочутата Розова долина, чийто климат и надморска височина 
са перфектно място за етерично-маслени култури. То има съответните сертификати за производство. 
"Българска роза" АД е публично дружество с над 1600 акционери. Книжата му се търгуват на "Българсата фондова борса" 
АД на Неофициален пазар. 
Основен акционер в козметичната компания е: "Стара планина холд" АД с дял от 49.99% от капитала. "Гарант-5" ООД 
притежава 32.94%, а свободно търгувани са над 912 хил. акции или 17.06% от книжата с право на глас. 
 
Nеws.bg 
 
√ Иновациите в paзплaщaтeлнитe ĸapти – световна революция или залез? 
Швeдcĸaтa ĸoмпaния Fіngеrрrіnt Саrdѕ АВ, ĸoятo ce зaнимaвa c биoмeтpични дaнни, пpoгнoзиpa, чe пpeдcтoи гoлямa 
cвeтoвнa peвoлюция пpи paзплaщaтeлнитe ĸapти, съобщава money.bg. 
Зaлoзитe ca гoлeми - фиpмaтa пpeдлaгa cмapт ĸapти, ĸoитo зaмeнят идeнтифиĸaциятa нa ΠИH ĸoдa и пoдпиca c пpъcтoв 
oтпeчaтъĸ. 
Fіngеrрrіnt (в пpeвoд "пpъcтoв oтпeчaтъĸ") oчaĸвa тъpгoвcĸaтa yпoтpeбa нa ĸapтитe дa зaпoчнe пpeз cлeдвaщaтa гoдинa, 
cлeд ĸaтo пpeминe ycпeшнo изпитaния oт 20 бaнĸи. Πoдoбнa биoмeтpичнa тexнoлoгия бeшe paзpaбoтeнa зa Маѕtеrсаrd 
пpeз мeceц юли. 
B cвeтoвeн плaн пpoизвoдcтвoтo нa ĸapти зa финaнcoви oпepaции и ĸoнтpoл нa дocтъпa ce yдвoявa, пpeдлaгaйĸи oгpoмeн 
пoтeнциaл зa ĸoмпaниитe, зaяви изпълнитeлният диpeĸтop нa Fіngеrрrіnt Kpиcтиaн Фpeдpиĸcън. 
Toй ce cтpeми дa ce cпpaви c oгpoмния cпaд в пpиxoдитe нa ĸoмпaниятa, ĸoйтo ce нaблюдaвa пpeз вcяĸa oт пocлeднитe 3 
гoдини. Πpиxoдитe нaмaляxa минaлaтa гoдинa дo нaй-ниcĸoтo cи нивo oт 2014 гoдинa нacaм зapaди пpoдължитeлния 
нaтиcĸ въpxy цeнитe и пo-cлaбия пaзap нa мoбилни тeлeфoни, oбopyдвaни c пpъcтoв oтпeчaтъĸ. 
Fіngеrрrіnt oцeнявa, чe глoбaлнoтo гoдишнo пpoизвoдcтвo, вĸлючитeлнo и нa интeлигeнтни дeбитни ĸapти, щe ce paвнявa 
нa 3,5 милиapдa дo 4 милиapдa. 
Hяĸoи aнaлизaтopи oбaчe ce cъмнявaт във виждaниятa нa Fіngеrрrіnt зa глoбaлнa peвoлюция. B paзплaщaтeлния бизнec 
вeчe имa твъpдeния, чe ĸoмпaниитe и ĸлиeнтитe щe пpeминaт вce пoвeчe нa плaщaния чpeз мoбилни тeлeфoни, a нe c 
ĸapти, ĸoeтo щялo дa дoвeдe и дoпълнитeлни нaмaлeния зa пoтpeбитeлитe. 
Дopи aĸo cмapт ĸapтитe cтaнaт peaлнocт, пpaĸтичecĸи вceĸи вeчe имa cмapтфoн, тaĸa чe peвoлюциятa мoжe дa нe e тoлĸoвa 
гoлямa, ĸoлĸoтo ce пocoчвa, тълĸyвa иĸoнoмиcт oт Аlfrеd Веrg 
 
√ Последен ден за регистрация в Общински избирателни комисии преди изборите 
Днес изтича срокът, в който партии, местни коалиции и инициативни комитети могат да се регистрират в Общинските 
избирателни комисии за участие в предстоящите местни избори, насрочени за 27 октомври. 
Заявка за участие на национално ниво са подали общо 59 партии и 7 коалиции. 
Днес трябва да бъдат обявени и тарифите на печатните и онлайн изданията, които желаят да се включат в отразяването на 
вота. За електронните медии срокът изтича на 26 септември. 
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Economic.bg 
 
√ Време е общините да получат част от данъчните приходи 
Въпреки подобреното състояние на общинските бюджети през последните години, местните власти остават 
зависими от трансфери и субсидии 
В навечерието на местните избори в България, Институтът за пазарна икономика отправи поглед към потенциала за 
бъдещето развитие на общините в България. Водещ мотив на събитието беше променящата се индустрия в България през 
последните 10 години и възможността на общините да провеждат адекватни политики в бързо променящата се среда. 
Официално беше представена и кампанията на ИПИ за преотстъпване на 1/5 от приходите от облагането на доходите към 
общините. 
Кампанията ни за фискална децентрализация е още по-важна в контекста на протичащата дълбока трансформация на 
българската икономика. В десетилетието след глобалната криза и присъединяването на страната към ЕС измеренията на 
промяната бяха най-общо две – все по-активна интеграция на бизнеса към международни вериги на добавена стойност 
чрез нарастване на износа и постепенно свиване на разчитащи на много ръчен труд производства с ниска 
производителност за сметка на разрастване на дейности с по-висока добавена стойност. 
Един от индикаторите, който добре илюстрира тези процеси, е пренасочването на работната сила между икономическите 
отрасли. За по-малко от десетилетие заетите в строителството се стопиха почти наполовина, а в производството на облекла 
и обувки – с една трета. Работещите в хранителната и мебелната промишленост също постепенно намаляват, въпреки 
нарасналата стойност на произведената продукция. В същото време растат заетите в производството на превозни средства, 
лекарства, електроника и електрически съоръжения. Като цяло преработващата промишленост произвежда и изнася 
значително повече отпреди десет години с около 100 хиляди по-малко заети. Структурата на износа също е много различна 
– утрои се делът на автоиндустрията, двойно нарасна делът на електрическите съоръжения, нарасна значението на 
машиностроенето, химическата и фармацевтичната промишленост,  производството на метални и пластмасови изделия. 
Постепенно намалява ролята на износа на горива, базови метали, текстил и облекла. 
Въпреки бързия ръст потреблението и активизирането на банковото кредитиране в последните години, наетите в 
търговията и финансовия сектор остават под нивата от 2008 г. За сметка на това постепенно се повишава заетостта в 
аутсорсинга на поддържащи бизнес услуги, който постепенно се превърна в ключов работодател за хора с относително 
високо образование и добро познание на чужди езици. Безспорен лидер по ръст на заетостта в последното десетилетие 
обаче е IT секторът. Създаването на софтуер и информационните услуги са и дейността с най-високи средни заплати в 
страната – вече и над максималния осигурителен праг. Тази динамика обаче се концентрира предимно в София – ръст от 
над 30 хил. работни места – и в известна степен в Пловдив и Варна. Макар през последната 1-2 години да се чуват добри 
новини от различни места, другите икономически центрове все още не успяват да привлекат достатъчно на брой компании 
в сектора на информационните технологии, които да натежат на местния пазар на труда. 
При очакваното свиване на населението в трудоспособна възраст, сериозната конкуренция за работна сила в отворения и 
все по-мобилен общ европейски пазар на труда и достигнатите вече рекордни коефициенти на заетост, 
предизвикателството е да се увеличават инвестициите в такива производства и услуги, който създават по-висока добавена 
стойност. Това са най-общо дейности, които създават високо ценени от глобалния потребител продукти с модерни 
технологии и висококвалифицирани и производителни работници. Такива работодатели могат да предложат устойчиво 
дългосрочно нарастване на заплащането на труда и да допринесат за общо увеличение на доходите на българските 
домакинства. 
Описаната трансформация на цялата стопанска структура обаче е процес, включващ стотици, дори хиляди, отделни 
инвестиционни намерения. Започва се с избор на България като място за правене на бизнес, а после идват решенията  за 
изграждане на завод или стартиране на услуга в конкретен български град, община и регион. Общините трябва да са 
особено активни в този процес, тъй като от тях зависят условията на място за потенциалните инвеститори. Именно това, 
наред с качеството на живот по места, трябва да бъде в центъра на дебатите по време на местните избори. 
Въпреки подобреното състояние на общинските бюджети през последните години, оценките на ИПИ показват, че 
общините остават в капаната за зависимостта от трансфери и субсидии. Парадоксално, в период на икономически растеж 
и поредни бюджетни излишъци, общините нямат ресурс да провеждат адекватна местна политика и не могат да променят 
ефективно публичната среда. Ако изключим столицата София и някои от курортните общини в страната, то всички други са 
почти изцяло зависими от трансферите от централното правителство. 
През 2018 г. разходите на местно ниво в България възлизат на 7.2 млрд. лв. Данъчните приходи на общините обаче са едва 
около 1 млрд. лв. На практика, от всеки 7 лева похарчени на местно ниво, едва 1 лев е собствен данъчен приход на 
общината. Другото са трансфери от държавата, европейски субсидии и неданъчни приходи. Липсата на адекватен собствен 
ресурс и зависимостта на трансфери и субсидии са основен проблем пред регионалното развитие в България. Проблем, 
който още по-ясно се вижда в добрите години за родната икономика. 
Назрял е моментът общините в България да получат част от това, което така или иначе се генерира като данъчен приход 
от местното население. Дискусиите през последните 10 години ни убедиха, че най-правилният ход за решаването на този 
проблем е като се преотстъпят част от приходите от подоходното облагане към общините. Така общинският бюджет 
започне да зависи от  състоянието на местната икономика, броя на заетите и техните заплати - какъв по-голям стимул за 
местните власти да работят за повече инвестиции и работни места? 
Предложението, което през годините е широко изказвано и от много други експертни общности и е познато в обществото, 
е 1/5 от приходите от облагането на доходите да бъде автоматично преотстъпвана към общините, като парите следват 
личната карта – щом по лична карта си жител на дадена община, то 1/5 от твоя подоходен данък ще отива именно там. По 
наши изчисления това е ресурс в рамките на 800 млн. лв., който почти ще удвои собствените данъчни приходи на 
общините. 



6 

 

Вярваме, че това е най-правилната стъпва в посока към реална фискална децентрализация. Официален старт на 
кампанията ще бъде даден в началото на ноември – дни след провеждането на втория тур от местните избори – с връчване 
на отворено писмо до министър-председателя и министъра на финансите. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Десислава Танева открива академичната година в Тракийския университет 
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева днес ще открие академичната година в Тракийския 
университет в Стара Загора, съобщиха от МЗХГ. Събитието ще се състои от 10:00 ч. във Форума на висшето учебно 
заведение в Студентски град. 
Тракийският университет е създаден през 1995 г., въз основа на съществуващите висши училища, с решение на 37-ото 
Народно събрание. Изучаваните области са: хуманна и ветеринарна медицина, педагогика, аграрна сфера, екология, 
икономика, техника и технологии, моден дизайн, социални дейности и др. 
Висшето учебно заведение има правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен 
Доктор. В структурата му са включени 9 структурни звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, 
Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, 
Стопански факултет, Факултет Техника и технологии - Ямбол, Медицински колеж - Стара Загора, Филиал - Хасково и 
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите. 
 
√ България се нарежда трета по привлекателност за чужденци 
Причина за класирането ни е малкият брой туристи 
България се нарежда трета в класация, показваща кои са страните в Източна Европа, които все още не са пренаселени от 
туристи. Това пишат от ирландския ежедневник „Айриш Екзаминър“. 
Проблемът с огромния поток от туристи не е нов и все повече страни се чудят как да се справят с него. Някои от тях вече 
въведоха туристическа такса, включително Испания, Франция и Германия. Най-много страдат европейски градове като 
Амстердам или Будапеща, пренаситена с туристи с раници. В Хърватия пък плажовете се пълнят от търсещи слънчева 
светлина летовници. Затова и от изданието препоръчват няколко дестинации в Източна Европа, в които масовият туризъм 
все още не е толкова разпространен. 
Първа в класацията е Естония, която привлича с исторически забележителности, а вечерно време с нощни клубове и 
барове. Следва Черна гора, която въпреки малките си размери, пленява туристите с напоената си с история земя. Трета е 
България, където повечето туристи се насочват към морските курорти, но изпускат големи градове като София и Пловдив. 
„София не е един от най-красивите европейски градове, но предлага достатъчно църкви, музеи и паметници на Червената 
армия, за да забавлява дори най-капризните“, пишат от ежедневника. На четвърто място е Албания. Страната предлага 
отдих в красивите си планини, а за ентусиастите – възможност да покорят поредния си връх. Предпоследна е Румъния. 
Северната ни съседка е спомената основно с историите за граф Дракула и неговия замък. Шеста е Латвия, отхвърлила 
социалистическата архитектура, за да построи модерни, разноцветни сгради и авангардни галерии. 
 
БНР 
 
√ Ще има ли скок на цените на горивата следващата седмица 
Бензиностанциите ще се възползват от случващото се и ще вдигнат цената на горивата следващата седмица. Това 
прогнозира пред БНР Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. За тази седмица той не очаква 
поскъпване в българските бензиностанции. 
„В краткосрочен план очаквам стабилизиране на пазарите. Саудитска Арабия вече загатна, че до няколко дни може да 
възстанови една голяма част от добива на петрол. Има няколко големи рискови фактора. Единият е, че вероятно тази 
геополитическа криза няма да се свърши само с тези удари. Саудитска Арабия вече загатна, че е готова да нанесе ответен 
удар. Един потенциален удар срещу Иран означава най-малкото временен регионален конфликт. Това ще доведе до 
чувствително повишение на цените на петрола в много по-дългосрочен план. Отново се връща на преден план 
геополитическият фактор при цените на петрола“, коментира Владимиров в интервю за предаването „Преди всички“. 
Той е категоричен, че не е в политически интерес нито на САЩ, нито на Иран да започват война, която да преначертае 
картата на Близкия изток. И двете страни нямат интерес от конфликт, смята Владимиров и припомни обаче, че в миналото 
емоцията и липсата на трезва оценка на последствията са водили до сериозни конфликти. 
От гледна точка на търсене и предлагане Доналд Тръмп е прав, каза той и добави: „Има достатъчно  петрол. Световната 
икономика влиза в една слаба рецесия и търсенето на петрол намалява. Дългосрочно нямаме проблем, структурен 
проблем няма“. 
Според него обаче сделката между ОПЕК и Русия вероятно ще се разпадне, поне в краткосрочен план. 
Повишението на цените на суровия петрол има негативен ефект върху световната икономика, подчерта Мартин 
Владимиров. Той прогнозира: 
„Ако това увеличение на цените се задържи в дългосрочен план, очаквам, че това ще доведе до няколко десети процента 
намаление на БВП на света, но засега е твърде рано да се прогнозира“. 
 
√ Финансовите министри от ЕС се договориха да работят за промени в Пакта за стабилност 
Финансовите министри от Европейския съюз се договориха да работят за промени в Пакта за стабилност, който налага 
фискална дисциплина на държавите членки. Това съобщи заместник-председателят на Европейската комисия Валдис 
Домбровскис след края на двудневното съвещание на министрите в Хелзинки. 
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"Много държави се изказаха в полза на опростяване на правилата в името на прозрачността и предсказуемостта. Нуждаем 
се от допълнителни анализи и дискусии. Комисията трябва да ги осигури до края на годината.", каза Валдис Домбровскис. 
За ревизия на пакта за стабилност пледира главно Италия, чийто дълг надвишава 132 процента от брутния вътрешен 
продукт. Италианското правителство се надява да стимулира икономиката с повече публични инвестиции. 
Богатите северни държави обаче са против разхлабването на финансовата дисциплина. 
Френският финансов министър Брюно льо Мер заяви вчера, че въпросът е твърде спорен и ще отклони вниманието от 
други важни приоритети пред Съюза. 
Льо Мер и колегите му от Германия и Холандия не присъстваха на днешното заседание на съвета на финансовите 
министри. 
 
√ Може ли да бъде предотвратена рецесията в Европа и на каква цена 
Европейската централна банка отново започна да налива пари в икономиките на 19-те държави от еврозоната с надеждата, 
че този път ще стимулира растежа и ще предотврати рецесия. Франкфурт намали рекордно ниската депозитна лихва до 
минус 0,5 на сто, срещу което има остро недоволство от германските банки. Може ли рецесията да бъде предотвратена и 
на каква цена? 
Най-остра реакция срещу модерния вариант на печатане на пари имаше от Германия и Холандия - банкери от двете 
икономики цяла седмица предупреждаваха, че понижаването на вече отрицателната депозитна лихва ще има негативен 
ефект върху бизнеса им, а без здрави банки, няма здрава икономика. Коментарите дойдоха в седмицата, когато редица 
влиятелни икономически институти прогнозираха скорошна рецесия в Германия, най-голямата икономика в Европейския 
съюз. В интервю за „Събота 150“ проф. Александър Криволузки от Германския институт за световна икономика заяви: 
„Европейската централна банка нямаше друга алтернатива освен да преотвори програмата за количествени улеснения. 
Причината е много ясна - инфлацията отново почти замръзна в еврозоната, което е много далеч от целта близо до два 
процента, а рецесията бавно пълзи към еврозоната, особено към Германия. 
Алтернативата е да не направи нищо. А ако не се нарави нищо, еврозоната просто ще изпадне в рецесия. Засега не се 
виждат фискални мерки, с които да се стимулира икономиката. Възможността да се изпадне в рецесия би струвала много 
повече дори и на Европейската централна банка, защото е по-добре да вземеш мерки, за да не изпаднеш, отколкото да 
търсиш спасение, след като вече си в дълбока рецесия“. 
„Първо, не е сигурно, че рецесията идва. Има сигнали, че може би тя ще дойде. Напълно възможно е да има рецесия само 
в някои части на Европа, но не е изключен сценарият тя да бъде навсякъде. Все пак в глобален мащаб ние сме в търговска 
война, имаме Брекзит и редица други предпоставки, които да влошат икономиката - следователно да доведат до спад и 
рецесия“, допълни директорът на изследователския център SAFE във Франкфрт Ян Кранен. 
В четвъртък Европейската централна банка намали депозитната лихва от минус 0,4 на минус 0,5 на сто и обяви, че ще 
налива по 20 милиарда евро месечно от 1 ноември - всъщност датата, от която новият гуверньор Кристин Лагард ще седне 
в кабинета на Марио Драги. 
„Това трябва да доведе до увеличаване на кредиторането от банките. Намаляването на депозитната лихва, която и без 
това беше отрицателна, удря германските банки. Вярно е. Причината затова е, че в много случаи в Германия е безплатно  
да имаш банкова сметка. Парите, които банките получават под формата на депозити на фирми и граждани, се държат на 
депозитни сметки в ЕЦБ и търговските банки губят от отрицателните лихви. В същото време заради свитото кредитиране, 
те не могат да ги използват за отпускане на заеми, от чиито лихви да печелят поне малко. Това е в основата на проблема. 
Те обаче могат да действат и да въведат такси, за да се поддържа депозитна сметка на крайни потребители в тях. Изобщо 
не виждам защо това би ударило германската икономика при положение, че съществува и в много други държави“. 
На теория ниската депозитна лихва трябва да доведе до изключително добри условия за кредитите на крайните 
потребители, но те чувстват, че случващото се в еврозоната не е здравословно и затова отказват да теглят заем почти без 
оскъпяване, опонира Ян Кранен. Той е убеден, че този път Европейската централна банка е направила погрешна стъпка: 
„От една страна лихвите се понижават допълнително, но от друга - това не доведе нито до засилване на кредитирането, 
нито до използването на повече финансови ресурси в икономиката, нито до увеличаване на цените - т.е. достигане до 
целевото равнище на инфлацията. В същото време дългът, който се изваждат от пазара чрез покупката на дълговите книжа 
от ЕЦБ, може да „изкриви“ реалната ситуация и да създаде провече проблеми, отколкото да реши. Ето защо много 
икономисти, особено в Западна Европа, са убедени, че Франкфурт не трябва да продължава с програмата за количествени 
улеснения. Този аргумент бе изречен на висок глас и аз смятам, че той е доста разумен, защото очевидно ЕЦБ не може да 
стимулира икономиката чрез наливането на пари в нея по този начин“. 
И двамата икономисти са категорични, че е време правителствата да действат с фискални мерки - т.е. чрез капиталови 
разходи и инвестиции в определени сфери, които ще доведат до икономически растеж. 
„Драги на няколко пъти повтори, че сега е моментът за фискални мерки от страна на властите, ако искаме да избегнем 
рецесията. Много от коментарите му на пресконференцията показваха категорично, че ние сме на ръба на рецесията и 
монетарната политика не е правилният инструмент, с който да се предпазим от падането от него. Говорим за бюджетни 
мерки, а това засега не се е случило“, коментира Ян Кранен, според когото и опитите за стимулиране на икономиката чрез 
по-ниски лихви и наливането на пари чрез изкупуване на дълг са напълно изчерпан инструмент, нещо срещу което опонира 
Александър Криволузки: 
„Нашите изследвания показаха, че програмата за количествени улеснения доведе до намаляване на лихвите, особено 
дългосрочните, в еврозоната; до повече инвестиции и до намаляване на безработицата в еврозоната. Именно затова съм 
убеден, че е правилната стъпка от страна на ЕЦБ да поднови програмата“. 
И все пак - решенията вече са факт, а през ноември предстои цялостна преоценка на ситуацията, припомни Кранен: 
„Това оставя всички възможности отворени в момента за Кристин Лагард и нейния екип, които ще влязат в Европейската 
централна банка много скоро, да оценят ситуацията и да решат дали да запазят същите цели и инструменти. Това е нещо, 
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което самата Лагард вече анонсира. Тя не е длъжна да продължава политиките на Марио Драги, а може да избере - или 
да запази курса, или да го промени. Честно казано, мисля, че има много голяма вероятност тя да направи промени“. 
„Мисля, че Кристин Лагард ще продължи политиката на Марио Драги. Това, което тя може да направи, е да направи 
промени в инфлационната цел. Знаете, че има спекулации по този въпрос. Очаквам да видя какво би могла да направи 
Лагард. Сигурен съм обаче, че тя със сигурност няма да спре програмата за изкупуване на активи и няма започне да покачва 
лихви“, допълни Криволузки. И двамата анализатори са категорични, че следващата седмица Федералният резерв, който 
е подложен на изключителен натиск от американския президент Доналд Тръмп да намали лихвите, най-вероятно няма да 
го направи, но ще даде ясен сигнал, че подобна мярка предстои скоро.  
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Учебната година започва - и кой е най-бързият път до училище? 
- Политика и скандали - коментари и прогнози. 
- Шанс за живот - проблемът с донорството - какво е решението? 
- Борбата с прането на пари - как европейското законодателство може да бъде по-ефективно? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Как Мария, чието семейство остана без дом при пожара в Бухово, ще изпрати децата си на училище? Разказ на 

живо, за подготовката им и проледяване на първите им стъпки в училищния двор. 
- Кой изхвърли десетки гуми в река Искър и как доброволци успяха да почистят? 
- Как Мая Манолова скара лидерите на ДБГ? В студиото Димитър Делчев. 
- Защо се срути таванът на Клиниката по алергология в Александровска болница? Има ли риск за лекари и пациенти? 
- Катастрофа с автомобила на председателя на парламента. Какво е състоянието на Цвета Караянчева? 
- Как осъденият за педофилия англичанин Даниел Хъл стана пастор в Сливен. На живо: Защо жителите на квартала 

продължават да го подкрепят? 
- Директно: Каква е причината за експлозията на бензиностанция в Добрич, при която загина жена? 
- „Чети етикета": На първия учебен ден, спокойно ли сме за децата си в училище и как осигуряваме сигурността им? 
- Славена Вътова, за каузата да търсиш талантите на България. 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Протест на пчелари заради безразборната употреба на пестециди. Събеседници: Ясен Янев от "Български 

свободни пчелари". 
- Български работници в Саудитска Арабия не са си получили обещаните заплати и са останали без медицинска 

застраховка. 
- Кола на НСО катастрофира с председателя на НС, Цветя Карянчева Тема: пострада. Кой е нарушил правилата, за 

да се стигне до инцидента? 
- Репортаж на Румен Бахов за "Пълен абсурд" - Иновативно устройство, което позволява да караш кола със спукани 

гуми. 
- Недоволство на учители и родители заради наредба, която предвижда посещения по домовете на отсъстващи 

ученици. 
- Първи учебен ден - образователният министър Красимир Вълчев гостува в "Здравей, България". Ще посрещнем 

празника с живи включвания от София и страната. 
- Мълчалив протест пред ВКС. Роднини на Алекс от Бяла търсят справедлива присъда. 
- Училище се издържа от трюфели. 
- В "На твоя страна" - с какви такси ни товарят фирми за наем на кола в чужбина? 
- Прогноза за времето - Николая Василковски на живо от двора на 104 ОУ "Захари Стоянов" 
- Маската на пауна падна в "Маскираният певец". Гости в студиото са детектив Ники Кънчев и първият напуснал 

шоуто Иван Звездев. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 16 септември 
София. 

- От 11.45 часа на „Дондуков 2" президентът Румен Радев ще се срещне с министъра на външните работи на 
Индонезия Рътно Марсуди. 

- От 10.00 часа в 18 СУ „Уилям Гладстон" президентът Румен Радев ще открие новата учебна година. 
- От 9.00 часа в министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще открие учебната година в Първа 

английска езикова гимназия. В 10.30 часа министърът ще присъства на тържеството в НПМГ „Акад. Любомир 
Чакалов". 

- От 9.30 часа в Министерството на външните работи вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина 
Захариева ще се срещне с министъра на външните работи на Кралство Норвегия Ине Сьорайде. В 09.50 часа ще 
започне пленарна среща между делегациите, а в 11.00 министрите ще направят изявление. 

- От 11.00 часа министърът на културата Боил Банов ще открие новата учебна година в Националния учебен 
комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура в кв. „Горна баня". 

- От 9.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства на откриването на учебната година в Първа 
Английска гимназия и 112 основно училище „Стоян Заимов" на бул. „Александър Дондуков" 60. 
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- От 9.00 часа началникът на политическия кабинет на министъра на културата Ваня Бедрова ще даде старт на новата 
учебна година в Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров". 

- От 10.00 часа заместник-министърът на културата Амелия Гешева ще приветства учителите, родителите и 
учениците в Националното училище за танцово изкуство. 

- От 10.00 часа зам.-министърът на културата Румен Димитров ще поздрави учителите, родителите и учениците в 
Националната гимназия за приложни изкуства „Свети Лука".. 

- От 10.00 часа лидерът на БСП - София Калоян Паргов и общински съветници от левицата в Столичен общински 
съвет ще се включат в тържествата по случай първия учебен ден. Калоян Паргов ще участва в празника на Втора 
английска гимназия „Томас Джеферсън" в ж.к. „Стрелбище" на ул. „Траяновa врата" 26. Иван Таков ще присъства 
на тържеството в 134-то СУ „Димчо Дебелянов" на ул. „Пиротска" 78. Николай Николов ще е в 19-о СУ „Елин Пелин" 
на ул. „Яков Крайков" 16. Альоша Даков ще се включи в откриването на учебната година в 119-о СУ „Акад. Михаил 
Арнаудов" на ул. „Латинка" 11. Борис Цветков ще бъде на първия учебен ден в 133-то „А. С. Пушкин" на ул. „Цар 
Иван Шишман" 1. 

- От 10.30 часа парламентарният секретар на Министерство на културата Весела Щерева ще присъства на 
откриването на учебната година в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография. 

- От 14.20 часа в Национална галерия „Квадрат 500" министър Боил Банов и министърът на външните работи на 
Индонезия Н. Пр. Ретно Марсуди ще открият индонезийска представителна колекция. 

- От 10.00 часа заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще участва в откриването на 
учебната година в 19-то СУ „Елин Пелин". 

- От 10.00 часа в София хотел Балкан ще се състои Българо-индонезийски бизнес форум с участието на министъра 
на външните работи на Република Индонезия Н. Пр. Ретно Марсуди. 

- От 11.00 в Голямата зала на Руския културно-информационен център ще се състои Международна конференция и 
среща на съучениците на Ивановския интернационален детски дом (Интердом), в която ще вземат участие над 100 
випускника от Австрия, Азербайджан, България, Канада, Китай, Конго, Еквадор, Германия, Гърция, Хондурас, 
Кения, Латвия, Мексико, Молдавия, Русия, Словения, Испания, Великобритания и САЩ. 

- От 11.00 часа в аула „Максима" на Национална спортна академия „Васил Левски" тържествено ще бъде открита 
учебната 2019/2020 година. 

- От 11.30 часа на терасата на етаж 8 на НДК ще се състои пресконференция на открито за представяне на 
откриващия български филм и премиерните заглавия от програмата на Киномания. 

- От 18.00 часа в Мраморното фоайе на Столична библиотека ще се проведат концерт с участието на проф. Йосиф 
Радионов (цигулка) и изложба на художника Андрей Михайлов под надслов „София, моя любов!". Те са посветени 
на празника на София - 17 септември. 

- От 19.00 часа в Централния военен клуб ще се състои концерт на Камерен ансамбъл „Софийски солисти 
- От 19.00 часа в Дома на киното ще се състои премиера на филма „Съ нами Богъ" . 

*** 
Банско. 

- От 9.30 часа на пл. „Никола Вапцаров" кметът на Общината Георги Икономов ще приветства учениците по повод 
новата учебна година. 

*** 
Благоевград. 

- От 9.00 часа кметът на Община Благоевград д-р Атанас Камбитов ще открие новата учебна 2019/2020 година в 
ПГСАГ „Васил Левски". В 10.00 часа кметът ще поздрави учители и ученици в V СУ „Георги Измирлиев". 

*** 
Бургас. 

- От 8.30 часа до 9.30 часа в района на СУ „Св. св. Кирил и Методий" и ОУ „Александър Георгиев - Коджакафалията" 
приказни герои ще помагат на учениците да пресичат пешеходните пътеки в близост до учебните заведения. От 
9.00 часа до 11.30 часа в двора на ОУ „Елин Пелин" в к-с „Меден рудник" служители на „Пътна полиция", 
Българския червен кръст и Сдружение „SOS - ПТП" ще запознаят учениците с правилата за безопасно движение по 
пътищата и оказването на първа долекарска помощ. Събитията са част от програмата на Европейската седмица на 
мобилността, която ще се проведе от 16 до 22 септември в Бургас. 

- От 9.00 часа във Факултета по медицина на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" на официалното откриване на 
учебната година ще присъстват кметът Димитър Николов и зам.-кметът по здравеопазване, социални дейности и 
спорт д-р Лорис Мануелян. 

- В 09.00 часа в ОУ „П. К. Яворов" зам.-кметът по образование и култура Йорданка Ананиева ще присъства на 
откриването на учебната година. 

- От 09.00 часа в ППМГ „Академик Никола Обрешков" зам.-кметът по финанси, бюджет и икономически дейности 
Красимир Стойчев ще открие учебната година. 

- От 09.00 часа в ОУ „Васил Априлов" зам.-кметът по европейски политики и околна среда Руска Бояджиева ще 
открие учебната година. 

- От 09.00 часа в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето" - Бургас зам.-
кметът по строителство, инвестиции и регионално развитие Чанка Коралска ще открие учебната година. 

- В 09.30 часа в Професионалната гимназия за чужди езици „Васил Левски" зам.-кметът по образование и култура 
Йорданка Ананиева ще присъства на откриването на новата учебна година. 

- От 10.00 часа кметът Димитър Николов ще присъства на тържеството по случай откриването на новата учебна 
година в Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника. 
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- От 10.30 часа в централата на ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти" 5 ще се проведе приемна на народния представител 
от ГЕРБ Иван Вълков. 

- От 14.00 часа в училището към Затворническо общежитие „Дебелт" заместник-министърът на правосъдието проф. 
Николай Проданов ще открие новата учебна година. 

- От 16.00 часа във филиала на Националната художествена академия кметът Димитър Николов ще открие новата 
академична година. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в двора на Медицински университет - Варна ще се състои празнична церемония за откриването на 
новата академична година. 

- От 10.00 часа в двора на МУ - Варна ще се проведе тържествено откриване на новата академична година. 
- От 14.30 часа в клуба на ВМРО - Варна на ул. „Цар Симеон" 26 министърът на отбраната на Република България и 

председател на ВМРО - БНД Красимир Каракачанов ще представи кандидата за кмет на Варна за предстоящите 
местни избори, подкрепен от ВМРО - БНД. 

*** 
Велико Търново. 

- От 8.30 часа кметът Даниел Панов ще открие учебната година в ОУ „Патриарх Евтимий". В 8.45 часа Панов ще бъде 
в ОУ „Бачо Киро". От 9.00 часа той ще присъства в ПМГ „Васил Друмев". От 10.00 часа кметът ще открие учебната 
година в СУ „Емилиян Станев". 

- От 12.00 часа в парковото пространство край паметника „Майка България" кметът Даниел Панов ще открие 
изложбата „Десет причини да остана в моето Велико Търново". 

- От 9.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще присъства на тържеството по случай откриването на новата 
2019/2020 учебна година в СУ „Цар Симеон Велики". То ще се състои в ОУ „Отец Паисий" (бившето II-ро). В 10.00 
часа ще поздрави учениците и учителите в ППМГ „Екзарх Антим I". 

*** 
Враца. 

- От 8.30 часа кметът на Община Враца Калин Каменов ще открие новата учебна година в НУ „Св. Софроний 
Врачански". В 09.00 часа той ще присъства на тържеството в ППМГ „Акад. Иван Ценов", а в 09.30 часа - в СУ „Христо 
Ботев". От 10.00 часа кметът ще бъде в ДГ „Европейчета", от 10.30 часа в СУ „Васил Кънчов", а в 11.00 часа - в 
Професионална техническа гимназия „Н. Й. Вапцаров". 

- От 17.00 часа в храм „Св. Софроний Врачански" ще пристигне честната глава на св. Климент Охридски и с това ще 
започнат честванията по повод 280-та годишнина от рождението на светеца, 225-та годишнина от 
ръкоположението му за епископ и 55-та годишнина от неговата канонизация. Честната глава ще бъде посрещната 
от Врачанския митрополит Григорий, след което ще бъде отслужено празнично вечерно богослужение. 

*** 
Гоце Делчев. 

- От 19.30 часа в района на бившата казарма ще бъде открит традиционният есенен панаир в Гоце Делчев. 
*** 
Дупница. 

- От 09.30 часа кметът на Община Дупница ще бъде гост на откриването на новата учебна година в Основно училище 
„Климент Охридски". 

*** 
Костинброд. 

- От 9.30 часа в Първо основно училище „Васил Левски" в Костинброд вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие 
новата учебна година. 

*** 
Кюстендил. 

- От 09.00 часа кметът на Община Кюстендил Петър Паунов ще открие новата учебна година в ПМГ „Професор 
Емануил Йорданов". 

- От 10.00 часа кметът на Община Кюстендил Петър Паунов ще открие новата учебна година в Основно училище 
„Паисий Хилендарски". 

*** 
Ловеч. 

- От 8.30 часа заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова ще открие новата учебна година 
в село Александрово. В 9.15 часа тя ще присъства на откриването в Националната гимназия по ветеринарна 
медицина в Ловеч. В 10.00 часа Михайлова ще бъде в ПЕГ „Екзарх Йосиф I", а в 11.00 часа - в училище „Свети 
Седмочисленици". 

*** 
Нова Загора. 

- От 16.30 часа пред сградата на Община Нова Загора ще се проведе протест срещу обгазяване от инсталация за 
биогаз на фирма „Енерджи 2" ООД - част от групата ГРАДУС. 

*** 
Перник. 

- От 8.00 часа в храма „Св. Иван Рилски" ще се състои молебен и водосвет за успех и благополучие на учениците 
през новата учебна година. 
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*** 
Пловдив. 

- От 8.30 до 13.00 часа в район „Северен" ще се проведе акция за безвъзмездно кръводаряване. Всеки желаещ може 
да дари кръв в заседателната зала на Районната администрация на бул. „Цар Борис ІІІ Обединител". 

- От 10.30 часа зам.-министърът на земеделието, храните и горите Янко Иванов ще открие академичната година в 
Аграрния университет в града. 

- От 10.30 часа в СУ „Димитър Матевски" в жк. „Тракия" заместник-министърът на труда и социалната политика и 
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Зорница Русинова 
ще открие новата учебна година. 

- В 11.00 часа, в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на ПП „Свобода". Лидерът ѝ Ивайло Дражев ще 
обяви кандидатът за кмет на Пловдив и водач на листата за общински съветници. 

- В 11.00 часа в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев" ще се открие тържествено 56-ата си учебна година. 
- От 13.30 часа в Пловдивския университет ще бъде представена новата магистърска програма „Киберсигурност" на 

университета. 
- От 18.30 часа до 19.45 часа пред сградата на Окръжната прокуратура на площад „Съединение" ще се проведе 

протест. 
*** 
Русе. 

- От 10.00 часа заместник-министърът на образованието и науката Петър Николов ще открие новата академична 
година в Русенския университет „Ангел Кънчев". 

*** 
Силистра. 

- От 9.00 часа в училищата в община Силистра ще се състои тържествено откриване на новата учебна година. 
*** 
Стара Загора. 

- От 10.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие академичната година в 
Тракийския университет. Събитието ще се състои във Форума на университета в Студентски град. 

- От 8.30 часа кметът Живко Тодоров ще присъства на тържеството по случай новата учебна година в СУ „Иван 
Вазов". В 9.30 часа той ще открие учебната година в СУ „Железник". От 10.30 часа ще се включи в церемонията за 
началото на новата академична година в Тракийския университет, а от 11.30 часа и в откриването на 
многофункционалната спортна зала „Арена Академика" в университета. 

- От 9.00 часа в шест старозагорски училища - НУМСИ „Христина Морфова", Начално училище „Кольо Ганчев", СУ 
„Иван Вазов", СУ „Васил Левски", 6-то ОУ „Св. Никола" и 4-то ОУ „Кирил Христов", ще се проведе акцията по 
раздаване на учебни тетрадки по родолюбие. 

- От 9.30 часа за,-кметът по образование Иванка Сотирова ще бъде гост на Девето основно училище „Веселин 
Ханчев" по повод откриването на новата учебна година. Тя ще посети и Детска градина „Мечо Пух" в 10.30 часа. 

- От 9.30 часа зам.-кметът инж. Янчо Калоянов ще открие учебната година в Професионална гимназия по 
строителство, архитектура и геодезия „Любор Байер" 

- От 13.00 часа в зала 203 на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще подпише Споразумение за 
сътрудничество с Регионалния съвет на КНСБ. 

- От 18.30 часа в зала „Байер" ще бъде открита юбилейната изложба на Сашо Сандев „Времето". 
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще бъде представен спектакълът „Прелестите на изневярата" на Драматичен 

театър „Гео Милев". 
*** 
Шумен. 

- От 9.30 часа ще се състои официалното откриване на новата учебна година в СУ „Сава Добропродни". 
- От 10.00 часа ще се състои тържествено откриване на учебната година в Профилирана езикова гимназия 

„Н.Вапцаров". 
- От 13.00 часа в офиса на БТА-Шумен Демократична България - Шумен ще представи кандидата си за кмет за 

Община Шумен. 
- От 13.30 часа в залата на Областния информационен център Научно-образователния център за наука, технологии, 

инженерство, математика и изкуства „СТЕАМ" - Шумен и участниците в инициативата за създаване на 
туристическата атракция - дендрологичен маршрут „Шумен - зеленият град" ще дадат брифинг. 

- От 18.30 часа на площад „Кристал" ще се проведе дефиле, с което ДКТ „Васил Друмев" ще открие 164-ия си сезон. 
*** 
Ямбол. 

- От 9.00 часа кметът на Ямбол Георги Славов ще бъде гост на откриването на новата учебна година в ОУ „Любен 
Каравелов". От 13.30 часа кметът ще сподели празненството по повод първия учебен ден и в ПГ „Васил Левски". 

- От 10.00 часа главният секретар на Министерството на образованието и науката Албена Михайлова ще присъства 
на тържеството за откриване на новата учебна година в Езикова гимназия „Васил Карагьозов". 

 
 


