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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Идва ли нова световна финансова криза? 
„Рецесия е когато две последователни тримесечия има отрицателен ръст, т.е. спад на БВП. Такова нещо като цяло няма 
нито в Европа, нито в България. За последното отчетено тримесечие имаме 3,5% ръст”. Това заяви председателят на АИКБ 
Васил Велев в студиото на „Здравей, България”. 
„Това обаче, което трябва да се знае е, че европейската индустрия върви надолу и основните ни търговски партньори като 
Германия, Италия, а и Турция, имат спад в индустриалното производство, което се отразява и на България”, каза още той. 
„Технически рецесия не е започнала, но наблюдавайки какво се случва в еврозоната и колко е тежка там ситуацията аз 
мога да кажа, че ние не сме излезли още от кризата от 2008 година. Имали сме няколко години някакъв палиативен ръст, 
който е изкуствено създаден от една много развързана политика на Европейската централна банка”. Това заяви Стоян 
Панчев - икономист от Експертния клуб за икономика и политика (ЕКИП). 
„Връщайки се десетилетия назад можем да видим, че имаме много тежки структурни натрупани проблеми, който бяха 
замитани под килима”, каза още той. 
Целия разговор гледайте във видеото. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Парламентът няма да работи до след изборите 
В парламента днес няма кворум. 106 депутати дойдоха в 9.00 часа на работа. Вторият опит да се регистрират нужния брой 
121 депутати бе насрочен след 15 минути. 
Днес премиерът Бойко Борисов трябваше да дойде в пленарна зала за участие в парламентарния контрол.  При втория 
опит се оказа, че отново няма кворум. 112 народни избраници успяха да дойдат на работа. 
Председателстващият заседанието Емил Христов поясни, че следващото заседание ще бъде на 30 октомври.  
Според Искрен Веселинов у партиите няма мобилизация и това е причината за днешната липса на кворум. Юлиан Ангелов 
каза, че само кандидатите за кметове на ОП са отсъствали, но те са с извинени за отсъствие. Останалите са били на линия. 
Забелязах не само в ГЕРБ имаше липсващи, но и БСП бяха на половина. Ние от ОП сме си изпълнили задължението, 
подчерта Ангелов.  
Няма договорка за липсващия кворум. С воеводите никой не е водил подобни разговори, допълни Юлиан Ангелов. 
Избрани сме, за да работим, не за да отсъстваме. Това коментира Боряна Георгиева от партия "Воля". Според нея е жалко, 
че се случват подобни ситуации с липсващи депутати и кворум. Пет души от "Воля" ги няма. Те са в международни 
командировки, допълни тя. 
 
БНТ 
 
√ Тази неделя "В кадър": "Краят на хартиената епоха"  
Аналогова или цифрова администрация след пробива в НАП? Ще се върнат ли опашките пред гишетата? Нужно ли е да се 
преосмисли философията за електронното правителство? Трябва ли да се ограничи достъпа до дигиталните регистри 
заради сигурността на личните ни данни? Отговорите на всички тези въпроси може да видите тази неделя - 13 октомври 
от 20:30 ч в документалния филм от поредицата "В кадър" - "Краят на хартиената епоха". 
Повече подробности вижте от автора на филма Николай Минков, който беше гост в Сутрешния блок на БНТ. 
 
√ В Благоевград проверяват работодатели дали наемат хора с увреждания 
Инспекцията по труда в Благоевград започва проверка във връзка с изпълнението на изискванията на Закона за хората с 
увреждания. Ще бъдат проверявани предприятия с персонал над 50 души. 
Станислава Поповска от регионалната служба на Агенцията по заетостта в Благоевград каза, че доста работодатели наемат 
хора с увреждания. От началото на годината са наети 870 души. Част от тях са започнали работа по различните 
националните програми, както и по проекти по програмата за развитие на човешките ресурси. 

https://nova.bg/news/view/2019/10/11/265151/%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0/?fbclid=IwAR2tTbooQQNQiRH7aWZk-qj4ipQFv1poZqe3jp9mwhan_piXjC3k8H5pw5A
https://news.bnt.bg/bg/a/tazi-nedelya-v-kadr-krayat-na-khartienata-epokha
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Длъжностите, на които се наемат, най-често са в сферата на търговията, услугите, туризма, шивашка промишленост. 
Работодателите ползват облекчения - за заплатата и осигуровките при наемането на хора с увреждания, каза още 
Станислава Поповска. 
Директорът на Инспекцията по труда в Благоевград Славянка Симитчийска коментира, че работодател с 50-100 служители 
по закон трябва да има един нает работник с увреждане. 
 
√ Най-силен е недостигът на медицински сестри в детските отделения в Пловдив  
Липсата на медицински сестри е проблем навсякъде, но най-остър е недостигът им в детските отделения. За това 
алармират от университетската болница „Свети Георги" в Пловдив, където, за да привлекат кадри, предлагат стипендии за 
студентите от специалността здравни грижи. 
Деца от цяла Южна България се лекуват в Педиатричната клиника на университетската болница, където сестринският 
персонал е на ръба на допустимото. 
проф.Иван Иванов, началник на клиника по педиатрия: В момента ние имаме 42 сестри, нас ни трябват поне 56. При такъв 
сестрински състав, чиято възраст средна е над 50 години. Ние в бъдеще ще ставаме все по-малко и по-малко и вече сигурно 
ще дойде време, когато трябва да съкращаваме легла. 
Сега следването за медицинска сестра продължава 4 години, след което тепърва може да се специализира педиатрия. От 
гилдията настояват да се върнат старите по-кратки образователни стандарти. 
Калина Йочкова, старша сестра в клиника по педиатрия: Когато закриха профила детска медицинска сестра се усети 
отлив от детско здравеопазване. Децата са 1 специфично звено и грижата за тях е по-специфична. 
Последните увеличения на цените на клиничните пътеки в педиатрията, пулмологията и акушеро-гинекологията са 
вдигнали с 300 лева заплатите на сестрите в тези отделения, казват от болницата. 
Ивелина Божинова, главна сестра на УМБАЛ "Св Георги": И сега вече те са доста по-спокойни. Като средна брутна работна 
заплата за болницата мед специалисти получават между 1 600 и 1 700 лева. 
За да привлече ценните кадри, болницата отпуска стипендия от 200 лева на месец за студентите по здравни грижи. 
Покриват се и семестриалните такси. Завършилите имат ангажимент да сключат 5-годишен договор със здравното 
заведение, а ако финансирането е било за половината време на следването - трудовият договор е за 3 години. 
 
√ Президентът Румен Радев се срещна с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Атина 
Президентът Румен Радев е в Атина, където ще участва в срещата на върха на държавните глави от групата "Арайолуш". 
Преди форума той проведе работна среща с министър- председателя на Гърция Кириакос Мицотакис. 
Двамата постигнаха принципно съгласие за обща охрана на въздушното пространство на Северна Македония. 
Категорични са, че изграждането на междусистемната газова връзка и транспортната свързаност между България и Гърция 
е важно за целия регион. 
Радев и Мицотакис поддържат общата европейска позиция за мирно решаване на напрежението в Близкия изток. 
Двамата обсъдиха проблемите с мигрантския натиск. 
Румен Радев - президент на Република България: Постигнахме общо виждане България и Гърция да обединят своите 
усилия пред Европейския съюз за изработване на оперативен план, който да защитава външните сухоземните граници на  
ЕС в случай на рязко нарастване на мигрантския натиск, следвайки, разбира се, и общия ни ангажимент с Гърция за 
укрепването на сигурността в региона. 
 
√ СИФ: Българската икономика е най-конкурентоспособната на Балканите 
Българската икономика е на 49 място в класацията за световна конкурентоспособност, твърди класацията на Световния 
икономически форум /СИФ/. 
Българската икономика е по-конкурентоспособна от повечето икономики в нашия регион. Страната ни е с две места пред 
Румъния, която е 51. Също така ние се представяме по-добре от Гърция /59 място/, Турция /61 място/, Хърватия /63 място/ 
Сърбия /72 място/, Черна гора /73 място/, Албания /81 място/ и Македония /82 място/. 
Тази година най-конкурентоспособна икономика в света има Сингапур, който се изкачва от второ на първо място, 
измествайки миналогодишния лидер САЩ. От първата петица на лидерите отпадат Германия и Япония, на техните места 
влизат Хонконг и Нидерландия. Първата петица оформя Швейцария. На останалите места от шесто до десето са: Япония, 
Германия, Швеция, Великобритания и Дания. 
Една от специфичните черти на тази класация е, че тя не оценява нормите на закона и процедурите, както е в класацията 
на Световната банка, а взима под внимание субективната оценка на инвеститорите за инвестиционния климат. 
СИФ прави класацията от 1979 г., включените в нея 141 икономики представляват 99% от световния БВП. Изследването 
констатира, че десетилетие след световната финансова криза повечето икономики все още се намират в цикъл, който се 
характеризира с нисък растеж на производството. 
Икономиките, които инвестират в преквалификация на работната сила и укрепването на инфраструктурата, най-добре ще 
устоят на глобалното забавяне. 
„Държавите, които в своята икономическа политика поставят акцент върху инфраструктурата, знанията, изследванията и 
развитието са по-успешни от тези, които се фокусират само върху традиционните фактори на растеж", подчерта проф. Клаус 
Шваб, основател и президент на Световния икономически форум в Давос. 
 
√ Над 6500 транспортни фирми у нас може да фалират заради пакета "Мобилност" 
Над 6500 български транспортни фирми ще фалират до 2023 г, ако пакетът "Мобилност едно" бъде приет от Европейския 
съюз в сегашния му вид. Това става ясно от проучване за ефекта от промените, изготвено от международна одиторска 
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компания. България ще търси плаващи коалиции от държави в Европейския съюз срещу пакета "Макрон", който две години 
вече разделя Европа. 
Половината от българския транспортен сектор ще фалира. 
12 700 са българските тежкотоварни транспортни фирми с 42 500 служители и 28 000 камиона. 
Секторът, който е за 2,8 млрд. евро, ще се свие през 2023 г. до 1,3. А делът му от БВП, който сега е 2,8%, ще се свие двойно. 
 

 
 
Пакетът "Макрон" ще увеличи административните разходи за фирмите с 40 млн. лева годишно, празните курсове за 
камионите ще бъдат 50% от всички техни пътувания, а отделяните въглеродни емисии в атмосферата вследствие 
изискванията за връщане на камиона на всеки четири седмици в страната на регистрация ще се увеличат с 88 милиона 
тона. 
След като България и другите страни от периферията на Европа не успяха да отхвърлят чрез гласувания и дебати в 
Европейския парламент пакета "Мобилност", сега имаме нова стратегия - да извоюваме отстъпки. 
 

 
 
Трите теми табу за България в пакета "Мобилност" са: шофьорът да се връща на всеки четири седмици в родната си страна, 
да взима седмичната си почивка в хотел и да отпаднат каботажните превози. Против това България продължава да се бори, 
обяви транспортният министър Росен Желязков. 
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Ние в момента нямаме вече 
нужда от ритуалност. И нашите партньори преговарят - те преговарят от гледна точка на спецификите и собствените 
национални интереси. Ние по същия начин ще преговаряме. 
Ако пакетът бъде приет, празните курсове на камионите ще се увеличат с 50%, или 150 милиона лева за гориво отгоре на 
година. 
Цветан Елисеев, KPMG: От 2,8 милиарда се очаква размерът на сектора да намалее до 1,3 милиарда, като това основно е 
резултат от две неща: пропуснати ползи, преустановяване на операции от по-малките компании, така и от релокиране на 
компаниите в други страни членки на Европейския съюз. 
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Йордан Арабаджиев, Съюз на международните превозвачи: Ние не отхвърляме Мобилния пакет, дори напротив, считаме, 
че трябва да го има, но трябва да бъде балансиран и такъв, че всички държави от Европейския съюз да бъдат поставени на 
равна основа. 
Заради разпоредбите на пакета за съобразяване със социалното и осигурително законодателство на страните членки, се 
очаква административен хаос. 
Николай Рашков, Съюз на международните превозвачи: Австрия е разделена на над 20 области, означава, че всяка една 
компания, която транзитира през територията на Австрия, шофьорът трябва да отговаря на 23 различни ставки за 
минимално възнаграждение. 
Само за последните три години българските компании са инвестирали 1,5 милиарда евро в нови камиони - инвестиции, 
които може да се окажат напразни. 
Оттук нататък предстоят нови дебати във форма "триалози" между Европейския парламент, Европейския съвет и 
Европейската комисия в началото и в края на ноември по време на Финландското председателство на Съвета. 
България се надява да извоюва отстъпки от пакета по време на хърватското в първите шест месеца догодина. 
 
Investor.bg 
 
√ Бойко Борисов и Майк Помпейо са обсъдили напредъка на енергийните проекти в България 
Държавният секретар на САЩ е поздравил премиера Борисов за модернизацията, която правителството реализира 
в сферата на отбраната 
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Майк Помпейо, 
съобщиха от пресслужбата на правителството. 
Те са обсъдили стратегическото партньорство между България и САЩ, което и според двамата е отлично и следва да 
продължи да се развива така и занапред. Помпейо е изтъкнал, че премиерът е направил много добри неща за България.  
Държавният секретар на САЩ е поздравил Борисов за модернизацията, която правителството реализира в сферата на 
отбраната и за спазването на поетия ангажимент към НАТО - 2 процента от разходите от БВП да се отделят за този сектор. 
Според Майк Помпейо българският министър-председател би могъл да окуражи колегите си в НАТО и Европа също да се 
ангажират със спазването на тази евроатлантическа цел. Държавният секретар на САЩ е изтъкнал също така ползата от 
съвместните учения, които се извършват в България. 
Майк Помпейо поздравил министър-председателя Борисов и за сериозната работа по отношение на диверсификацията в 
енергийната сфера. "Ние строим газови магистрали, по които да тече газ от различни източници и създаваме по-
конкурентна среда", е изтъкнал премиерът Бойко Борисов. Министър-председателят запознал държавния секретар на 
САЩ с етапа на изграждане на интерконектора с Гърция. Борисов посочил още, че страната ни вече е получила първите 
доставки на втечнен природен газ от САЩ през месец юни. По отношение на АЕЦ "Белене" премиерът отбелязал, че за 
реализацията на проекта държим да има широко международно участие. 
По време на разговора са били обсъдени добрите резултати от сътрудничеството по линия на сигурността, борбата срещу 
контрабандата и трафика на хора. Помпейо е благодарил за усилията на България по всички тези теми, а Борисов заявил, 
че за страната ни е важно да следва своите евроатлантически ценности. Борисов и Помпейо са обсъдили също така и 
добрите оценки за бизнес климата, които бяха дадени по време на годишната среща на министър-председателя с 
Американската търговска камара и посолството на САЩ в България в началото на настоящата седмица. Премиерът Борисов 
е изразил надежда, че доброто сътрудничеството на страната ни с американските компании ще продължи занапред и ще 
се разширява. 
Борисов и държавният секретар на САЩ са обменили мнения за Балканите и развитието на региона. По отношение на 
Република Северна Македония Помпейо е акцентирал върху приноса на премиера Борисов за развитието по пътя към 
членство в НАТО и ЕС, до което е достигнала към момента тази страна. 
В рамките на разговора премиерът и държавният секретар на САЩ Майк Помпейо са обменили мнения и по отношение 
на процесите, които текат в Сирия, като българският министър-председател изразил тревога относно ситуацията в тази 
страна. 
Общо 53% от всички курсове на българските международни тежкотоварни превозвачи ще бъдат празни, без товари и без 
приходи за компаниите, а 14 хил. от пряко засегнатите в сектора ще си загубят работата. Това ще се случи, ако бъде приет 
пакетът Мобилност 1, без да е уважена позицията на България по него, стана ясно на пресконференция с участието на 
министъра на транспорта Росен Желязков и бизнеса. 
На пресконференцията бяха представени резултатите от направеното проучване на тема "Българският тежкотоварен 
сектор", възложено от Съюза на международните превозвачи. То обхваща пазарно изследване и прогнозна оценка за 
въздействието на Пакета Мобилност 1 върху тежкотоварния автомобилен бранш у нас. 
Проучването има значение за представяне на пазарите в България и последиците от прилагането на новия Мобилен пакет, 
уточни министър Желязков. Категорични сме по отношение на връщането на превозните средства в държавата на 
регистрация и възможността да се ползва седмичната почивка на охраняем паркинг в превозното средство, посочи 
министърът, цитиран от БТА. 
Цветан Алексиев от фирмата, провела социологическото проучване, уточни, че за него са използвани собствено проучване 
и публично достъпна информация, както и специализирани източници и анализи. 
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БНР 
 
√ След 15 години ще се търсят учители и медицински сестри, търговците ще са по-малко  
Заради демографската ситуация се очаква през следващите 15 години да се увеличи делът на работниците над 55-годишна 
възраст, като ще намалее и коефициентът на заетост. В градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград ще има 
най-голямо търсене на работна ръка. Това стана ясно, след като Министерството на труда и социалната политика представи 
средносрочните и дългосрочни прогнози за развитието на трудовия пазар. 
Актуализираните прогнози за пазара на труда сочат, че през 2034 година ще имаме 6% по-малко заети на пазара на труда 
във възрастовата група 15-64 години. Това означава, че ще работят 190 000 души по-малко, отколкото сега. 
Министър Бисер Петков коментира: 
„През 2034 година структурните дефицити за кадри със средно образование се предвижда да засегнат над 77 000 работни 
места, на които ще бъдат ангажирани лица с по-ниска или по-висока квалификация от необходимата“. 
Доц. Алекс Ганева от изследователския екип, ангажиран с проучването, посочи, че най-търсените професии след 15 години 
ще са тези на учителите и на медицинските сестри. 
„Медицински сестри и акушерки, учители за средно образование и учители в начален етап на основното образование. 
Въпреки демографската криза и проблемите с раждаемостта, ще има все по-голяма потребност от човешки ресурси, 
ангажирани точно в тези сектори“, каза тя. 
През 2034 г. по-малко атрактивни и като брой по-малко ще са заетите в търговията: 
„Друга професия, която се характеризира с намаляващо търсене, въпреки че е много популярна, това е на сервитьора и 
бармана. Техният брой ще намалява“, добави доц. Алекс Ганева. 
Нов критерий за детските надбавки 
Месечните детски добавки да се отпускат при по-висок доходен критерий през следващата година. Това предлага 
социалното министерство на финансовото ведомство, съобщи още министър Петков: 
„Защото това не е правено от три години и то води до стесняване, намаляване на обхвата, тоест на броя на семействата, 
които получават тази месечна подкрепа. За нас е важно да се увеличи съответно този доходен критерий. Съответстващо на 
ръста на доходите, на минималната работна заплата, нашето предложение е с 50%, тоест от 400 на 450 за първия праг, и 
съответно от 500 до 550, когато се получава 80% от помощта“. 
Догодина по-висок ще бъде и размерът на над 600 000 души с увреждания. Увеличението ще дойде от новия, по-висок 
размер на линията на бедност, тя ще е 15 лева по-висока, обясни Петков. По това перо ще се заделят над 400 милиона 
лева. 
 
√ НСИ: Слаб растеж на износa през август с 1,1% и от началото на годината с 3,8% 
Износът на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни се увеличава през първите осем месеца 
на годината с 3,8%, като само в рамките на август се повишава с едва 1,1%, показват предварителни данни на Националния 
статистически институт (НСИ). 
През август общият български износ се повишава с 1,1% до 4,761 млрд. лева, докато вносът се свива с цели 6,2% до 4,6716 
млрд. лева. Общото външнотърговско салдо през осмия месец на настоящата година е положително и в размер на 89,4 
млн. лева спрямо дефицит за 269,7 млн. лева през август 2018-а година. 
Износът на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни през периода януари - август нараства 
с 3,8% на годишна база до 37,9009 млрд. лева, докато вносът на стоки в нашата страна намалява с 0,4% до 40,7796 млрд. 
лева. Общото външнотърговско салдо за първите осем месеца на годината остава отрицателно и в размер на 2,8787 млрд. 
лева, но спрямо дефицит за 4,4117 млрд. лева през същия период на 2018-а година. 
От началото на годината износът към ЕС нараства с 3,6% до 25,7829 млрд. лева, но само в рамките на август се свива с цели 
4,2% до 3,1533 млрд. лева, докато в посока на трети страни българският експорт нараства с 4,3% от началото на годината 
до 12,118 млрд. лева, като само август износът се увеличи с 13,4% до 1,6077 млрд. лева. 
В същото време вносът от ЕС се повишава през периода януари - август на 2019-а година с 2,4% до 26,9657 млрд. лева, 
докато вносът от трети страни намалява с 5,3% до 13,8139 млрд. лева. Само в рамките на август българският внос от ЕС се 
увеличава с 5,0% до 31,123 млрд. лева, а от трети страни - спада с 22,8% до 1,5486 млрд. лева. 
 
√ Добър шанс за студенти и млади специалисти в "Дни на кариерата" 
Близо 90 компании от областта на информационните технологии и телекомуникациите се включват в десетото издание на 
изложението „Дни на кариерата“ в Националния дворец на културата. Студенти и млади специалисти, които търсят 
кариерно развитие в тези области, могат да се запознаят с изискванията на потенциалните работодатели, да се ориентират 
на пазара на труда и най-вече да вземат информирано решение за своето бъдеще. Форумът ще продължи до 18.00 часа, а 
до края на месеца ще се проведе в още три български града. 
Десетото издание на форума „Дни на кариерата“, специализиран за ИТ, комуникациите и аутсорсинга, по традиция 
стартира в София. Обичайно над 1500 души ще дойдат днес в НДК, за да научат какви са предложенията за стаж или 
започване на работа във водещи фирми. С тези срещи младите хора освен, че получават шанс, се информират и за 
актуалното състояние на пазара на труда. 
Управителят на компанията-организатор на кариерното изложение Светлозар Петров каза пред Радио София, че на форума 
се представят работни и стажантски позиции в секторите ИТ комуникации и бизнес процес аутсорсинг, което всъщност е 
модерната икономика в София и добави: 
Погледнато във времето един от шестима кандидати си намират работа след този форум, но в последните години 
недостигът на кадри е такъв, че не бих се учудил днес шансът на хората да е доста по голям. Всичко зависи от тях - да се 
срещнат с правилните работодатели, да се харесат. 
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След събитието в София, изложенията „Дни на кариерата“ продължават в Пловдив на 14 октомври, във Варна - на 16 
октомври и в Габрово - на 22 октомври. 
 
√ България може да приложи опита на Русия в борбата с АЧС 
България може да приложи опита на Русия в борбата срещу африканската чума по свинете (АЧС). Това заяви за БНР 
министърът на земеделието Десислава Танева след среща в Москва с руския си колега Дмитрий Патрушев. 
Въпреки че вирусът на африканската чума съществува на територията на Русия вече 12 години, производството на свинско 
месо в страната се е увеличило, посочи Десислава Танева: 
“За нас е много интересно как Русия е успяла в това или какви са мерките за биосигурност в нейните комплекси. Условията 
изобщо за отглеждане на свине, за да видим какво можем като практика да привнесем“. 
Министър Танева каза още, че на фона на взаимните санкции стокообменът на селскостопанска продукция между 
България и Русия расте през последните години. 
Положителното салдо на страната ни се е увеличило с 30% през 2018 спрямо 2017. А предварителните данни за периода 
януари-юли на настоящата година показват увеличение с 50 на сто спрямо предходната. 
 
√ Антон Славов: Има възможност КПКОНПИ да се превърне в нова спецслужба  
Интервю на Силвия Великова с Антон Славов за предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ 
До 20 ноември се очаква да бъде избран нов шеф на Антикорупционната комисия. Пред БНР Атанас Славов, експерт в 
Антикорупционния фонд, коментира, че е очевидно, че комисията (КПКОНПИ) може да работи без председател, какъвто 
на практика няма от март. 
„Очевидно е, че може да работи без председател. От една страна това е логично, за да няма блокиране в дейността на 
органа. От друга страна показва обаче, че волята на комисията може да се формира в зависимост от текущите политически 
събития. Това, което виждаме и коментарите, че се търси „новия Пламен Георгиев“, е само индикация за това как се 
селектират до голяма степен членовете на КПКОНПИ и особено председателят ѝ, който иначе по закон има най-сериозни 
правомощия в органа“, каза Славов. 
Според него сега предстои ново лице да оглави комисията, което може да означава, че останалите ѝ членове най-вероятно 
няма да имат някаква особена форма на лоялност спрямо него. 
Възможно е Антон Славчев, който на практика беше и.д. председател на КПКОНПИ, да стане неин ръководител с промени 
в закона, имайки предвид внесеното предложение от Данаил Кирилов точно преди да стане министър, посочи още Славов: 
„Но тези промени трябва да се гласуват и да влязат в сила. Ако това се случи по време на висяща процедура, напълно е 
възможно те да се приложат до края на процедурата и г-н Славчев да оглави комисията. 
„Със сигурност практиката в ход да се променят правилата на играта не отговаря на никакви адекватни стандарти за 
устройство на държавните органи. Но е практика, която за съжаление нашите народни представители много често ползват. 
И това със сигурност би подронило легитимността на избора, още повече че промяната, на пръв поглед минимална, 
всъщност е съществена. Ако досега изискването е председателят да има минимален 10-годишен стаж, да е юрист, с 
промяната се дават възможност на лица без юридическо образование да заемат тази длъжност“, изтъкна Антон Славчев. 
И прогнозира, че това само би тласнало КПКОНПИ към превръщането ѝ в една нова спецслужба. 
 
Economy.bg 
 
√ Учители, медицински сестри и акушерки ще са най-търсените професии у нас след 15 години 
Очаква се към 2034 най-нисък да е броят на заетите в Северна България, сочат прогнози за развитието на пазара на 
труда 
Ръст в търсенето на учители, медицински сестри и акушерки се очаква у нас в дългосрочен план през периода 2025-2034. 
Това сочат прогнози за развитието на пазара на труда в България, които бяха представени по време на конференция, 
организирана от Министерството на труда и социалната политика. 
Данните показват, че в дългосрочен план през периода 2025-2034 се очаква ръст в търсенето на учители по 
общообразователна подготовка в средното (със 7 300 броя) и в основното (с 6 200 броя) образование. Следват професии 
като медицински сестри и акушерки, чието търсене се очаква да се увеличи с 4 800 броя. Ще се търси и персонал, 
предоставящ здравни грижи. Значително нарастване на заетите се прогнозира и в сектор „Държавното управление“, като 
водещите професии там ще са административни и приложни специалисти. Ще се засилва и търсенето на специалисти по 
социални дейности. 
С до хиляда души ще нарасне търсенето в дългосрочен план на машинни оператори в текстилното, шивашкото и 
кожарското производство, работници в производството на облекло и сродни на тях, чистачи и помощници в домакинства, 
хотели и учреждения, производители на инструменти и ръководители в бизнес услугите и административните дейности. 
Заетите в динамично развиващата се икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения“ ще нараснат в средносрочен план, което ще се дължи на очакваното оживление в сектора. 
През 2024 заетите в бранша ще са 94 100 или 3,2% от общата заетост. 
В областта на информационните технологии и информационните услуги най-много ще се търсят разработчици на софтуер 
и софтуерни приложения и анализатори, чийто брой ще достигне 18 500 или 35.8% от заетите в отрасъла през 2034. 
В дългосрочен план (2025–2034) най-висока ще бъде заетостта в областите: София град (634.5 хил.); Пловдив (283.6 хил.); 
Варна (189.4 хил.) и Бургас (167.2 хил.). Очакванията са към 2034 най-нисък да е броят на заетите в Северна България: Видин 
(27.3 хил.); Монтана (38.3 хил.); Силистра (38.4 хил.). 
 
 

http://bnr.bg/post/101176728/ochakva-se-ns-da-izbere-nov-shef-na-kpkonpi-do-20-noemvri
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Агенция „Монитор“ 
 
√ Подписаха договора за заем за газовата връзка с Гърция  
Проектът вече е необратим, смята енергийният министър 
Енергийният министър Министър Петкова и гръцкият й колега Константинос Хадзидакис подписаха междуправителствено 
споразумение в подкрепа развитието на проекта и гарантирането на данъчния режим на газопровода за период от 
двадесет и пет години. Бе подписан също и договорът за заем между Европейската инвестиционна банка, по силата на 
който финансовата институция отпуска 110 млн. евро за проекта. 
Бяха подписани още ред договори: Споразумение за пренос на газ, Изменение на акционерното споразумение в смесената 
компания с Гърция, Решение за увеличаване на капитала й и други. 
"Денят е знаков, защото ще даде възможност да се реализира дългоочакван проект за целия регион на Югоизточна Европа, 
каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова. „Подписаните документи и споразумения правят проекта 
необратим, гарантират неговото строителство и работа през следващите десетилетия“, подчерта министър Петкова. Тя 
благодари на гръцкия си колега Константинос Хадзидакис за положените усилия в посока ускоряване работата по 
строителството на газовата връзка Гърция-България. По нейните думи интерконекторът ще бъде въведем в търговска 
експлоатация през второто полугодие на 2020 г. 
„Проектът помага както на Гърция и България, така и на съседните страни да засилят безопасността на енергийните 
доставки, гарантирайки диверсификацията на източниците и маршрутите на природен газ“, каза гръцкият енергиен 
министър Хадзидакис. 
В рамките на дългосрочен ангажимент, компаниите „Булгаргаз“ ЕАД, DEPA S.A. и Edison подписаха споразумение, което 
регламентира услугите по пренос на природен газ по междусистемната газова връзка. Сключено бе и актуализирано 
акционерно споразумение между „Български енергиен холдинг“ ЕАД и „IGI Poseidon“, с което се приема окончателният 
бизнес план и бюджет за строителството на газовата връзка. 
В рамките на визитата на гръцкия министър Хадзидакис бяха подписани и договорите с избраните изпълнителни – 
гръцките компании Corinth Pipework Industries S.A. и АVAX S.A. Изграждането на електроенергийната междусистемна 
връзка Марица Изток-Неа Санта също бе обект на внимание по време на срещата между Теменужка Петкова и 
Константинос Хадзидакис. Министър Петкова информира, че през следващата година ще започне строителството на 
територията на България, чието трасе е 123 км. Предвижда се връзката да бъде въведена в експлоатация през 2023 г. 
 
√ Борисов: Днес е официалното откриване на новия участък от АМ "Хемус" 
Днес е официалното откриване на новия 9,3 км участък от АМ „Хемус“ между Ябланица и Боаза.Това написа в профила си 
във фейсбук премиерът Бойко Борисов. 
Изграждането на трасето стартира в края на март м. г. и завърши близо 6 месеца предсрочно. "В отсечката между Ябланица 
и Боаза е най-големият армонасип, изграждан досега у нас - 45 метра общ насип, с височина от 25 м на армирания насип. 
Това е почти вертикална стена на откоса като в конструкцията й са вложени специални укрепителни мрежи и системи. В 
строителството на отсечката са положени близо 104 000 тона асфалт, а за осигуряване безопасността на движение са 
монтирани 40 км мантинели от най-висок клас и 24,5 км предпазни мрежи", пише премиерът в социалната мрежа. 
 
√ НС избира нов шеф на КПКОНПИ до края на ноември 
Държавата да плаща таксите за ясли и градина, предлагат експерти 
Народното събрание ще избере нов шеф на КПКОНПИ, на мястото на подалия оставка Пламен Георгиев, най - късно до 
края на ноември. Това стана ясно, след като ресорната антикорупционна комисия в НС гласува правилата за избор на нов 
председател на КПКОНПИ, който напусна поста още през лятото. 
Правилата ще бъдат внесени още днес в деловодството на парламента, но едва ли ще минат през пленарна зала в петък, 
тъй като това е последният работен ден на депутатите. От понеделник те излизат във ваканция заради местните избори и 
пленарни заседания няма да се провеждат. Това на практика означава, че правилата ще бъдат гласувани след вота. След 
приемането им започва да тече 14 - дневен срок, в който депутатите могат да издигат номинации. Самите кандидати имат 
пък 7 дни срок да внесат писмена концепция и декларация за имотно състояние и конфликт на интереси. Нпо-та, ВУЗ-е и 
други организации имат право да изпращат становища и въпроси към кандидатите. Следва проверка за принадлежност 
към Държавна сигурност, а след това и изслушването на кандидатите от ресорната комисия. Това ще стане на открито 
заседание, което ще се излъчва и онлайн на сайта на НС. Накрая предложенията трябва да бъдат гласувани от залата, като 
за избран за шеф на КПКОНПИ ще се счита този кандидат, който е спечелил половината от гласовете на присъстващите 
депутати, т.е. с обикновено мнозинство. 
Новият шеф ще довърши мандата на комисията, който е 6 г. и тече от пролетта на 2018 г. 
По време на дебатите в парламентарната комисия от БСП повдигнаха въпроса дали кандидатите не могат да минават 
предварителна проверка на имотите им декларации, тъй като сега това става едва след встъпване в длъжност и няма краен 
срок за обявяване на резултата. Шефът на  комисия Борис Ячев от НФСБ заяви, че може да се обмисли единствено да се 
въведе срок от един до три месеца след избора, резултатите от проверката да се обявят, като това обаче трябва да се реши 
от пленарна зала. По думите му няма закониво основание да се прави предварителна проверка. 
На въпроса дали настоящият зам-шеф на КПКОНПИ Антон Славчев може да бъде издигнат и избран за шеф, Ячев обясни, 
че той не отговаря на изискването за 10 - годишен стаж. Наред с това председателят на комисията трябва да е и с 
юридическо образование. 
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Капитал 
 
√ Износът към ЕС отчете спад през август 
За сметка на това се засилват продажбите на стоки в трети страни и така общият експорт расте с 1.1%  
Спад на износа към страните от ЕС с 3.4% през август и ръст на продажбите на български стоки към държави извън съюза 
с 13.4% показват данните на националната статистика. Така общият експорт отчита ръст от едва 1.1% на годишна база. 
Вносът на стоки в страната обаче продължава да се свива, като през август той намалява с 6.2% спрямо същия месец на 
2018 г. В резултат външнотърговското салдо излиза на плюс 89.4 млн. лв., което не се е случвало от почти две години. 
Август е вторият месец през тази година, в който експортът към ЕС регистрира минус. Да се правят генерални заключения 
от тези данни обаче би било спекулативно, още повече че подробната разбивка на данните ще излезе след месец, а и 
спадът може да се дължи на еднократни фактори. Все още не е ясно как новините за свиващо се индустриално 
производство в Германия (през юни и юли) и Франция (през август) влияят на българския експорт, доколкото една трета от 
него е насочена именно към страните от ЕС. 
Повече жито и оръжие 
За разлика от миналата година през тази житната реколта е добра, а явно и цените на борсите са нагоре, защото 
продажбите на пшеница през август към страни извън ЕС скачат с над 900% на годишна база до 142 млн. лв., показва по-
подробна разбивка на данните. Растат и продажбите на продукти от категорията "Специфични стоки", където влизат стоки 
от типа на канцеларски материали, картини и оръжия - с 86% до 137 млн. лв. спрямо август 2018 г. 
Износът към най-големия търговски партньор на България извън ЕС - Турция, отчита спад от началото на годината, но се 
увеличава към други сравнително големи пазари като Сърбия, Русия и Китай. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Зеленски постави рекорд - даде 14-часова пресконференция 
резидентът на Украйна Володимир Зеленски постави рекорд, като даде пресконференция, продължила 14 часа, предаде 
Асошиейтед прес. 
Канцеларията на Зеленски обяви, че той е поставил нов световен рекорд за най-дълга пресконференция на държавен 
лидер. Фидел Кастро, Владимир Путин и Уго Чавес не биха могли да се мерят с неговото постижение, а събитието уместно 
беше наречено "медиен маратон". 
Според украинската национална агенция на рекордите това е най-дългата пресконференция в историята. Почти осем часа 
след началото на пресконференцията, която се състоя в шикозно заведение в центъра на Киев, представител на агенцията 
стана и обяви новия рекорд. Досегашният се държеше от президента на Беларус Александър Лукашенко с 
пресконференция над седем часа, отбелязва Франс прес. 
Зеленски обсъди редица теми със стотици журналисти - конфликтът в Източна Украйна, отношенията с Русия и телефонния 
си разговор с Доналд Тръмп, заради който президентът на САЩ сега е заплашен с процедура за импийчмънт от 
демократите. 
Зеленски сподели, че е получил инжекции за подсилване на гласните струни преди рекордната му пресконференция, 
предаде БТА. 
Украинският президент каза, че не е сигурен дали ще разреши на сътрудника си Андрий Ермак да даде показания в САЩ 
по разследването за импийчмънт на Тръмп, посочва Ройтерс. 
Ермак се срещна в Мадрид с личния адвокат на Тръмп Руди Джулиани няколко дни след телефонния разговор от 25 юли 
между двамата президенти, в който Тръмп прикани Зеленски да разследва бившия вицепрезидент Джо Байдън. 
Зеленски заяви, че е против автономия на Донбас, посочва ТАСС. 
"Не вярвам на анкетите, че 34 процента от хората в страната ни подкрепят отделяне на тези територии. Не съм готов да 
дам статут на автономия на тези територии" на Източна Украйна, заяви Зеленски. 
Той добави, че след изтеглянето на войските от Донбас там според него трябва да останат украинската полиция и 
миротворците от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. 
 
√ Съветът за сигурност на ООН не постигна консенсус за военната операция на Турция в Сирия 
Съветът за сигурност на ООН не можа да постигне съгласие във връзка с настъплението на Турция в Сирия. Европейските 
държави поискаха спиране на военните действия, а сирийския съюзник Русия призова за сдържаност и пряк диалог между 
двете страни, предаде Асошиейтед прес. 
Европейските държави в Съвета за сигурност свикаха закрито заседание с желанието да бъде постигнато съгласие за 
декларация по въпроса за военната операция на Турция, предприета след внезапното решение на американския 
президент Доналд Тръмп да изтегли войските на САЩ от Североизточна Сирия. 
САЩ предложиха изявление, изразяващо "сериозна тревога", призоваващо за защита на гражданското население и 
настояващо Турция да използва дипломация, а не военни действия, казаха дипломати. 
Руският посланик в ООН Василий Небензя обаче заяви пред репортери след това, че евентуална декларация на Съвета за 
сигурност трябва да вземе предвид и други аспекти на сирийската криза, а не само турската операция и да настоява за 
незабавно прекратяване на "незаконното военно присъствие" в Сирия, предаде БТА. 
Европейските държави оповестиха свое изявление след заседанието, в което призоваха Турция "да прекрати 
едностранните военни действия". Според тях операцията заплашва напредъка на международната коалиция в борбата с 
групировката "Ислямска държава", подкопава стабилността на региона и влошава "страданието на гражданското 
население". 
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Американският посланик в ООН Кели Крафт каза, че Тръмп е "дал пределно ясно да се разбере", че САЩ "по никакъв начин" 
не подкрепят решението на Турция за военно нахлуване в Сирия. 
Тя заяви пред репортери, че Тръмп е подчертал пред турското правителство, че то носи "пълната отговорност" за защитата 
на кюрдите и религиозните малцинства и за това да гарантира, че бойците на "Ислямска държава" ще останат в затвора и 
групировката няма да се възроди. Крафт каза, че ако Турция "не направи това, ще има последици". 
По-рано американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ имат три възможности за действие след предприетото 
турско настъпление в Сирия и една от тях е посредничество между Турция и кюрдите, предадоха световните агенции. 
"Ние можем да избираме между три варианта: да изпратим хиляди войници и да спечелим по военен път; да ударим 
Турция много здраво във финансово отношение и със санкции; или да посредничим за сделка между Турция и кюрдите!", 
заяви Тръмп в Туитър. 
 
√ Европарламентът отхвърли френската кандидатка за еврокомисар 
Европейският парламент отхвърли днес кандидатурата на Силви Гулар за еврокомисар от Франция, предаде Франс прес, 
цитирана от БТА. 
Решението бе взето с голямо мнозинство: 82 депутати гласуваха против кандидатурата на Гулар, 29 - за, а един се 
въздържа. Срещу френската кандидатка текат две разследвания - едното е на френското правосъдие, а другото - на 
Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ). Подозира се, че Гулар е замесена в схема за фиктивно наемане на 
работа във френската центристка партия "Демократично движение", на която е член. 
По-рано днес тя аргументира отказа си да оттегли своята кандидатура, като се позова на презумпцията за невинност. 
След гласуването Гулар каза, че си е взела бележка за отхвърлянето на нейната кандидатура в съответствие с 
демократичните норми. "Благодаря на президента на Републиката (Еманюел Макрон) и на (бъдещия председател на 
Европейската комисия) Урсула фон дер Лайен за тяхното доверие и на всички евродепутати, които гласуваха за мен", 
написа в Туитър френската кандидатка за еврокомисар. 
Макрон заяви, че Гулар е станала жертва на "политическа игра, която засяга цялата Европейска комисия", предаде Ройтерс, 
цитирайки комюнике на Елисейския дворец. 
В текста пише, че френският президент ще постави въпроса пред бъдещия председател на ЕК и ще работи за това Франция 
да запази предвидения за нея ресор в новия състав на Комисията. 
Гулар бе номинирана за еврокомисар с ресор вътрешен пазар. 
 
В. Земя 
 
√ Фермери остават без субсидии заради слаба реколта 
Kотировките на петрола се повишиха в азиатската търговия днес, след като производителите от ОПЕК намекнаха за 
евентуално по-силно свиване на добива и на фона на съживяването на оптимизма за търговските преговори между САЩ и 
Китай, съобщи Ройтерс. 
Сортът Брент от Северно море, чиято цена е референтна за Европа, прибави 16 цента или 0,3 на сто до 59,26 долара за 
барел. Във вчерашната сесия контрактите скочиха с 1,3 на сто до 59,10 долара за барел. 
Американският лек суров петрол поскъпна също с 16 цента или 0,3 на сто до 53,71 долара за барел в азиатската електронна 
сесия на Нюйоркската търговска борса. Контрактите прибавиха 1,8 на сто до 53,55 долара за барел в предходната сесия. 
Ако се вярва на последната актуална статистика на земеделското министерство, средните добиви на повечето плодове и 
зеленчуци не са достигнали минимума, който се изисква за получаване на обвързано подпомагане. И следователно доста 
производители би следвало да останат без финансова подкрепа. Както е известно, вече четири години тази нелоша по 
размер помощ се раздава на база на представени счетоводни документи за реализирана на пазара продукция. Документи 
се разглеждат от ДФ „Земеделие” обикновено през януари и се одобрява или не предоставянето на обвързано 
подпомагане. За целта от земеделското министерство са подготвили таблици, в които са посочили какви трябва да са 
минималните доказуеми добиви за всяка една субсидирана култура. Някои от тези добиви претърпяха промени миналата 
година (като кайсиите например, чиито минимални добиви бяха намалени). Какво показват цифрите на статистиката? 
Средният добив от полски домати към момента е 1891 кг/дка при изискван минимум от 1900 кг. При картофите ситуацията 
е обезпокоителна: средният добив е 1420 кг, а за обвързаното подпомагане се изисква да е поне 1990. Последният отчетен 
среден добив от ябълки е 1055 кг при необходим минимум от 1191 кг. Крушите са назад с 67 кг: средният им добив е 527 
кг, а трябва да поне 592,2 кг/дка. Сливите са на минус 60 кг: статистическият среден добив към момента е 559 кг, а се иска 
да е 624,6 кг. При вишните отчетеният среден добив е 335 кг, вместо 371 кг. Над 600 кг по-малко са средните добиви от 
дини спрямо наложения минимум: от полето отчитат 1834 кг/дка, фонд ”Земеделие” ще поиска документи за 2487 кг. 
На ръба са черешите-1 кг ги дели от искания минимум, който е 470 кг и прасковите, чиито среден добив е с 4 кг под прага 
за обвързана подкрепа. Над изисквания за обвързаното подпомагане минимален добив са ягодите, малините, кайсиите и 
зарзалите, десертното грозде, пъпешите и пиперът. 
 
Cross.bg 
 
√ Росен Желязков: Вече е избран концесионер на Летище София  
Какви са новите мерки за практическите изпити за шофьор, кога ще влезе в сила договора за концесията на Летище София 
и ще се стигне ли до приемане на спорните за българските шофьори промени в пакет "Мобилност" - гост по актуалните 
въпроси в Сутрешния блок на БНТ беше министърът на транспорта Росен Желязков.  
"Новите мерки за изпитите за шофьорски книжки са свързани с подобряване работата на "Автомобилна администрация", 
обясни транспортният министър.  
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"Теоретичната подготовка на водачите в момента се извършва в т. нар. бели стаи. Нашето желание е да направим 
практическия изпит в "бели автомобили", където електронните системи ще преценяват грешките на водача, подготовката 
му и т.н. В момента има два режима - лицензионен и режим по контрол на пътя. Говорим за схеми, които преминават през 
административна тежест", обясни Желязков. 
"Мерките за превенция, които се предвиждат, са да се прекъсне физическата връзка между администрация и бизнес с 
интегрирана система за електронно заявяване и електронно получаване. Компанията "Информационно обслужване" ще 
направи тази система", допълни министърът. 
По отношение контрола на пътя ще редуцираме броя на областните отдели. Ще бъде свит броят на дирекциите - те ще 
станат осем, което ще даде възможност за неочаквана ротация на екипите по отношение на контролните дейности. 
Министър Желязков коментира и проблемите в сектора на БДЖ, като потвърди, че в момента има недостиг на 20 
локомотива, но през следващата година той ще бъде наваксан. В момента връзката между пътнически и товарни превози 
се опосредства от Холдинг БДЖ, който всъщност е собственик, допълни министърът. 
По думите на Желязков, концесията на Летище София все още не е факт, но вече е избран концесионер. Задължително ще 
има нов терминал, това е едно от условията. Другите са да се увеличи пътникопотока, да има възможност за изграждане 
на нова писта, подобряване на условията, запазване на персонала. 550 млн. лв без ДДС е първоначалното плащане към 
държавата, категоричен е Желязков. 
По въпроса за спорния пакет "Мобилност", Желязков заяви, че приемането на законодателните промени е много дълъг, 
сложен институционален и комплициран процес с много фази. 
"В една определена фаза ние имахме шансове, за съжаление за малко не ни достигна да блокираме пакета. В момента 
сме в друга ситуация - преговаряме с останалите държави членки, преговаряме с Европарламента. Ще се опитаме да 
оптимизираме всички предложения, вярваме, че ще постигнем успех, защото активното участие в преговорите е 
предпоставка за това". 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Съдбата на изоставеното бебе - какво ще направят социалните власти? 
- В село Яна дете е в болница след инцидент в училище. Какво се е случило? 
- Транспортни казуси - говори министър Росен Желязков; 
- Шофьор без книжка уби жена в севлиевско. Възможен ли е ефективен контрол? 
- Местни избори 2019: Кандидатът за кмет на Бургас Константин Бачийски и кандидатът за кмет на Добрич Йордан 

Апостолов; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- „Битката за Сливен" между кандидат-кметовете в града 
- В дебата ще участват настоящият кмет Стефан Радев от ГЕРБ, който се кандидатира за втори мандат; генерал Кольо 

Милев, който е бивш кмет на Сливен от БСП; Йордан Лечков, който също е бил градоначалник два мандата; Румен 
Бозуков от местна коалиция „Движение за промяна". 

- В студиото: мининсътрът на образованието Красимир Вълчев - колко деца се върнаха след фалшивата новина; 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Какво ще се случи с бебето, което беше изоставено от родителите си във вход на блок в столичния квартал 
„Люлин"? 

- Как жилищен блок в Бобовдол беше почти унищожен от нападатели само за една година? 
- Ученичка се озова в „Пирогов" след спречкване с учител. Каква е причината? 
- Задава ли се нова глобална финансова криза и как ще се отрази тя на джоба ни? 
- Световноизвестният цигулар Васко Василев преди да тръгне на турне в цяла България; 

 
√ Предстоящи събития в страната на 11 октомври 
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа в София Тех Парк, зала „Джон Атанасов" комисар Мария Габриел ще участва в Международен форум 

за киберполитики. 
- От 11.00 ч. в Интер Експо Център- София, зала "Витоша", единственият предизборен дебат на тема: „Транспорт" 

между петте основни кандидат-кметове за София. Участие са потвърдили: Йорданка Фандъкова, Мая Манолова, 
Борислав Игнатов, Борис Бонев Ангел Джамбазки. 

- От 11.00 часа в централното фоайе на Интер Експо Център, ще бъде открит Международния автомобилен салон 
София 2019. 

- От 11.30 часа в Етнографския музей в София ще бъде представена съвместната програма „Образование и наука" 
на Министерство на образованието и науката и Българската академия на науките. 

- От 12.00 часа, в 18-то СОУ „Уилям Гладстон", ще се проведе обучение по международната програма „Виждам те. 
Виждаш ме." за безопасна интеракция между велосипедистите и камионите на пътя като част от първата за 
България седмица, посветена на шведските култура и бизнес. 

- От 12.30 часа в Софийската лаборатория за иновации SofiaLab на ул. Сердика №1, ет.3 ще бъде представена изцяло 
обновената Здравна платформа на Столична община. 

- От 13.00 часа в сградата на ГДНП на бул. „Александър Малинов" № 1, във връзка с продължаващите действия по 
разследването на организираната престъпна група за телефонни измами от Ветово ще бъде дадена информация 
по досъдебното производство. 
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- От 15.00 часа в зала „София" на СТЦ Интерпред, заместник-министърът на труда и социалната политика и 
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" Зорница Русинова 
ще участва в пресконференция на тема „Специфични обучения" помагат за развитието на българския бизнес". 

***  
Видин 

- От 10.30 часа в залата на Общински съвет - Видин ще бъде открита изложба с портрети на кметове, управлявали 
града през периода 1944 - 1989 г. 

***  
Велико Търново 

- От 11.00 часа в района на Военния университет министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще участва в 
ритуала по полагане на военна клетва на курсантите на Националния военен университет „Васил Левски". 

***  
Ловеч 

- Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и председателят на УС на АПИ Георги 
Терзийски ще открият новия 9,3 километров участък от АМ „Хемус" между Ябланица и Боаза. Поканен да 
присъства е и министър-председателят Бойко Борисов. 

***  
Смолян 

- От 15.00 часа в зала 247 на Общинска администрация ще се състои пресконференция по проект BG16RFOP001-
1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 
подобряване на градска среда. 

*** 
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен ще се проведе заседание на Постоянната комисия по 
заетост към Областния съвет за развитие в област Шумен. 
 


