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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
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√ Има ли рецесия, европейската индустрия върви надолу 
„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 пред „Здравей, България” по NOVA. 
„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. 
Последните три месеца имаме спад в индустрията, заяви 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. 
По думите му в момента нещата се развиват по японския модел - стагнация, проблеми като зомби компании, натрупване 
на дълг и това ще продължи десетилетие. 
 
Pariteni.bg 
 
√ Идва ли нова световна финансова криза 
Eвропейската индустрия oбаче върви надолу и това се отразява и на България, коментира председателят на АИКБ 
Васил Велев 
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви пред NOVA, че рецесия има, когато две последователни тримесечия има 
отрицателен ръст, т.е. спад на БВП, а такова нещо, според него няма нито в Европа, нито у нас, като за последното отчетено 
тримесечие имаме 3,5% ръст. 
"Eвропейската индустрия oбаче 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. 
Според Велев, технически рецесия не е започнала, но наблюдавайки какво се случва в еврозоната и колко е тежка там 
ситуацията той заяви, 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. 
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√ България ще бъде домакин на процеса "Акаба" през 2020 г. 
България ще предложи на Европейския съвет в Брюксел тази седмица Евросъюзът да подпомогне Йордания, която е 
приютила 1 500 000 сирийски бежанци досега. Това заяви премиерът Бойко Борисов, който е на официално посещение в 
Кралството. Борбата с тероризма, миграцията, ситуацията в Сирия и икономическото сътрудничество обсъдиха двете 
държави. Кралят на Йордания и Борисов договориха домакинството на процеса "Акаба" през 2020 г. в България. 
Сътрудничество в борбата с тероризма, екстремизма, радикализма и нелегалната миграция, увеличаване на търговския 
стокообмен и интензифициране на икономическото сътрудничество, повишаване на туристопотока между България и 
Йордания обсъдиха премиерът Бойко Борисов и премиерът на Йордания Омар Раззаз в столицата на кралството Аман. 
България иска да разшири сътрудничеството между службите за сигурност на двете държави, обяви премиерът Бойко 
Борисов пред йорданския си домакин. 

http://nova.bg/


2 

 

Бойко Борисов, министър-председател: Оценяваме и благодарим за изключителните усилия и тежест, която имат над 1 
200 000-1 300 000 мигранти, които се намират на територията на Йордания. Сега на Съвета в Брюксел ще го преговоря с 
нашите колеги, защото ние сме длъжни да подпомогнем Йордания в тая изключителна тежест, която е поела. 
Специален акцент в разговорите бяха бежанците и миграционната криза. Йордания е остров на стабилност в региона на 
Близкия Изток и приютява 1,5 млн. сирийски бежанци, както и стотици хиляди християни от Ирак. 
Омар Раззаз, министър-председател на Хашемитско кралство Йордания: България се ползва с авторитет в ЕС, затова е 
изключително важно да работим за координиране на нашите действия в сферата на външната политика, позицията ни по 
регионални конфликти и Палестинския проблем. 
България, която ще бъде домакин на Берлинския процес, е предложила да домакинства и процеса "Акаба", иницииран от 
Абдула II през 2015 г. за сътрудничество в борбата с тероризма и екстремизма. 
Бойко Борисов, министър-председател: Йордания е една от държавите, която води като България балансирана политика 
и неслучайно външните ни министерства имат еднакви или сходни позиции по всички важни въпроси. Поех ангажимента 
пред колегата да намерим начин да възстановим и стимулираме българските фирми, както румънците с бартер след като 
основни доставчици от Йордания са били за България на фосфат, сега сме се ориентирали и към други доставчици. 
Омар Раззаз, министър-председател на Хашемитско кралство Йордания: Обменихме мнение за развитие на 
икономическите ни взаимоотношения. Бих посочил, че България представлява пример в рамките на Европа от гледна точка 
на високотехнологичните производства и селското стопанство. Имаме амбициите да увеличаваме търговията, да 
осъществим свързаност между икономиките на двете държави. 
В столицата Аман премиерът се срещна и с краля на Йордания Абдула II, който се смята за директен наследник на пророка 
Мохамед. Сред обсъжданите теми са засилване на приятелските отношения между двете страни. 
 
√ Проф. Михаил Константинов: Подготовката за изборите е перфектна  
Две седмици остават до местните избори. В студиото на Сутрешния блок на БНТ проф. Михаил Константинов заяви, че към 
момента подготовката на изборите върви много добре. 
По думите на проф. Константинов местните избори са най-сложните за изпълнение. Той обясни, че ако трябва да се 
класифицират най-лесни за подготовка са изборите за президент, след тях са европейските, парламентарните и като най-
трудни остават местните. Той обясни, че от 2015 година насам има усложнение в подготовката на местни избори, защото 
има по-висок брой кандидати, както и преференции, които допълнително усложняват подготовката. 
Константинов обясни, че най-слабото звено при подготовката на избори, това е слабата подготовка на секционно-
избирателните секции. Припомни и ситуацията от преди 4 години в зала Арена Армеец. Той каза, че се надява подобни 
ситуации да не се повторят тази година, като заяви, че ЦИК ще въведе онлайн примерни протоколи, които да служат като 
упражнение за секционните служители. 
Михаил Константинов коментира и местата, в които ще се приемат протоколите. Той заяви, че въпреки че ще се приемат 
бюлетините само в зала Арена Армеец, те ще се предават на три отделни места вътре в залата, като се надява това да 
улесни процедурата. 
Проф. Константинов заяви, че към момента се очаква обучението да се извършва електронно, чрез предварително 
попълване на бюлетини. Той каза, че няма вписан в закона метод за обучение чрез мобилно приложение. 
Михаил Константинов заяви също, че няма опасност компютрите на информационното обслужване да бъдат хакнати, 
защото са изолирани. Той припомни, че при предходните избори е имало хакерска атака срещу сайтовете на редица 
институции, но тези атаки не са позволили проникване в самите системи. 
Константинов обясни, че квадратчето в бюлетините "Не подкрепям никого" няма никакво значение, и че според него 
"гласът" е празен. 
Константинов обясни, че реалните гласоподаватели в страната са 5 800 000 души, но по списъците на ЦИК те са 6 200 000, 
което ще доведе до обявяване на по-ниска избирателна активност, дори ако реалните цифри показват обратното. 
Той каза, че избирателните комисии са сформирани от различни политически сили, като секциите трябва да се 
саморегулират. По думите на Константинов в страната има над 2000 избирателни комисии, в които наблюдателите нямат 
възможност да проверят. 
Михаил Константинов каза още, че най-много се търгува с гласове при местните избори, защото няколко гласа могат да 
променят хода на вота. Той призова властите да глобяват и да арестуват нарушителите. По думите му най-активна е 
продажбата на гласове в малките населени места. 
 
√ Собственици на гори искат да продават на държавата  
Засилен интерес от страна на частни стопани, които искат да продават гори на държавата. За това съобщават от 
Земеделското министерство 2 седмици, след като беше обявена кампания по изкупуване на частни гори у нас. Целта е към 
държавните гори да се присъединят малки горски имоти, които не могат да бъдат обслужвани и поддържани в добро 
състояние от сегашните им собственици. 
Кампания по изкупуване на гори държавата прави за втори път. Първата беше преди 3 години и предизвика изключително 
голям интерес. Тогава бяха сключени сделки за близо 130 имота на стойност 600 хиляди лева. Сега обаче има нови правила. 
Едно от тях е, че един собственик не може да продава повече от 50 декара гори. 
Инж. Ивайло Тодоров, експерт в Североизточно държавно предприятие: В момента се намалява и административната 
тежест. Лесовъдските документи, които се изискваха преди, сега ще се набавят по служебен път. 
Това, което най-много интересува собствениците е на какви цени ще могат да продават горите си. За различните части на 
страната те са различни. В Североизточна България при предходните сделки декар гори се е продавал между 250 и 700 
лева в зависимост от вида и възрастта им. 
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Единствено физически лица ще могат да продават гори на държавата. По закон горските предприятия нямат право да 
закупуват гори, собственост на общини, юридически организации и сдружения. 
Юлиян Иванов е собственик на 18 декара широколистна гора от цер край Омуртаг. Преди година се опитал да отсече част 
от нея и да пласира дървесината, но се оказало трудно. Сега планира да продаде имота на държавата и тя да го стопанисва. 
Юлиян Иванов: Много хора не знаят какво да си правят горите. Това са предимно стари хора и искат да продават. Но не 
знаят каква ще е цената на един декар гора. Евентуално ако цената на декар е около 500 лева, хората ще продават. 
Заявления за продажба на гори могат да се подават в шестте горски предприятия у нас до средата на януари, догодина.  
 
√ Вълчев: Само девет учители са кандидатствали в програмата "Мотивирани учители" 
Само за половин час със съвременните средства за комуникация е създадена истерията в сливенско и така целенасочено 
са създадени смут и дестабилизация, каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" просветният министър 
Красимир Вълчев. Според него, когато е станало ясно, че няма " Стратегия за детето", се е потърсила друга тема - 
"Продажбата на деца". Той добави, че след всичко това ще бъде много по-трудно екипите да издирват ромските деца. 
Министър Красимир Вълчев определи като правилни действията на учителите по време на прибирането на ромските деца 
от училище. Те са освободили децата и успокоили родителите. 
"За ден-два всички се успокоиха, каза още министърът, включително и след думите на премиера в медиите, че Стратегия 
за детето няма". 
Според него, сега родителите се чувствали употребени. Вълчев каза още, че оттук нататък ще бъде много по-трудно на 
мобилните екипи да обикалят ромските квартали. 
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Сега ще е по- сложно, защото на тях ще се гледа като на хора, 
които отиват да отнемат децата, разбира се това не е така, някой очевидно това е целял да се наруши това изградено 
доверие. Ние имаме положителни процеси последните години, те не са само благодарение на механизма, по приницип 
има положителни процеси на модернизация в ромските общности. 
След истерията, в ромските общности вече се съмнявали и в 200-те медиатори, назначени да привличат деца в училище, 
обясни Вълчев. 
Стана ясно и че само девет учители са кандидатствали в Националната програма "Мотивирани учители", които трябва да 
преподават в трудни райони. И това въпреки увеличените допълнителни средства от 300 на 500 лева. 
Красимир Вълчев коментира и ниските резултати по математика в прогимназията. 
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката: Едно от нещата, които искаме е учителите да имат повече 
време за упражнения, повече врече за свързване на знания, за затвърждаване на материала. Очевидно по математика 
това го имат най-малко. 
Трябва да се забави преподаването по математиката според учебната програма, каза още просветният министър. 
 
√ ЧЕЗ подготви мрежата за зимния сезон 
ЧЕЗ Разпределение България извърши подготовка на мрежата за предстоящия зимен сезон. Екипи на компанията обходиха 
40 000 км електропроводи, сред които 17 000 км средно и 23 хил. км ниско напрежение. 18 000 трансформаторни машини 
са прегледани и приведени в изрядно състояние, вложени са над 12 тона трансформаторно масло. 17 000 километра са 
проверените кабелни линии, направени са просеки чрез обработването на 145 000 дървета. 
За да гарантира сигурността на електрозахранването през зимата, компанията подмени 180 трансформатора, 10 000 
изолатора по електропроводите и над 30 тона проводници. Вложени са 243 000 метра усукани проводници, които не се 
влияят от външни условия. Компанията монтира близо 3 000 нови стълба ниско напрежение, положи и реконструира над 
200 000 метра кабелни линии. 
Основен акцент в подготовката на мрежата за зимния сезон е монтирането на автоматизирани съоръжения по мрежата. 
Те дават възможност за автоматичното секциониране на електропровода на отделни участъци, като по този начин 
авариралата част се отделя в рамките на няколко минути и по-голямата част от клиентите, захранвани от него, остават 
незасегнати по време на отстраняването на повредата. Всичко това води до много по-бързи реакции при аварии и 
съответно много по-кратко време, в което клиентите са без електрозахранване. Само за последните три години ЧЕЗ 
Разпределение инвестира над 11 млн. лв. в подобни елементи, като до края на годината се предвижда броят им да 
достигне 1000. Компанията стартира и модернизирането на възлови станции в различни региони на обслужваната от ЧЕЗ 
Разпределение територия. 
Вече втора година, освен традиционния обход на мрежата, ЧЕЗ Разпределение България включи и облитане с дрон на 
съоръженията. Това дава възможност да се видят отблизо и най-малките детайли и ако има съоръжения, които подлежат 
на подмяна заради външни фактори – да се реагира веднага, като се отстранят констатираните забележки. Възможност за 
ранна диагностика на елементи от мрежата дава и заснемането с термовизионна камера и ултразвуков детектор. 
 
√ Над 14 млн. лева изхарчили незаконно от Електроенергийния системен оператор  
Проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция е открила, че липсват над 500 000 лева в Българската 
академия на науките и в Община Бургас 
Над 14 млн. лева е изхарчил държавният Електроенергиен системен оператор без да спазва Закона за обществените 
поръчки. Това показва проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция за третото тримесечие на тази година. 
От ЕСО коментираха, че допуснатото отклонение от закона е направено от предишното ръководство на компанията. 
Общата стойност на непроведените поръчки е 14 млн. лева и става въпрос за застрахователни услуги и услуги за 
телекомуникационни линии. От компанията обясняват, че през миналата година са успели да сключат 683 договора по 
реда на закона за обществените поръчки на обща стойност 130 млн. лева. Проверка на тези поръчки предстои да бъде 
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направена. От компанията не уточняват дали предишното ръководство е санкционирано за нарушенията и дали ще му 
бъде търсена отговорност. 
Агенцията за държавна финансова инспекция е направила проверка на 1066 договора през третото тримесечие на тази 
година на обща стойност 284 млн. лева. Отделно проверените обществени поръчки са 333 на обща стойност 667 млн. лева. 
В резултат на проверките са съставени девет акта за начет и 345 акта за административни нарушения. 
Едно от най-тежките нарушения, които инспекторите могат да открият е нанасянето на вреди и липсата на средства. Сред 
проверяваните най-голям е обемът на вредите в Българската академия на науките - над 300 хиляди лева и в община Бургас 
- над 200 хиляди лева. 
 
√ Държавен фонд "Земеделие" утвърди помощите за животновъди през 2019 г. 
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева е определен размерът на плащането по 
Схемите за преходна национална помощ за говеда, биволи, кози и овце-майки за 2019 г., съобщиха от Фонд "Земеделие". 
Утвърдената и одобрена ставка за 2019 г. е в размер на 175.34 лв. за говеда и 306.84 лв. за биволи. Подпомагането ще бъде 
изплатено на два транша, като за говеда животновъдите ще получат по 96.44 лв. през месец октомври 2019 г. и по 78.90 
лв. през месец януари 2020 г. За биволи, животновъдите ще получат по 168.76 лв. през месец октомври 2019 г. и по 138.08 
лв. през месец януари 2020 г. 
Размерът на плащането за едно животно, за кампания 2019, по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и 
кози-майки, обвързана с производството е от 37.58 лева. Подпомагането ще се изплаща на първи транш по 20.67 лева през 
октомври 2019 г. и втори на стойност 16.91 лева през януари 2020 година. 
На заседание на Управителния съвет на Държавен фонд "Земеделие" беше решено първият транш по схемата за Преходна 
национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1) и по Схемата за преходна национална помощ за 
овце-майки и кози- майки, обвързани с производството (ПНДЖЗ) за Кампания 2019 да бъде изплатен до 18 октомври. 
Утвърдените средства са в размер до 35 630 208 лева. 
 
√ Андреана Галчева поема официално управлението на ТД на НАП София  
Андреана Галчева поема официално поста директор на Териториална дирекция на НАП София. Назначена е със заповед 
на изпълнителния директор на НАП Галя Димитрова, след успешно издържан конкурс за избор на титуляр. 
В рамките на надпреварата Андреана Галчева е представила ясна визия за бъдещето на НАП София, работещи цели и 
стратегия за развитие. 
Андреана Галчева започва работа в данъчната администрация преди 20 години и преминава през всички сфери на дейност 
и нива на управление. 
Заема поста заместник териториален директор на НАП София през 2013 г. От 11 април 2019 г. до момента тя изпълняваше 
длъжността териториален директор, едновременно с отговорностите на заместник-директор на ТД на НАП София. 
 
√ Макрон и Меркел призоваха за прекратяване на турската офанзива в Сирия  
На петия ден от военната операция "Извор на мира" Турция вече контролира два стратегически града от сирийската страна 
на южната си граница. Президент Ердоган обяви предстоящо разгръщане на турските сили и на изток, и на запад. Той 
нарече съобщенията за избягали затворници от "Ислямска държава" в резултат на турската офанзива - дезинформация. 
Пентагонът официално обяви, че близо 1000 американски войници се изтеглят от Северна Сирия. Сирийското правителство 
и водените от кюрдите Сирийски демократични сили преговарят в руска база в Латакия, съобщи висш кюрдски политик. 
Сирийските държавни медии съобщиха, че армията на Дамаск придвижва свои части към Северна Сирия, за да се 
"противопостави на турската агресия". Сирия беше основна тема на неофициална френско-германска среща на върха в 
Париж. 
Еманюел Макрон - президент на Франция: През последните часове разговаряхме с президента Тръмп и президента 
Ердоган и изпратихме ясни послания. Общото ни желание е тази офанзива да спре. Убедени сме, че тя може да създаде, 
както вече видяхме на терен, нетърпима хуманитарна ситуация, а също така да позволи на Ислямска държава да 
възстанови позициите си в района. 
Ангела Меркел - канцлер на Германия: Днес говорих един час с президента Ердоган. Разбира се, трябва да отчитаме 
интересите на Турция за сигурността ѝ, но смятам, че тази офанзива трябва да бъде прекратена, защото хуманитарните 
последици са драматични и защото има значителен риск "Ислямска държава" да укрепне, след като борбата срещу нея 
беше толкова трудна. Затова трябва да се намерят други решения. 
 
News.bg 
 
√ Стокообменът ни с Русия в аграрната област е 62,6 млн. щ. д 
Стокоомбенът в аграрната област с Русия за 2018 г. възлиза на 62,6 млн. щ. д. Износът на български стоки за руския пазар 
нараства с 19,4% спрямо 2017 г., до 54,4 млн.щ.д. 
Това стана ясно по време на среща между министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева и министъра на 
селското стопанство на Руската федерация Дмитрий Патрушев в Москва. 
През 2018 г. положителното търговското салдо за България достига 46,3 млн. щ. д., с 30,4% над нивото от предходната 
година. Водещи селскостопански продукти в българския износ за руския пазар са предимно тютюн, тестени продукти, 
шоколадови изделия, вина и др., стана ясно по време на срещата. 
Двамата обсъдиха наложените ограничения върху вноса на български растителни продукти към Русия. Очаква се в най-
скоро време да бъде проведена експертна среща между Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и 
Федералната служба по ветеринарен и фитосанитарен надзор. На нея се очаква да бъдат изчистени техническите 
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подробности, за да могат български предприятия да получат разрешение да изнасят растителни продукти за руската 
страна, които не попадат в общата забрана за растителни продукти от ЕС. 
Министрите обсъдиха и заболяването Африканска чума по свинете (АЧС), което е засегнало и двете страни. Договорено бе 
експерти от двете държави да обменят информация и добри практики за справяне със заболяването, като екип от БАБХ 
посети Русия. 
В българското законодателството се извършва промяна, с цел засилване на биосигурността във фермите, информира 
Танева своя руски колега. 
По време на срещата стана ясно, че до края на годината български млекопреработвателни предприятия ще бъдат 
инспектирани от руски експерти. Целта на посещението им е да бъде одобрен списък от фирми, които ще могат да изнасят 
продукцията си за Русия след като отпадне наложеното ембарго. 
Земеделските министри отчетоха добрите отношения между България и Русия и изразиха воля конструктивният диалог да 
продължи. 
 
√ Полша се отказва от руския газ през 2022 г.?  
Съвсем скоро Полша може да е напълно независима от руския газ. В Москва не вярват на това и дори гледат с насмешка 
на плана на Варшава. Експерти обаче твърдят, че той е напълно реалистичен, съобщава Дойче веле. 
След 39 месеца "Газпром" може да се лиши от най-големия си пазар в Източна Европа - полския. Варшава няма намерение 
да подновява изтичащия в края на 2022 дългосрочен договор за внос на руски газ и усилено работи за това да прекрати 
изцяло покупките на синьо гориво от Русия. 
Тези намерения на Варшава засега предизвикват скептични реакции и дори насмешка в Държавната дума и Съвета на 
федерацията. Различни експерти, с които ДВ разговаря, смятат обаче, че след три години Полша действително ще може 
изцяло да се откаже от доставките на руски газ. 
10 млрд куб. метра газ от Норвегия 
Планът е доста амбициозен, но е напълно изпълним, смята Кай-Олаф Ланг от берлинската фондация "Наука и политика". 
Експертът за Полша и Източна Европа обръща внимание особено на два инфраструктурни проекта: първо, на газопровода 
Baltic Pipe ("Балтийска тръба"), по който норвежки газ през Дания ще стига до Полша. Този проект на полската Gaz-System 
и датската Energinet от ноември 2018 се ползва с политическата и финансова подкрепа на ЕС. 
До този момент "Балтийска тръба" вече е получила голяма част от необходимите разрешителни, в това число и от датските 
власти, които в същото време продължават да бавят издаването на разрешителни за строежа на руския "Северен поток-2". 
Двата газопровода впрочем неминуемо ще се пресекат под вода - в близост до датския остров Борнхолм. 
Изграждането на "Балтийска тръба" трябва да започне през пролетта на 2020 година и да бъде завършена за малко повече 
от 2 години - за 1 октомври 2022 е предвидено пускането на съоръжението в експлоатация. По тръбата ще преминават по 
10 млрд. куб. метра газ годишно - точно толкова, колкото Полша сега е длъжна да купува ежегодно от "Газпром", съгласно 
действащия все още договор. 
Вторият проект, който би трябвало да сложи точка на зависимостта на Полша от руския газ, представлява разширяване на 
мощностите на действащия от 2015 г. насам терминал за прием и регазификация на така наречения LNG - втечнен природен 
газ в Швиноуйшче. Това съоръжение има капацитет между 5 и 7,5 млрд. куб. метра годишно. За тази цел на границата с 
Германия ще трябва да се построи още един резервоар за природeн газ. 
Общата мощност на двата проекта (17,5 млрд. куб.метра годишно) съответства почти точно на сегашните годишни 
потребности на Полша от синьо гориво. От по-големи количества тя засега няма нужда, тъй като почти 80% от 
електроенергията в тази страна по традиция се добиват в електроцентрали, работещи на въглища. 
Зависимостта от Русия тревожи поляците повече от климата 
Експертът Кай-Олаф Ланг смята, че под влиянието на ЕС, който е поел курс на борба срещу глобалните промени в климата 
и поради това ускорява отказа от въглища, употребата на тази суровина и в Полша ще намалява, а потребностите от газ 
забележимо ще нарастват. 
Петър Наимски, пълномощник на полското правителство по въпросите на стратегическата енергийна инфраструктура, 
заяви обаче в началото на октомври пред "Файненшъл Таймс", че за Полша е приоритетно да осигури енергийната си 
безопасност и да намали зависимостта си от руския газ, а не да се отказва от въглищата заради климатичните цели на ЕС. 
Затова търсенето на природен газ в Полша вероятно наистина ще се увеличи, но чак в средносрочна перспектива. Така че 
ако "Балтийска тръба" бъде построена в срок, а терминалът в Швионуйшче бъде своевременно разширен, към края на 
2022 "Полша действително няма да има нужда да купува вече руски газ", казва Кай-Олаф Ланг. Той все пак не изключва 
възможността "да се купува газ в определени, по-малки количества, ако цената му е изгодна". 
"Преговорните позиции на Полша във всеки случай ще станат доста по-силни. Това си личи и от примера с Литва, която, 
след появата на LNG-терминала в Клайпеда, продължава да купува известни количества газ от Русия, но вече има 
възможност да договаря много по-изгодни цени", казва представителят на "Наука и политика". 
Готова ли е Варшава да плаща повече? 
Според Ланг е напълно възможно след 2022 година Полша да купува газ направо на европейския пазар, да си внася 
нужните количества, например от Германия или Чехия. Експертът предполага, че по политически съображения полската 
страна няма да иска да води преки преговори с "Газпром", но пък винаги ще може да си набавя руски газ от партньорите 
си в ЕС, постъпващ например по тръбопровода "Северен поток". 
Впрочем, подобен сценарий изглежда изцяло хипотетичен, защото подобни покупки биха влизали в разрез както с бизнес-
интересите на полската нефтогазова компания PGNiG, така и с политиката на Варшава от последните години на 
възпрепятстване на либерализацията на полския газов пазар. 
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Дали Полша наистина ще бъде напълно независима от руския газ след около три години? "Газпром" не вярва в това. 
Експертите по въпросите на енергетиката обаче са убедени, че Полша във всички случаи ще е в състояние изцяло да се 
откаже от руските доставки. 
А как ще стои въпросът с цената? Та нали от "Газпром" обичат да твърдят, че техният газ е най-изгодният на европейския 
пазар. Експертите се позовават на уверенията на официални полски лица, според които доставките на LNG-втечнен газ ще 
бъдат по-евтини от руския газ по сегашните договори, в които Русия се явява монополен доставчик. Цената в тези договори 
е фиксирана към котировките на нефта на международния пазар. 
Но има и друг аргумент, който се привежда от полските поддръжници на вноса на LNG, в това число и от САЩ: Дори този 
газ да се окаже по-скъп от руските доставки по тръбопровод, разликата в цената би трябвало да се възприема като 
застрахователна вноска, която Полша плаща в името на своята национална безопасност", казва Кай-Олаф Ланг. 
 
Investor.bg 
 
√ ИПИ: България 2030: Визия без амбиции 
Проектът за развитие на страната ни до 2030 на МФ е структуриран като за високоразвита страна, а не за бедна и 
периферна страна със структурни проблеми, пише Лъчезар Богданов  
Миналата седмица Министерството на финансите публикува за обществено обсъждане Проект на визия, цели и 
приоритети на Национална програма за развитие България 2030. Подготвяната програма би трябвало да се превърне в 
рамков стратегически документ, определящ визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на 
държавното управление, пише в анализа на Лъчезар Богданов от екипа на Института за пазарна икономика. 
Като основа за проекта се посочва вече изготвен и обсъден Анализ на социално-икономическото развитие на страната след 
присъединяването ѝ към Европейския съюз, в който са идентифицирани слабости и пропуски в политиките за последното 
десетилетие, състоянието и проблемите към момента и потенциалът за развитие. 
Най-силното впечатление от документа е липсата на смелост и амбиция. Формулирането на визия и стратегически цели в 
програмен документ от такъв порядък би трябвало да се разглежда като полето, на което авторите да изразят мечтите си, 
да опишат как искат да видят страната след повече от десетилетие, да начертаят „голямата промяна“, за която ще впрегнат 
ресурсите на държавното управление. 
Накратко, визията, целите и приоритетите трябва да дадат отговора на един основен въпрос – защо България през 2030 г. 
ще е добро място за живот. 
Изготвеният анализ на социално-икономическото развитие също не се занимава с въпроса за разликата между България 
и по-богатите страни в ЕС. Докладът детайлно, и съвсем коректно, разкрива важните тенденции в десетилетието след 
членството в ЕС, включително преориентацията на индустрията, повишаването на производителността, промяната на 
пазара на труда. 
Идентифицирани са и дългосрочните структурни предизвикателства, включително демографските тенденции, 
неефективната връзка между наука, иновации и бизнес, качеството и обхвата на образованието и т.н. Всичко това обаче 
не се дискутира в контекст, а „голямата картина“ е, че България е далеч назад от развитите икономики както в ЕС и в света 
изобщо. 
Към 2018 г. българската икономика създава БВП на човек от населението (по паритет на покупателната способност) равен 
на 51% от средния за ЕС. Най-близо до нас е Хърватска – с 63% от средното за ЕС, малко след Румъния с близо 65%, и така 
нататък – по-важното обаче е, че като че ли дебатът за развитието и реформите в България загуби фокуса върху 
икономическо догонване. 
Нека помечтаем за момент – колко напред може да стигне България в сближаването в следващите 11 години, или до края 
на времевия хоризонт, за който се отнася визията? Няма да намерим нито такава цел, нито прогноза, нито дори връзка 
между други приоритети и цели и някакво очакване за значимо забогатяване. 
Ако формулираме проста „амбиция по аналогия“, базирана на най-големия „скок“, който всяка от страните в Централна и 
Източна Европа е постигала за 11 годишен период в рамките на последните малко повече от две десетилетия, можем да 
избираме между Естония и Литва – с 33,6 и 31 процентни пункта доближаване до средния в ЕС БВП на човек – или, малко 
по-скромно, да си поставим за цел постигнатите между 20 и 26,6 пр. п. като Румъния, Латвия, Словакия или Полша. 
За сравнение, най-голямото догонване за 11 последователни години в България е 16,8 пр. п., макар те да включват и 
икономическата криза от 2009 г. и последиците от нея. Между другото, постигнатите 24,4 процентни пункта относително 
забогатяване на Словакия са постигнати точно при стартова позиция от малко над 50% от средното за ЕС – каквато е и 
българската към 2018 г. За аналогиите със Словакия – по-нататък в текста. 
Дефинираните три стратегически цели и групираните в пет оси за развитие политики и мерки за реализирането им страдат 
от липсата на обединяващ приоритет за бързо икономическо развитие. Едно последствие от това е фрагментарността в 
под-целите и предлаганите решения, въпреки като цяло достоверното идентифициране на предизвикателствата и 
подходите към преодоляването им. Друго е поставянето на едно ниво, предполагащо еднаква значимост, на проблеми от 
фундаментално различен порядък. Заедно някои цели са всъщност предпоставка за  постигането на други цели. 
Важно е да се отбележи, че т.нар. „демографски подем“ (стратегическа цел 2) би следвало да е в някакъв дълбок смисъл 
своеобразна мета-цел на всяка една политика. Казано просто, всяка политика трябва да води до подобряване на 
дългосрочните условия за живот, повече хора да искат да идват в страната, отколкото да я напускат. Макар това да 
изглежда нереалистично към момента, не е немислимо България да заложи като цел за 2030 не просто нулева нетна 
миграция, а дори положителна величина. 
Технологичната трансформация трябва да се разглежда като продължаващ и неспиращ феномен. В известен смисъл тя не 
е цел сама по себе си, а е инструмент и проявление на процеса на разширяване на потенциала на икономиката да създава 



7 

 

стойност. Изключително важно е, че в документа се прави директна връзка между трансформацията и образованието, при 
все че приоритизирането може да е още по-категорично. 
За липсата на смелост и амбиция говори и скромната цел за снижаване на дела на учениците със слаби резултати в 
международното изследване PISA от 41 до 25 %. Ако обхващането на всички деца и повишаването на качеството, особено 
в началния етап на образование, е приоритет, то има точно 11 години за днешните 4-5 годишни деца да успеят да постигнат 
много повече до 2030 г. 
Ако сме изостанали и има натрупани дефицити в уменията, защо и целта за участие  на възрастните в обучения е далеч 
под средната (при това – за 2017 г.) стойност в ЕС?  Постигането на интелигентна индустрия зависи, от една страна, от 
наличието на образовани и поне базово грамотни работници, и от друга – от значимо нарастване на вложения капитал. 
Като че ли е подценена ролята на инвестициите дори в най-пряк макро смисъл. Индустрия и услуги, базирани на знание и 
създаващи висока добавена стойност, изискват нарастване на капиталообразуването – ниво от 20% от БВП не е достатъчно, 
нито 4% от БВП преки чужди инвестиции могат бързо да преобразят продуктовата и технологична структура на 
икономиката. 
Ако се върнем към Словакия, без коренна промяна в политиката по привличане и насърчаване на инвестициите, няма как 
да повторим постигнатото за едно десетилетие там увеличение на износа, например на автомобили с 13 млрд. евро (7 
пъти) и на електроника с 15 млрд. евро (13 пъти). В заложения индикатор за дял на високотехнологичния износ също не 
личи амбиция за превръщане на България в лидер. 
Поставянето на социалните неравенства като проблем от същия порядък вероятно се дължи и на липсата на разбиране, че 
част от тях, особено остротата на социалното изключване и достъпа до базови услуги, са следствие от общото ниво на 
стопанско развитие. 
В богатите страни също има неравенства, но за България все още във фокуса трябва да е абсолютната бедност (повече за 
връзката между стопанските политики, бедността и социалното изключване тук). За съжаление, заложените цели се 
отнасят от съотношението в доходите между първите и последните 20 процента от доходни групи на населението и делът 
на хората в риск от бедност и социално изключване, без да има по-смело намерение за коренна промяна в шансовете за 
заетост, доходи, мобилност и т.н. 
В сходен контекст се разглеждат и регионалните различия – разглеждат се разликите между по-развитите и по-слабо 
развитите региони, без да се търси отговор на най-съществения въпрос – каква рамка може да насърчи забогатяване и 
просперитет в тези общини и области, които в момента имат ниски социално-икономически показатели. Документът дори 
не споменава промяната в стимулите и възможностите, която би се случила при реформи за фискална децентрализация 
(повече за кампанията на ИПИ и очакваните ефекти от данъчна децентрализацияа тук) 
Накрая трябва да се отбележи, че по задание (виж Концепция за разработването на национален стратегически документ 
за развитие на страната с хоризонт 2030 г.) екипът, разработил проекта, е трябвало да го „напасне“ към рамката на 
Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на Организацията на обединените нации (ООН) „Да преобразим 
света“ и на включените в нея 17 глобални цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169 специфични под-цели. Вероятно и заради 
това в текста няма нито едно споменаване на „висок икономически растеж“, а вместо това на няколко места става дума за 
устойчив, по-включващ и по-приобщаващ растеж. 
Някак мимоходом е споменато, че България е „държава с висок жизнен стандарт“, заедно с много други цели. Сред тях са 
икономиката да е „нисковъглеродна“, обществото да е „креативно, солидарно и здраво“, и още „справедливо и 
толерантно“. 
Не се говори за забогатяване, просперитет, лидерство – „богатството“ е по отношение на историята, културата, 
биологичното и ландшафтното разнообразие. 
„Скорост“ се използва по отношение на интернет достъп и мобилни мрежи, а „бърз“ – за прехода от училище и 
безработица към включване в икономическия живот на младите, продължително безработните и ромите. Всъщност, 
единствените високи цели и индикатори за изпълнение в документа са тези за „зелена и устойчива България“. 
Документът, както е структуриран, изглежда като да е мислен за високоразвита страна, отколкото за все още изключително 
бедна и периферна страна с дълбоки структурни проблеми. Изходната ни позиция предполага обещание за мащабна 
трансформация, при това в относително кратък от еволюционна гледна точка хоризонт. 
 
БНР 
 
√ Автомобилостроенето ще разкрие над 3000 работни места у нас  
Нова стратегия за развитие на автомобилния сектор в България до 2030 година ще бъде представена на правителството до 
един месец. Тя ще бъде интегрирана в стратегията България 2030. Това заяви Росен Плевнелиев, президент в периода 
2012-2017 г., при откриването на „Международния автомобилен салон" в София. 
За последните 12 месеца, само по Закона за насърчаване на инвестициите, са подкрепени вложения в заводи, свързани с 
автомобилостроенето, за 170 милиона лева, които ще разкрият нови над 3000 работни места в страната. Това посочи 
заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов при откриването: 
„България може да бъде един силен инвестиционен партньор на всички тези производители!“, заяви той. 
45 са членовете на Асоциацията на автомобилните производители в България, които са направили инвестиции от над 700 
милиона лева през последните 10 години в сектора, заяви председателят ѝ Александър Миланов: 
„Обемът на търговската дейност, осъществена тук, е над 33 милиарда български лева“ 
Министърът на транспорта Росен Желязков подчерта: 
„Ангажиментът на правителството е все повече нови автомобили да са в обръщение, все повече нови автомобили да се 
купуват, да стават все по-достъпни. Това става чрез инструменти - фискални и други, защото новият автомобил не само е 
по-екологосъобразен, но и по-безопасен“. 
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Автомобилният салон се провежда до 20 октомври в „Интер Експоцентър“. На него се представят над 75 фирми с повече 
от 250 експоната и над 70 технологични новости. Изложението е едно от най-престижните в региона и едно от 12-те 
автомобилни изложения в света. 
 
√ Възможно е България да влезе в "чакалнята" за еврозоната до юни догодина  
Интервю на Марта Младенова с Елке Кьоних в предаването ''Хоризонт за вас'' 
България може да се присъедини към валутно-курсовия механизъм ERM II през първото или през второто тримесечие на 
2020 година. Това заяви пред БНР ръководителят на Европейския съвет по банково преструктуриране Елке Кьоних. Тя 
допълни, че трябва да се види на какъв етап е изпълнението на критериите, за да може Европейската централна банка да 
даде зелена светлина. 
Водещата институция в процеса е Европейската централна банка, а отговорът ѝ се очакваше в средата на лятото или в 
началото на есента. 
Елке Кьоних е първият високопоставен европейски представител, който очертава новите срокове. Тя следи процеса по 
присъединяването ни към т.нар. "чакалня за еврозоната", тъй като заедно с него ще влезем в тясно сътрудничество в 
банковия съюз. Това означава, че българските банки ще започнат да правят вноски в Европейския фонд по 
преструктуриране, а не в националния. Именно този фонд е част от съвета, ръководен от Кьоних. 
Макар и да изглежда изключително технически детайл, банковият съюз има пряко отражение върху българските банки. 
Най-големите от тях ще бъдат надзиравани пряко от Европейската централна банка, както и по-малки, ако от Франкфурт 
решат. Също така събираните от тях вноски за гарантиране на депозитите ще бъдат пренасочени към Брюксел, където е 
базиран Европейският фонд за банково преструктуриране, който е част от Европейския съвет за преструктуриране, 
ръководен от Елке Кьоних. 
"България наистина ще бъде първата държава, ако всичко върви по план, която ще влезе в тясно сътрудничество с банковия 
съюз, въпреки че все още не е въвела еврото. Другата държава, която е заявила интерес, е Хърватия. И в двата случая 
трябва да знаете нещо, което може би е характерно за всички страни от Централна и Източна Европа, а именно - че 
големите банки, които имат представителство и в съответната държава, вече са част от нас. Това означава, че огромно 
количество банки няма да станат част от Единния фонд за преструктуриране… Има банки, които така или иначе са наши - 
т.е. правят вноски при нас. Досега техните компании извън еврозоната не са били част от работата ни, но когато се 
присъединят, нищо съществено няма да се промени". 
Например, най-голямата банка у нас е италианска, но оперира в България с регистрация по българското законодателство 
и се счита за българска банка. Същото важи за банките, които са унгарска, белгийска или австрийска собственост, 
например. Повечето от тези банкови групи се считат за системни и за еврозоната, но българските им подразделения досега 
не са били част от общия надзор от Франкфурт. От Съвета по преструктуриране следят отблизо ситуацията: 
"Те са поискали това тясно сътрудничество. Европейската централна банка вече направи оценка на качеството на активите 
на някои банки. В момента България се справя с някои задачи. Засега нещата изобщо не са свързани с нас, те са си работа 
на Единния надзорен механизъм. В същото време ние работим много добре с механизма, особено около ситуацията с 
Брекзит. Българските банки трябва да знаят за това и да го разбират. В крайна сметка, те се включват в нашия фонд, за да 
е сигурно, че можем да посрещнем каквото и да се случва". 
Според Кьоних единственият въпрос, който ще засегне банките веднага, е свързан с фонда за преструктуриране: 
"Веднъж, след като България влезе в тясно сътрудничество с единния банков съюз, българските банки ще започнат да 
плащат вноски в единния европейски фонд за преструктуриране. Също така, средствата, натрупани в националния фонд, 
трябва да се прехвърлят при нас. Ние вече водим разговори по този въпрос“. 
След като България влезе в чакалнята за еврозоната ръководената от Елке Кьоних институция ще одобри плановете за 
преструктуриране на българските банки. Съществуването на такива планове е задължителна процедура, смятана за буфер 
при евентуален негативен развой. 
 
√ Кариерен форум за нови кадри в информационните технологии  
Четвъртото издание на кариерния форум „Дни на кариерата – IT, Комуникации и аутсорсинг“ ще се проведе в конгресния 
център на Международния панаир в Пловдив.  
Форумът събира на едно място студенти и млади специалисти с представители на 35 български и международни компани, 
които търсят служители с умения в информационните технологии, телекомуникациите и бизнеса. Младите хора, търсещи 
работа, могат да се запознаят с изискванията на пазара на труда, да се срещнат с представители на бизнеса и да направят 
първи стъпки в кариерата си.  
Кариерният форум се организира от компанията за комплексни HR услуги Джобтайгър в партньорство с МОН и 
Министерството на икономиката. 
 
√ Германски и български бизнес със среща в Бургас  
Започва германо-български икономически форум в Бургас точно в 10:00 часа в административната сграда на 
Индустриалния и логистичен парк. 
В него участват представители на Баварското министерство за икономика, регионално развитие и енергетика, Германската 
агенция за инвестиции, Индустриално-търговската камара в Констанц, Сдружение Източна Европа на германската 
икономика и представители на фирми от България и Германия.  
Целта на всички участници и организатори е задълбочаването на бизнес отношенията между двете държави. По време на 
форума ще бъдат презентирани съществуващите и бъдещите индустриални зони на Бургас като перспективни локации за 
инвестиране. 
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√ Пореден ръст на Уолстрийт в очакване на решителен пробив в търговските преговори САЩ-Китай 
В петък пазарите на акции на Уолстрийт стартираха със солиден подем за трета поредна сесия на търговия на фона на все 
по-засилващите се очаквания, че преговорите на високо ниво между САЩ и Китай ще доведат до постигането на поне 
частична търговска сделка и до отлагане на планираното от Вашингтон ново увеличение на митата на китайски стоки на 
15-и октомври. 
Повод за тези инвеститорски надежди даде изказване на президента Доналд Тръмп, че разговорите между официалните 
американски и китайски представители вървят "много добре", и че по-късно той ще се срещне в Белия дом с вицепремиера 
на Китай - Лю Хъ (към 21:45ч. българско време) след края на двудневните преговори. 
Междувременно Тръмп написа в петък в Туитър, че "се случват добри неща при търговските преговори с китайската 
делегация". 
"Хубави неща се случват на срещата за търговски разговори с Китай. По-топли чувства, отколкото в близкото минало, по-
скоро както през Старите дни. Днес ще се срещна с вицепремиера. Всички биха искали да видя нещо значимо!", написа 
той в личния си профил. 
"Едно от страхотните неща за сделката с Китай е фактът, че поради различни причини не е необходимо да преминаваме 
през много дългия и политически сложен процес на одобрение от страна на Конгреса. Когато сделката бъде напълно 
договорена, аз самият я подписвам от името на нашата страна. Бързо и чисто!", написа той в Туитър. 
Според "Уолстрийт джърнъл" пък може да се постигне частична търговска сделка подобна на тази, договорена преди 
време между САЩ и Япония. 
Финансовото издание съобщава, че такава сделката може да включва обещания от страна на Пекин за по-големи китайски 
покупки на американски селскостопански стоки и пакт за възпиране на обезценяването на китайския юан, а от страна на 
САЩ - спиране на планираните за следващата седмица повишения от 25% на 30% на американските мита върху китайски 
внос за 250 млрд. долара  и облекчаване на експортните забрани спрямо китайския телекомуникационен гигант "Хуавей" 
(Huawei Technologies Co.), който от месеци е включен в "черния списък" на американското министерство на търговията. 
Подобни информации през последните дни имаше и от страна на Блумбърг и "Файненшъл таймс". 
Надеждите за поне частична търговска сделка САЩ-Китай доведоха до много здрав ръст и на трите основни американки 
фондови индекси в началото на днешната търговия. Индексът на сините чипове DJIA нараства с цели 370 пункта (скок с 
1,42%), широкият индекс S&P500 - с 1,4% и технологичният индекс Nasdaq Composite - с 1,6%. Това представлява повишение 
на основните фондови индекси за трета поредна сесия на търговия за пръв път от повече от месец насам. 
Солидно поскъпване има при акциите на американските компании, главно технологичните, които имат и най-големи 
експозиции и бизнес в Китай. 
Акциите на Apple Inc. поскъпват с нови 1,6%, задълбочавайки вчерашния пробив над бившия рекорден връх, достигнат 
преди около година (на 3-ти октомри 2018), като вече се търгуват в нов исторически връх от 233,85 долара за една акция. 
Акциите на Intel поскъпват с 2,55%, на Nvidia Corp - с 3,15% и на Advanced Micro Devices Inc - с 3,55%. 
Поскъпват и акциите на американските петролни гиганти Exxon Mobil Corp (с 1,34%) и Chevron Corp (с 1%) благодарение на 
днешно ново силно нарастване на цените на петрола след новината за избухналия в пламъци ирански петрол танкер, като 
според Техеран става въпроса за ракетно нападение. 
Инвеститорите на европейските борси също реагират със силен оптимизъм в последния ден на търговските преговори 
САЩ-Китай, като допълнителна подкрепа за техния риск-апетит оказват и информацията за възможен пробив в Брекзит 
преговорите между ЕС и Великобритания. 
Към края на търговията на Стария континент, общият индекс Stoxx Europe 600 нараста с 1,98%, немският DAX 30 - с цели 
2,43%, френският CAC 40 - с 1,45% и италианският MIB - с 1,44%. Най-слабо повишение с 0,57% бележи британският индекс 
FTSE100 главно поради факта, че паундът поскъпва силно за втори пореден ден на търговия, достигайки тримесечен връх 
спрямо щатския долари и 5-месечен връх спрямо еврото. 
 
√ Германското правителство намали рязко прогнозата си за икономическия растеж през 2020 година 
Германското правителство е намали рязко прогнозата си за растеж на най-голямата европейска икономика през 2020-а 
година до 1,5% от априлската оценка за повишение с БВП с 1,1%, съобщи в петък немското списание "Шпигел" (Der Spiegel), 
без да цитира конкретни източници. 
Изданието също така посочи, че правителството ще се придържа към прогнозата си, че икономиката на Германия ще 
нарасне през тази година с 0,5% и следователно ще избегне рецесия. 
Според информацията прогнозите на властите в Берлин могат да бъдат преразгледани минимално в посока нагоре или 
надолу, преди правителството да публикува официалните си прогнози на 17-и октомври. 
Агенция Ройтерс също цитира свои два източника, според които немското правителство ще намали значително прогнозите 
си за растежа на икономиката през 2020-а година. 
Говорител на Министерството на икономиката обаче заяви, че прогнозите на правителството все още не са финализирани, 
добавяйки, че не може да коментира, докато през следващата седмица не бъдат оповестени официалните прогнози. 
По-рано този месец водещите икономически институти в Германия, на чиито прогнози се позовават и оценките на 
управляващите в Берлин, намалиха прогнозите си, заявявайки, че очакват немската икономика да нарасне с 0,5% през тази 
и с 1,1 през 2020-а година. 
 
√ Шотландският първи министър обеща да поиска референдум за независимост  
Първият министър на Шотландия и лидер на Шотландската национална партия Никола Стърджън обеща, че през идните 
дни ще отправи към Лондон искане за произвеждане на втори референдум за независимост от Великобритания, предаде 
ТАСС, цитирайки нейно интервю за Би би Си. 

http://bnr.bg/post/101177064
http://bnr.bg/post/101177089
http://bnr.bg/post/101177310
http://bnr.bg/post/101177310
http://bnr.bg/post/101173321
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"Още сега ще внеса законодателна инициатива в шотландския парламент", каза Стърджън. По думите ѝ, след приемането 
на този законодателен акт, ще бъде ще отправено искане в съответствие с раздел 30 от Закона за Шотландия, според който 
британският парламент е длъжен да предостави на региона правото да произведе референдум. За тази цел е необходимо 
съгласието на регионалния парламент на Шотландия, долната и горната камара на британския парламент. 
Стърджън потвърди, че референдумът ще се състои тази година. 
 
√ Кралица Елизабет Втора ще произнесе годишната си реч пред парламента 
В Лондон британският Парламент възобновява парламентарната сесия. 
На заседанието кралица Елизабет Втора ще произнесе годишната си реч, в която се очертава законодателният дневен ред 
за предстоящата година. 
Британският парламент традиционно спира работа за няколко седмици през септември заради годишните конференции 
на политическите партии, но тази година Кралицата преустанови работата на парламента за по-дълъг срок по искане 
министър-председателя Борис Джонсън. 
 
√ Путин започва държавни посещения в Саудитска Арабия и ОАЕ  
Президентът на Русия Владимир Путин ще направи официални държавни посещения в Саудитска Арабия и Обединените 
арабски емирства днес и утре, предаде ТАСС. 
Путин и кралят на Саудитска Арабия Салман бин Абдул Азиз Ас Сауд ще обсъдят днес в Рияд координацията на действията 
по стабилизирането на петролния пазар, уточни помощникът на президента Юрий Ушаков в петък. Очаква се тема на 
разговорите да бъде и ситуацията в Близкия изток и Северна Африка. 
Във вторник руският държавен глава ще бъде в Обединените арабски емирства, където ще обсъди търговско-
икономическото и хуманитарно сътрудничество между двете страни. Програмата му включва среща с престолонаследника 
на емирство Абу Даби и заместник-върховен главнокомандващ въоръжените сили на Обединените арабски емирства шейх 
Мохамед бин Зайед Ал-Нахаян. 
 
„Банкеръ Daily“ 
 
√ Остават броени дни до Втора международна конференция БГСКЛАД 2019  
На 16 октомври София ще е домакин на най-значимото по рода си събитие в индустриалния сектор, а именно 
„Международна конференция за индустриални имоти БГСКЛАД 2019 год“. На събитието се очакват над 300 посетители, 
гости, лектори и спонсори. Конференцията ще бъде открита лично от министъра на икономкита Емил Караниколов. 
Тази година се очакват повече международни гости и лектори от съседните държави - Румъния, Турция, Гърция и Сърбия, 
както и от Западна Европа, Азия, Русия, Полша, Австрия и Унгария. 
Основния акцент на конференцията ще бъде развитието на индустриалните паркове и големи индустриални обекти и 
пазара на индустриални имоти в Централна и Източна Европа и съседните държави през 2019 г.  
Лектори и спонсори ще бъдат фирми и сдружения с доказана репутация в бранша като: „Индустриален парк Марково“, 
„Ийст Ринг“, „Глориент Инвестмънт БГ“, „Транскапитал“, „Парк Индустрия София-Изток“, „Стам“, „Карго Партнерс“, 
„Металсистем“, „Инженерни Системи“, „Адванс Експертни Оценки“ „Лендмарк България Еърпорт“, „Русенски 
индустриални зони“, „Скорпио“,  и други. 
Собственикът на платформата г-н Симеон Митев за пета поредна година прие предизвикателството да организира 
единствената по рода си проява свързана със сектора. Като бизнесмен с над двайсет годишен опит в сферата на 
недвижимите имоти и човек, който се вълнува и интересува от развитието на пазара в България, той смята, че подобни 
събития са от изключителна важност. Според него те са в помощ на всеки един български, чуждестранен бизнесмен или 
краен потребител, който е решил да инвестира парите си в индустриални имоти. Тези събития през годините се превърнаха 
в традиция за платформата „БГСКЛАД“ и до известна степен фирмите и хората, които са й се доверили очакват ежегодната 
проява с интерес. 
Какво да очаквате от събитието тази година:  
- Как се движи пазарът на индустриални имоти през последната година у нас и в чужбина? 
- Има ли растеж и как икономиката влияе на сектора? 
- Очаква ли се криза в сектора и какви мерки трябва да се предприемат? 
- Пред какви предизвикателства се изправят фирмитие, инвеститорите, потребителите? 
- Как електронната търговия влияе на пазара и стимулира търсенето на складове? 
- На какво трябва да обърнат внимание инвеститорите и собствениците на складови и индустриални площи? 
- Какви мерки трябва да вземет държавните структури за да облекчат сектора и как да помогнат и задвижат растежа му, 
като го направят конкурентоспособен на другите отрасли в икономиката? 
- От какво зависи ефективността на управление на инвестиционните проекти? 
- Има ли недостиг на кадри в сектора? 
- Как се развива чуждият пазар на имоти и как това влияе на обстановката у нас? 
Като единствена по рода си платформа за индустриални имоти в България БГСКЛАД и този път обещава една интересна 
среща с актуални и важни въпроси. Независимо от малкия пазар и мащаби на страната ни, подобни конференции са 
изключително важни, според собственика на платформата. Брокерските фирми не трябва просто да продават, а да 
анализират, съветват, консултират и дават точна и ясна информация на клиентите си. Засега такива са много малко и затова 
собственикът на платформата се радва, че е един от хората, които се вълнуват, мислят и организират такива прояви. 
Подобни събития помагат на всеки бизнесмен да „свери“ часовника си, да е наясно къде, как и за какво е подходящо да 
инвестира парите си, а не просто да бъде търговец. 
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Конференцията е на 16 октомври 2019 година в „Интер Експо Център“, зала „Витоша“ от 9.00 часа. Ако все още не сте се 
регистрали, може да направите това тук: https://bit.ly/2lYGBEs 
 
Economic.bg 
 
√ На юг и на север от София – различни проблеми, различни решения? 
Опитите за групиране и търсене на общи решения според географското разположение са по-скоро необосновани 
Няма съмнение, че регионът около София е икономически най-развитата част на България, като по много индикатори 
столицата се приближава или дори надхвърля средноевропейските стойности. Областите на юг и на север от нея обаче 
често остават на дъното на класациите за икономическо развитие, било то по доходи, производство или инвестиции. Това 
обаче не означава, че западните области страдат от едни и същи проблеми или биха се повлияли от едни и същи решения. 
По тази причина, ще разгледаме в малко повече подробности особеностите на икономическото развитие на няколко от 
областите на север и на юг от София – от едната страна това са Кюстендил и Благоевград, а от другата са Видин и Монтана, 
в опит да разграничим индивидуалните им проблеми. 
1) Демографски различия. Анализът на икономическото развитие и потенциал на областите на север и на юг от София 
често, и с право, се фокусира върху демографското им развитие и потенциал. Разглеждайки структурата населението им 
(Графика 1), изглежда че Благоевград се различава чувствително от останалите, най-вече по чувствително по-големия си 
дял на трудоспособното население (15-64 годишните), и малко по-висок дял на младежите под 15 годишна възраст. 
Същевременно останалите три области имат сравнително повече хора в пенсионна възраст. Структурата на населението 
има пряко отношение към потенциала за развитие на отделните области, което неизменно се отразява както на интереса 
на инвеститорите, така и на особеностите на работата на здравните и социалните системи. 

 
 

 
 
 
Бъдещата динамика на населението на четирите области също изглежда различно. Докато Кюстендил, Монтана и Видин 
са с най-ниските коефициенти на естествен прираст в страната (-13‰, -14‰ и -16‰ съответно), то Благоевград (-4,5‰) е с 
едно от най-добрите отношения между раждаемостта и смъртността в страната. Същото важи и за механичния прираст – 
въпреки че и чертите области са с отрицателен баланс между заселващи и изселващи се хора, това е много по-голям 
проблем в двете северни области, които годишно губят по 6-8‰ от населението си в следствие на миграционни процеси. 
От значение е и разпределението на градското и селското население – Благоевград е с чувствително по-нисък дял на 
градското (60% на фона на 70% в Кюстендил и по 65% в двете северни области). Прегледът на структурата и динамиката на 
населението сочи, че запазването му и забавянето на застаряването в близко бъдеще ще е значително предизвикателство 
за три от областите на юг и на север от София, и в по-малка степен за Благоевград. 
2) Пазар на труда и образование. В индикаторите на пазара на труда различията по линията север-юг вече са ясно видими. 
Докато безработицата в Благоевград и Кюстендил достига рекордно ниска нива през 2018 г., то в Монтана и Видин тя 
остава двуцифрена с тенденция към влошаване през последната година (Графика 2). Южните области до голяма степен 
успяват да се възползват от възстановяването след кризата и подобряват условията на трудовите си пазари, но това не 
важи за северните. Аналогично е състоянието на заетостта –коефициентът на заетост на работоспособните в Благоевград 
вече достига 71%, в Кюстендил – 68%, а в двете северни области той е под 60%, включително с подчертано отрицателен 
тренд в Монтана. 

https://bit.ly/2lYGBEs
https://static.economic.bg/news/11/109838/grafika1.png
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Трябва да отбележим, че е трудно обяснението за тези различия да се търси в образователната структура на четирите 
области. Монтана е единствената от тях с много нисък дял на висшистите (12,6% от работоспособните, с тенденция към 
спад). Благоевград пък е със сравнително висок дял на хората с основно и по-ниско образование – почти 1/5, но това 
очевидно не пречи на експанзията на трудовия пазар, което най-вероятно се обяснява с преобладаващия профил на 
производството в областта, където, особено доскоро, беше доминираща шивашката промишленост. 
3) Инвестиции. Инвестиционната активност също чувствително разделя четирите области, но по тази група индикатори 
Кюстендил също прилича по-скоро на северните области, отколкото на Благоевград (Графика 3). Интересно е да отбележим 
обаче, че Монтана и Видин са сред областите, които се справят относително добре с усвояването на европейски средства 
– и двете са със стойност над средната. Въпреки това слабото развитие на тези области за пореден път подкрепя тезата, че 
европейските фондове не са успешен заместител на частните инвестиции, и не успяват да създадат устойчиво подобрение 
в икономическото и социалното състояние на населението. 
 

 
 
4) Стандарт на живот и доходи. За разлика от останалите, тази категория позволява да се прави директен паралел между 
областите на север и на юг от София, тъй тук класирането им е много сходно. Видно е че, по-високите инвестиции и по-
активния пазар на труда в Благоевград все още не водят до чувствително подобрение нито при заплащането (Графика 4), 
нито при доходите на домакинствата. Що се отнася до доходите, Видин е единствената област от разглежданите, която 
остава далеч назад – годишен доход от 3,5 хиляди лева на лице от домакинство през 2017 г. , на фона на 4,5–5 хиляди лева 
за останалите три. Това е най-вече в следствие на големия дял на доходите от пенсии и ниския дял на доходите от работна 
заплата във Видин, което не позволява на областта чувствителен ръст на доходите. 
 

https://static.economic.bg/news/11/109838/grafika2.png
https://static.economic.bg/news/11/109838/grafika3.png


13 

 

 
 
 
От гледна точка на материалните лишения и бедността пък Кюстендил е единствената от четирите области с относително 
добро представяне – 15% от населението ѝ през 2017 г. живее в материални лишения (спрямо 30% във Видин), а 16% е под 
линията на бедността (спрямо 46% в Монтана). И четирите обаче остават с по-слаби от средните за страната показатели за 
стандарт на живот. 
Заключение 
Прегледът на няколко от ключовите икономически показатели на областите на север и на юг от София сочи, че опитите за 
групиране и търсене на общи решения според географското разположение са по-скоро необосновани. Докато 
предизвикателството пред северните области и Кюстендил понастоящем е противодействие на застаряването и свиването 
на населението, както и привличането на инвестиции, Благоевград има проблем не толкова с наличието, а с качеството на 
инвестициите, както и с повишаването на заплатите и стандарта на живот. Ако това сравнение се прави не на областно, а 
на общинско равнище вероятно резултатите биха били съвсем различни, заради значителните различия и неравенства 
вътре в самите области, и техния до голяма степен случаен географски състав. 
 
Агенция „Монитор“ 
 
√ Захариева ще участва в заседание за ситуацията в Сирия  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще участва в заседанието на Съвета „Външни 
работи“, където ще се обсъжда ситуацията в Сирия и военната операция, предприета от Турция там. Това съобщават от 
пресцентъра на МВнР. Захариева заминава за Люксембург, на 14 октомври. 
Също така сред основните теми ще е и напрежението в Източното Средиземноморие във връзка с новите сондажни 
дейности на Турция. Външните министри от ЕС ще проведат работен обяд с министъра на външните работи на Украйна 
Вадим Пристайко. Очаква се на него да бъдат обсъдени отношенията между Европейския съюз и Украйна, която е една от 
водещите държави в инициативата „Източно партньорство“. Също така ще бъдат дискутирани възможностите за засилване 
на политическото сближаване и икономическата интеграция на страната с ЕС в съответствие със Споразумението за 
асоцииране, както и усилията за урегулиране на ситуацията в Донбас. Външните министри ще присъстват и на прощална 
вечеря с Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, 
чийто мандат изтича в края на октомври 2019 г. 
 
√ Каракачанов: Ситуацията по границата е спокойна  
Ситуацията по границата е спокойна-има готовност да се реагира, но към момента няма необходимост. Това заяви пред 
БНР вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов във връзка с евентуалния мигрантски натиск покрай 
казуса с операцията на Турция на сирийска територия. 
По думите му няма нужда да се планират по-специални мерки в следващите дни, защото нямало движение на големи 
групи нелегални емигранти към българската граница. Той увери, че гранична полиция контролира ситуацията, но 
подразделения на армията имат готовност да се включат при необходимост. Той даде да се разбере, че с огнестрелно 
оръжие няма да се стреля. По думите му има други средства, които могат да бъдат използвани при евентуално нахлуване 
на мигрантски маси, като пример той даде водни струи, газ и др. 
Каракачанов определи думите за евентуалното тваряне на границите за бежанците на турския президент Реджеп Ердоган 
към ЕС като "заплахи" с цел искане на повече пари. "Той получи над 6 млрд. евро до момента, а претендира за 32 милиарда. 
Второ нещо е - търси мека позиция по отношение на действията му в Сирия", подчерта Каракачанов. 
Вицепремиерът изтъкна още, че има обмен на информация, свързана с нелегалната миграция, между българските и 
турските служби. Според него при голяма бежанска вълна България ще бъде отново "на топа на устата" и трябва да са 
подготвени мерките, за да не се стига дотам. По думите му България е най-малко подходяща да играе ролята на инициатор 

https://static.economic.bg/news/11/109838/grafika4.png
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на санкции или остри позиции, като Каракачанов заяви, че това няма да е в наш интерес. Според него дипломацията е 
необходима, но е важно да се охранява сигурно границата на страната от нелегални потоци от хора. 
По отношение на позицията ни към Северна Македония, той заяви, че не искаме да им налагаме идентичност, а да спрат 
да фалшифицират историята. 
 
√ Мария Габриел: Важно е в евробюджета да има достатъчно средства за киберзаплахите  
Важно е в следващия бюджет на Европейския съюз да има достатъчно средства за справяне с киберзаплахите и 
предизвикателствата на цифровизацията. Това подчерта еврокомисарят Мария Габриел, която участва във форум за 
киберполитики в София. 
Сред акцентите в изказването й беше темата дезинформация: 
"Обръщам тук внимание на кодекса с добрите практики за борба с дезинформацията. Годината изтече. Предстои доклад 
до края на годината за това какво Фейсбук, Гугъл, Туитър, Мозила и Майкрософт са направили. Бяхме казали, че след една 
година ще направим анализ на това, което те са свършили и въз основа на него ще направим и бъдещи предложения, 
които не изключват и законодателни предложения“. 
Вицепремиерът Марияна Николова подчерта, че институциите трябва да си сътрудничат при предотвратяване на 
киберинциденти. „Все по-голям процент от нашите лични данни се съхраняват в електронен вид в множеството различни 
бази данни. Този процент ще се увеличава все повече и повече. Нашият приоритет е да защитим тези бази данни по 
възможно най-добрия начин. Това може да стане възможно като всички институции работят заедно за повишаване нивото 
на мрежовата и информационната сигурност“, уточни Николова. 
 
√ Будапеща отхвърли Орбан 
Унгарската опозиция спечели кметските избори в столицата Будапеща и нанесе тежък удар на премиера Виктор Орбан. 
Това е първият електорален удар срещу националистическия премиер Виктор Орбан, откакто той дойде на власт през 2010 
г. Кандидатът на левия център Гергели Карашони победи действащия кмет на столицата Ищван Тарлош. Тарлош бе на поста 
от 2010 г. и бе подкрепен от дясната партия Фидес на Виктор Орбан. Тази нощ той призна загубата си и поздрави 44-
годишния Карашони по телефона. 
Карашони сравни победата си с тази на кмета на Истанбул, който спечели срещу кандидата на президента Таип Реджеп 
Ердоган. 
Това е първа победа на опозицията в Унгария от 2010 година насам. Според досегашните резултати противниците на 
режима на Виктор Орбан ще спечелят поне в 10 големи града. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Борис Джонсън: Лондон не подкрепя турската операция в Сирия 
Британският премиер Борис Джонсън предупреди турския президент Реджеп Тайип Ердоган, че Лондон не може да 
подкрепи турската военна операция "Извор на мира" в Сирия, като му предложи съдействие в мирните преговори, предаде 
ТАСС. Това съобщи говорител на британския премиер след телефонен разговор на Джонсън и Ердоган. 
Той каза, че Джонсън е изразил дълбока загриженост от продължаващата военна операция в Северна Сирия, която според 
него може още повече да влоши хуманитарната ситуация там и подкопае напредъка, постигнат в борбата с Ислямска 
държава. 
Джонсън заявил, че Турция е важен партньор на Великобритания и съюзник в НАТО, и отбелязал ролята на Турция в 
борбата с Ислямска държава и щедростта й при подкрепата на бежанците от Сирия. Той обаче подчертал, че 
Великобритания не може да подкрепи военната й операция, и призовал Ердоган да я прекрати и да пристъпи към диалог 
за примирие, който Великобритания и международните партньори са готови да подкрепят. 
Турция започна на 9 октомври операция "Извор на мира" в Северна Сирия, насочена срещу сирийските кюрдски бойци от 
Силите за защита на народа, които според Анкара са свързани с поставената извън закона Кюрдска работническа партия. 
Операцията цели да се създаде буферна зона, която да служи като защитен пояс за турската граница. 
 
√ Eврото се стабилизира над прага от 1,10 долара 
Kурсът на еврото се стабилизира над прага от 1,10 долара, съобщиха германски сайтове за финансова информация. 
В междубанковата валутна търговия тази сутрин единната европейска валута се разменяше за 1,1030 долара. 
Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1043 долара за едно евро.  
 
Cross.bg  
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Военната операция в Сирия и опасността от бежанска вълна в Европа. Как ще се развие конфликтът? 
- В подкрепа на донорствот. Говори проф. Никола Владов; 
- Местни избори 2019: Мая Манолова в битката за София; 
- Местни избори 2019: Преди местния вот, идеите на Георги Колев, кандидат за кмет на Пловдив; 
- Футболни страсти преди срещата България - Англия. Какви са настроенията? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Тежко престъпление в Чикаго. Какви са причините за убийстото на трима българи? 
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- Каква ще е съдбата на изоставеното бебе от „Люлин"? И още: С колко ще се увеличат пенсиите и минималната 
работна заплата? Гост: Бисер Петков, министър на труда и социалната политика; 

- Какви ще са новите изпити за шофьорска книжка? Дискусия в студиото; 
- Способна ли е държавата да се справи с ало-мафията? Какви са найновите похвати на телефонните измамници и 

как да се предпазим? 
-  „Чети етикета": Какви рискове крият алтернативните цигари? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Тройно убийство на българи в Чикаго. Какви са мотивите на извършителя? 
- След турското нападение в Сирия. Очаква ли ни бежанска вълна? 
- Мистериозна смърт в Раднево. След месеци издирване, откриха тялото на момче, на метри от болница, в която се 

е лекувало. Родителите със собствено разследване по случая; 
- Проверка в "На твоя страна": Всяка пета жалба до енергодружествата е за надписана сметка за ток. Надуват ли 

изкуствено сметките ни за електричество, преди старта на отоплителния сезон? 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 октомври 
Люксембург 

- Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще участва в заседанието на Съвета 
„Външни работи" (СВнР). 

София. 
- От 9.00 ч. Белоградчишки епископ Поликарп ще оглави Архиерейска света Литургия в софийския храм " Света Петка 

- Стара". 
- От 11.00 ч. в църквата „Света София" ще се проведе възпоменание по повод Деня на българо-унгарското 

приятелство. 
- От 15.00 ч. в градината „Кристал" ще бъде открита изложбата „Основатели и учени на Българската академия на 

науките". 
- От 16.00 ч. ще бъде открита изложбата Технологии и материали в полза на обществото във фоайето пред зала 

„Проф. Марин Дринов". 
- От 17.00 ч. в ИЕФЕМ при БАН, ул. Московска 6А, зала № 19 ще бъде представен Фолклорен интерактивен център 

Чавдар. 
- От 17.30 ч. в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН посолството на Азербайджан организира презентация на книгата 

"Избрани творби на Насими". 
- От 19.00 ч. в зала 1 на НДК с юбилеен концерт ще бъдат отбелязани 65 години от основаването на Ансамбъл 

„Пирин". 
***  
Бургас 

- От 10.00 часа в административната сграда на Индустриален и логистичен парк - Бургас ще се проведе германо-
български икономически форум. 

***  
Видин 

- От 11.30 до 12.30 ч. е ден на отворени врати на Прчиствателната станция. 
- От 15.00 ч. в заседателната зала на 6 етаж в Общината, ще се проведат консултации за определяне състава на 

подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) в Община Видин, във връзка с произвеждане на изборите за 
общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. 

***  
Враца/ село Власатица 

- От 8.00 ч. в храм "Св. Петка", село Власатица, Врачанска епархия, Негово високопреосвещенство Врачанският 
митрополит Григорий ще отслужи чина "обновление на храма", след като на църковната сграда е извършен 
основен ремонт. 

***  
Димитровград 

- От 17.30 ч. в Изложбена зала „Асен Крайшников" КДК ще се открие изложба. 
***  
Долна Митрополия 

- От 13.00 ч. във Военновъздушната учебна база (ВВУБ) „Георги Бенковски" министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов ще участва в церемонията по въвеждане в експлоатация на тренажор/симулатор на самолет 
„Пилатус" РС - 9М. 

***  
Дупница 

- От 17.30 часа ще бъде открита изложбата „Пир за душата" на Иван Димитров и Андрей Йорданов в зала 
„Околийска къща". 

***  
Кюстендил 

- От 18.00 часа в читалище „Братство" ще се състои представяне на книги на писателя Пламен Петков от Русе. 
***  
Пазарджик 
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- От 9.00 ч. Константийският епископ Яков ще оглави Архиерейска света Литургия в храм "Света Петка". 
***  
Перник 

- От 17.00 ч. в галерия „Атриум" ще бъде открита изложбата „Старият Перник", посветена на 10 години Народно 
читалище „Нови хоризонти 2009". 

***  
Пловдив 

- От 10.00 ч. във Военен клуб - Пловдив заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Димитър Илиев ще 
даде пресконференция за националната информационна кампания на Министерството на отбраната „Бъди 
войник". 

***  
Смолян/ Широка лъка 

- От 9.00 ч. архимандрит Висарион ще отслужи светата Литургия в църквата „Света Петка" в махала Махмутица над 
Широка лъка. 

***  
Стара Загора/Памукчии 

- От 17.30 ч. ще бъде отбелязан Петковден. 
- От 18.00 ч. в Регионална библиотека „Захарий Княжески" ще бъде представена книгата „Без Загалвие". 
- От 19.00 ч. в Драматичен театър ще бъде представена сценичната постановка „Енергични хора". 

***  
Троян 

- От 9.00 ч. Ловчанският митрополит Гаврил ще оглави Архиерейска света Литургия на Петковден в троянската 
църква „Св. Петка". 


