Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bloomberg TV
√ Инвестицията на Volkswagen у нас: Конкуренти и предимства
Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, В развитие, 22.02.2019
Инвестицията на германския автомобилен концерн Volkswagen у нас би била огромна, говори се за пълното асемблиране
на няколко модела автомобили. Имаме предимства, но конкуренцията е голяма – Турция е традиционно силна в
автомобилното производство, Сърбия също има традиции, Румъния отдавна произвежда автомобили. Това каза Добрин
Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, в предаването „В развитие“ с водещ Делян Петришки.
Иванов посочи, че откриването на завод на Volkswagen в България ще е голямо предимство, касаещо не само пазара на
труда, но и имащо голям принос към БВП на страната и цялостния ѝ имидж сред чуждестранните инвеститори.
„Нямаме голям опит и не сме добре позиционирани в борбата за толкова голям инвеститор. Нямаме практиката, не знаем
как да подходим, не сме и достатъчно агресивни... Единственият начин за привличането на инвестиции е осигуряването на
подходяща бизнес среда, премахването на административните тежести и осигуряването на квалифицирана работна ръка“.
Според госта София и районът биха се справили с осигуряването на работната ръка, необходима за завода.
„Инвестицията ще раздвижи пазара на труда, ще повиши заплатите и ще се окаже двигател на икономическото развитие...
Когато толкова голям инвеститор стъпва на българския пазар, той идва със своите технологии, иновации и задвижва напред
цялата икономика“.
Вижте повече във видео материала.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Продължава посещението на Бойко Борисов в Египет
Продължава посещението на премиера Бойко Борисов в Египет.
Българският министър-председател пристигна вчера в Шарм Ел-Шейх за участие в първата среща на високо равнище
между държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз и Лигата на арабските държави.
Целта на форума е засилването на стратегическите отношения между Европа и арабския свят и обсъждане на проблемите,
свързани с търговията, инвестициите, миграцията и сигурността.
√ Все повече компании влагат в корпоративна социална отговорност
Все повече компании, включително държавни, влагат пари за благото на обществото, показва проучване в сферата на
Корпоративната социална отговорност. Общият бюджет, който дружествата заделят годишно е между 100 000 и 250 000
лева. И докато в световен мащаб цел номер едно е опазването на природата и климатичните промени, в България бизнесът
отделя ресурс основно за обучения и подобряване на биоразнообразието.
Близо половината от 300 най-големи компании у нас, планират да инвестират в устойчиви проекти и през 2019 г. показва
първото от десет години проучване на корпоративната социална отговорност у нас.
Марина Стефанова, идеолог на проучването: Онова, на което нашите компании се учат все повече, е как да бъдат
инвеститори не само с парите си на пазара, за да печелят повече, а да инвестират и в социални и екологични проекти.
С вложенията си в корпоративна социална отговорност, компаниите показват, че искат да присъстват устойчиво не само на
един пазар, а всъщност в една социална среда. Дори вложението в нещо просто като детска площадка може да бъде част
от корпоративната отговорност.
Отговорност е и тогава, когато компаниите не търсят публичност на проектите си, а го правят за благото на обществото. Тук
идва ролята на държавата.
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Марина Стефанова, идеолог на проучването: Да не пречи като регулатор, да подпомага процеса , да отговаря на въпроса как, много по-често отколкото на въпроса какво и какви са глобите, и на второ място да бъде ролеви модел с
предприятията, които управлява.
Но как всъщност се случва това на практика?
Един от честите примери за корпоративна отговорност у нас е влагането на пари в знания. Проф. Яна Топалова е един от
идеолозите на подобен проект, изпълняван съвместно с водния оператор на София.
Проф. Яна Топалова, Биологически факултет на Софийски университет: Едната цел беше да се спонсорира обучението
на студентите, на практически възможности и да се спонсорират техните професионални умения. Втората цел на проекта
е да се направят изследвания, във водния цикъл на град София, както в речната екосистема на река Искър, така и в
системата от пречиствателни станции - за чиста и за отходни води.
Реално като брой студентите са повече от 100 на година, тъй като ние транслираме тези обучителни модули в няколко
бакалавърски специалности и в четири магистърски програми.
Идва и връзката с компанията - студентите от скамейката се прехвърлят на работното място.
Весела Стефанова, ръководител на лабораториите на "Софийска вода": Много е интересно да знаеш, че всеки ден,
здравето на хората зависи от твоята работа. Тези млади хора стават добре подготвени, успяват да комбинират много добре
техните теоретични знания, с реалната работна среда, с това което виждат и получават като ноу хау тук.
Така от една страна университетите имат пари за да развиват нови научни проекти, да обучават студентите си с практическа
насоченост, бизнесът получава нови специалисти, а самите студенти не само работа, но и работа в сферата, в която са
учили.
√ Евродепутатът Радев: Спираме да сменяме времето от 2020 г.
Европейският съюз ще престане да сменя времето два пъти годишно от 2020 г. Това съобщи в Сутрешния блок
евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев.
Дебатът, започнал преди две години, получи реакция от Европейския парламент, който гласува смяната от стандартно към
лятно часово време, да бъде преустановена от 2020 г.
Емил Радев, евродепутат: Европейската комисия искаше това да стане още от 2019 г., но в Европейския парламент
надделя мнението да се даде още една година, за де хармонизират всички процеси и да се подготвят всички държави
членки.
Радев обясни, че от 2020 г. всяка държава ще избере стандартно или лятно време и ще спре да сменя стрелките два пъти
годишно.
Германия и скандинавските страни вероятно ще изберат стандартното часово време, докато южните държави - лятното.
Проучване на Европейската комисия показа, че българите предпочитат лятното време да остане постоянно. На същото
мнение са повечето държави от южна Европа. Германия и скандинавските страни предпочитат стандартното часово време
Според Радев това няма да предизвика проблеми.
Евродепутатът посочи, че причината за въвеждане на смяната на времето е била икономическа - пестене на разходи за
осветление. Оказало се, обаче, че ползите не са толкова големи. Всеки българин например пести около 54 стотинки
годишно.
Последиците за здравето са негативни, посочи Радев. Той цитира увеличаване на сърдечно-съдовите заболявания,
безсънието и на пътните произшествия.
Емил Радев, евродепутат: Ползите са доста по-малко от потенциалните вреди, а когато говорим за здравето на
гражданите, не можем да правим компромис.
√ Четири партии влизат в новия парламент на Молдова
Четири политически сили влизат в парламента на Молдова. Това сочат първи данни, оповестени от Централната
избирателна комисия на страната след проведените вчера парламентарни избори.
Четири партии ще влязат в новия молдовски парламент, според преброени 50 процента от подадените бюлетини на
парламентарните избори в страната.
Досегашната опозиционна Партия на социалистите на Република Молдова получава най-много гласове - 30,92 процента.
Демократическа партия на Молдова, която управляваше досега, има 26,42 процента, блокът Асум, в превод "сега" печели
23,76 процента, а партия Шор (в превод Равноправие) - 9,49 процента.
Избирателната активност е била малко над 49 на сто. Подадени са 18 сигнала за нарушения по време на гласуването.
Окончателните резултати от вота ще станат известни по-късно днес.
√ САЩ отлагат увеличаването на митата върху вноса от Китай
Съединените щати ще отложат увеличаването на митата върху китайския внос в размер на над 200 милиарда долара.
Това обяви американският президент Доналд Тръмп. В Туитър той посочва, че е бил постигнат значителен напредък в
търговските преговори между Вашингтон и Пекин.
Увеличението на митата бе предвидено за 1 март. Тръмп припомни още, че подготвя среща с китайския си колега Си
Цзинпин за уреждане на търговските спорове. Тя би могла да се проведе през март в частната резиденция на Тръмп във
Флорида.
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√ ИПИ: Подобрява се жизненият стандарт на домакинствата
Трайната тенденция на увеличаване на разходите на домакинствата за данъци и осигуровки остава в сила, пише в
анализ Явор Алексиев от ИПИ
Данните за доходите и разходите на домакинствата през четвъртото тримесечие на 2018 г. предизвикаха смесени
реакции. Както често се случва при възникването на подобна възможност, повечето медии поставиха акцента върху
„лошото” – по-бързия ръст на разходите (10,5% на годишна база) спрямо доходите, въпреки че ръстът на доходите (7,5%)
е чувствително по-висок от всякакви промени в ценовото равнище. Разглеждани във вакуум, тези данни може и да се
сторят притеснителни за някои, но от икономическа гледна точка в тях няма нищо изненадващо, поне на този етап. Това
пише в анализа на Явор Алексиев от екипа на Института за пазарна икономика.
През втората половина на 2018 г. статистиката регистрира най-силните тримесечия по линия на средната склонност към
потребление на домакинствата от преди кризата насам (съответно 0,90 и 0,87, което означава, че от всеки 1 лев доход
домакинствата са потребили съответно 90 и 87 стотинки през третото и четвъртото тримесечие на 2018 г.).
Пределната склонност към потребление е над 1 за шесто поредно тримесечие, което пък значи, че разходите на
домакинствата нарастват по-бързо от доходите им. Тази динамика обаче не може да бъде обяснена само с промените в
ценовото равнище, макар че очевидно по-високата инфлация през втората половина 2018 г. е изиграла своята роля. Все
пак този процес започва доста преди скока на инфлацията от лятото на миналата година и показва по-дългосрочно
увеличение на потреблението заради добрите доходи и силния пазар на труда. Поведението на домакинствата се
подкрепя и от по-високите стойности на показателя на доверие на потребителите за 2018 г. спрямо 2017 г.
Данните за разходите на домакинствата са силно положителни – разходите за храна достигат дъно от 30,2% и като нищо
през 2019 г. за пръв път ще паднат под 30%.
Тази динамика говори за подобрение на жизнения стандарт на домакинствата, тъй като показва спад на относителния дял
на средствата, които те трябва да заделят за стоки от първа необходимост. Въпреки че с тези данни трябва да се борави
внимателно поради волатилността им, най-голям относителен ръст на годишна база се вижда в разходите за „свободно
време, културен отдих и образование” – друг признак за подобрено благосъстояние.
Ако можем да изведем някаква отрицателна тенденция, то това е трайната вече тенденция на увеличаване на разходите
на домакинствата за данъци и осигуровки, която също остава в сила. Абсолютно всяко едно от тримесечията на 2018 г.
регистрира не само увеличение спрямо 2017 г., но и поставя нов рекорд в това отношение, като последните данни показват
относителен дял на разходите за данъци от 12,7%.
Подобрения се виждат и по отношение на структурата на доходите. Доходите от работна заплата формират 55% от общите
доходи на домакинствата – обстоятелство, продиктувано както от продължаващото и през 2018 г. покачване на заплатите,
така и от устойчиво високата заетост и намаляваща безработица. В резултат на доброто състояние на трудовия пазар и
икономиката като цяло социалните обезщетения и помощи вече формират под 2,5% от дохода на домакинствата, въпреки
увеличаването на някои социални плащания.
Различни домакинства – различна структура и тенденции
Всичко казано дотук обаче описва само и единствено средностатистическото българско домакинство. Разрезът на
наблюдаваната съвкупност по децилни групи дава възможност за много по-задълбочени наблюдения, за съжаление към
този момент ограничени до 2017 г.

Източник: НСИ
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Доходите от работна заплата са водещи само в последните шест децилни групи, а формират над 50% от тях само в
последните четири. Очаквано помощите и обезщетенията формират над 10% от домакинските доходи само в първия
децил.
Доминацията на доходите от пенсии между втория и четвъртия децил показва, че именно там са концентрирани голяма
част от пенсионерите, което се потвърждава и от други статистически наблюдения като EU-SILC. Ниският относителен дял
на доходите от работна заплата при най-нискодоходните 30-40% от населението е следствие предимно от демографската
структура на този тип домакинства – тук са както споменатите вече пенсионери, така и голяма част от многодетните
семейства (семейните добавки за деца формират 6% от доходите на най-бедните 10% от домакинствата при средно ниво
от 0,7%).
Не само демографският състав на най-бедните домакинства, но и техният социално-икономически статус са сред
причините доходите им от работна заплата не само да са много по-ниски, но и техният относителен дял дори да намалява.
Между 2008 и 2017 г. относителният дял на доходите от работна заплата за първите четири децилни групи намалява, като
в първите два децила той е вече под 35%.

Източник: НСИ
Продължаващото изключване от пазара на труда на част от възрастните в тези домакинства (включително чрез
непрекъснатото увеличаване на минималното заплащане), на практика къса връзката между тяхното благосъстояние и
общото състояние на икономиката. Това важи с особена сила за най-бедните 10%, чиито профил в общия случай включва
нискообразовани лица, живеещи в бедни райони, трайно безработни, самотни пенсионери или работещи за ниско
възнаграждение членове на многодетни семейства. Значителното увеличаване на минималното заплащане през
последните години не е оказало видим ефект върху структурата на доходите на този тип домакинства по една проста
причина – голяма част от тях нямат досег с пазара на труда.
Основното, което прави впечатление в структурата на разходите, е, че по-високото място в доходната стълбица резултира
във все по-нисък дял на разходите за храна и все по-висок дял на разходите за данъци и осигуровки, което не е
изненадващо предвид разпределението на заетите лица между отделните доходни групи.

Източник: НСИ
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Различни домакинства – общи дългосрочни тенденции
Въпреки ясно видимите и дори задълбочаващи се разлики в някои отношения, българските домакинства споделят две
общи и дълготрайни тенденции – една положителна (намаляването на относителния дял на разходите за храна) и една
отрицателна (покачването на разходите за данъци и осигуровки).

Източник: НСИ

Източник: НСИ
Както данните за доходите и разходите на домакинствата през последното тримесечие на 2018 г., така и дългосрочните
тенденции са подчертано положителни що се касае до средностатистическото домакинство. Промяната на структурата на
доходите и разходите през последното десетилетие показва, че положителните промени включват на практика всички
доходни групи, но са много по-ясно изразени в горната половина на доходното разпределение. И докато динамиката на
доходите в долните децили е силно зависима от размера на пенсиите, тези групи включват и значителен дял от найуязвимите групи на пазара на труда, чиято интеграция продължава да не се случва. Ако има нещо, което последните 3-4
години на рекордни повишения на минималната заплата са показали, то е че повишаването на заетостта в найнискодоходните групи не е сред търсените или постижимите ефекти.
√ Цените на храните на едро нарастват в края на февруари
Индексът на тържищните цени на хранителните стоки на едро се повиши с 1,82 на сто
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, миналата седмица се повиши
с 1,82 на сто до 1,560 пункта, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/.
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От началото на годината ИТЦ се повиши с 8,03 на сто. Миналата година ИТЦ достига най-високото си ниво през април 1,534 пункта. Базовото ниво на индекса - 1,000, е от 2005 година.
Доматите от внос поевтиняват тази седмица с 3.4 на сто, до 2,30 лева за килограм, а краставиците от внос се търгуват без
промяна по 2,77 лева за килограм. Картофите поскъпват с 1,1 на сто и се продават по 0,93 лева за килограм на едро.
Морковите се търгуват по 1,03 лева за килограм. Зелето поскъпва с 3.8 процента, до 1,09 лева за килограм.
Ябълките поевтиняват с 7,8 на сто, до 0,95 лв./кг. Цената на портокалите се повишава с 3,4 на сто, до 1,22 лева за килограм.
Мандарините поевтиняват с 1,3 на сто и се търгуват по 1,53 лева за килограм. Бананите поскъпват с 0,9 на сто, до 2,13 лева
за килограм. Лимоните се продават по 1,73 лева за килограм.
Кравето сирене поскъпва с 0,3 на сто и се търгува по 5,98 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша" се купува по 10,03 лв./кг, а
олиото поскъпва с 1,6 на сто и се купува по 1,91 лева за литър. Каймата се търгува по 4,60 лева за килограм. Пакетче краве
масло от 125 грама поскъпва с 4,6 на сто и се продава по 2,28 лева. Пилешкото замразено месо поскъпва с 2,4 на сто и и се
продава по 3,85 лева за килограм на едро в края на седмицата. Захарта се търгува по 1,16 лв./кг, а брашното, тип "500"
поскъпва с 6,8 на сто и се продава по 0,94 лева. Яйцата се продават по 0,19 лева за брой.
БНР
√ Нови възможности за малкия бизнес ще предоставят от БФБ
Нови възможности за малкия бизнес ще бъдат предоставени от Българската фондова борса, съобщи ръководителят ѝ Иван
Такев на специална презентация, насочена към предприемачи. Предстои обособяването на специален Пазар за растеж на
малките и средните предприятия, обясни Такев.
"Това е многостранна платформа за търговия, която непосредствено предшества регулирания пазар".
Регулираният пазар е най-големият борсов сегмент за продажба и покупка на акции. Радослава Масларска от Българската
асоциация на лицензираните инвестиционни посредници обясни, че чрез участие в борсовата търговия малките и средни
компании имат алтернатива за намиране на пари без банков заем:
"Ако печалбата на вашата компания е един милион на година, приблизителната оценка от капиталовия пазар би била 10
милиона, тоест срещу 10 процента от вашата компания вие бихте вкарали един милион свеж ресурс, с който да
реализирате инвестиционните си намерения".
Междувременно от Агенцията за малки и средни предприятия осигуряват възможност за ваучери от 50 000 лева, с които
компаниите да покрият всичките си разходи по създаването на борсов проспект и започване на търговия с акциите им на
борсата.
√ Красимир Вълчев: Трябва да водим полезен разговор за образованието извън политическите истерии
Въпросът за пола с четири отговора в една анкета получи странно политическо преувеличаване до абсурдни размери. Това
коментира пред БНР министърът на образованието Красимир Вълчев. „Нямахме нито един сигнал до първата публикация
във вестник „Дума“, подчерта министърът.
„Аз съм против проповядване на джендър идеология. Но в случая става дума за анкета от 90 въпроса, която представлява
изключително полезен инструмент за оценка и анализ на училищно ниво. Днешните деца рано или късно ще разберат, че
в ЕС има страни с други законодателства и други култури. Очевидно темата е разделителна линия, възможност за
противопоставяне. Ако излезем извън паниката и политическата истерия, можем да водим полезен разговор по темата за
образованието, както и за модернизацията и дигитализацията“, подчерта министърът в предаването „Преди всички“.
„Имаме обществен консенсус за ценностите, на които искам да възпитаме децата - толерантност, трудово възпитание.
Джендър идеологията е нещо, което ни разделя. Тя не е в училище. Не е желателно да спрем участието на българските
училища в тази анкета, защото е полезна. Но написахме писмо до ЕК за премахване на въпроса, за да няма напрежение“,
обясни Вълчев.
„Интересът на днешното поколение се провокира по-трудно. Училището не е единственият източник на знания, учителят
не е единственият авторитет. Затова той трябва да бъде по-креативен. Информационните технологии са съществена
предпоставка. Поехме ангажимент да изпълним мерките и с хоризонт от две години да създадем Отворен облак платформа за безплатни образователни ресурси. Тя предполага възможност да дигитални уроци, мултимедийни дъски, да
насърчим иновациите“.
„Системата е такава, че трябва да подкрепи всички училища. Трябва да подкрепим културата на насърчаване на
креативните учители. Това е разликата между образованието на 20-и и 21-ви век. Родителите трябва да имат доверие към
учителя, когато не е успял да мине през всички теми, но е успял да провокира децата да учат. На едно от първите места
сме в ЕС по четивна грамотност и на последните - по функционална грамотност. По-трудно се справя системата, когато
трябва да даде умения“, отбеляза още министър Вълчев.
√ Външният министър на Северна Македония е на официално посещение у нас
Министърът на външните работи на Република Северна Македония Никола Димитров е на официално посещение в
България. Димитров ще се срещне с президента Румен Радев и с вицепремиера и министър на външните работи Екатерина
Захариева. Това е първото посещение на Димитров, откакто бе променено името на държавата.
В началото на месеца, когато постоянните представители на страните от НАТО ратифицираха протокола за
присъединяването на Република Северна Македония към Пакта, Никола Димитров беше категоричен:
„Ние излязохме от застоя и започнахме да ходим напред и ще продължим да ходим напред“.
България бе една от първите държави, чийто парламент ратифицира протокола, а вицепремиерът Екатерина Захариева
заяви:
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„Скорошното членство на Република Северна Македония в Алианса ще ни направи съюзници, способни да участват в
решаването на глобални регионални проблеми“.
Никола Димитров ще бъде приет от държавния глава Румен Радев, който е убеден, че членството в НАТО е ключово за
Северна Македония:
„Истинският бизнес, който иска да инвестира дълготрайно, живо се интересува от сигурността“.
Пред България и Северна Македония стои предизвикателството за съдържанието на учебниците по история. Най-труден
за постигане ще бъде компромисът за периода около Втората световна война:
„Тъй като е много силно идеологизирана интерпретацията на това време в сегашната Република Северна Македония,
разбира се“, заяви в интервю за предаването ни „Събота 150“ проф. Ангел Димитров, съпредседател на Смесената комисия
от учени от България и Северна Македония.
√ Помпейо: САЩ ще продължи да оказва натиск върху Мадуро, докато разбере, че дните му са преброени
САЩ ще продължат да оказват натиск върху венецуелския президент Николас Мадуро, докато той разбере, че дните му са
„преброени“. Това каза американският държавен секретар Майк Помпейо, цитиран от Асошиейтед прес.
В изявление пред телевизиите „Фокс“ и Си Ен Ен Помпейо посочи, че администрацията на президента Доналд Тръмп ще
продължи да подкрепя опозиционния лидер Хуан Гуайдо и не изключи употребата на военна сила от страна на САЩ.
По-рано в Туитър държавният секретар на САЩ написа, че „сега дойде времето да се действа“, за да се подкрепят нуждите
на отчаяния венецуелски народ, след като обяви, че САЩ ще предприемат действия в защита на демокрацията във
Венецуела.
Днес вицепрезидентът Майк Пенс заминава за Колумбия, където ще присъства на спешна среща на върха за Венецуела
заедно с още дузина външни министри от латиноамерикански и карибски страни. Там се очаква Пенс да разговаря с Хуан
Гуайдо.
Лидерът на опозицията във Венецуела Хуан Гуайдо критикува използването на сила по границата, за да бъде спрян опитът
за навлизане на камиони с хуманитарна помощ в страната:
„Вчера видяхме безпрецедентно престъпление при унищожаването на хуманитарна помощ, която пристигна на
колумбийската граница и която беше предадена на венецуелски доброволци. Те настояват, че това е необходимо, за да
бъдат спасени човешки животи“, заяви Гуайдо.
Вчера Помпейо определи като бандити силите за сигурност, лоялни към венецуелския президент Николас Мадуро, които
стреляха по протестиращи, отнемайки живота на няколко души по данни на неправителствена организация. Ранените са
над 300, включително колумбийци.
По заповед на Мадуро венецуелските сили за сигурност откриха огън по поддръжници на опозиционния лидер Хуан
Гуайдо, за да попречат на влизането на хуманитарна помощ във Венецуела от съседни страни.
Според Мадуро хуманитарната помощ е претекст за насилие и американска военна интервенция, а според Гуайдо
доставките са наложителни, предвид тежкото икономическо положение на Венецуела.
По-рано генералният секретар на ООН Антониу Гутериш заяви, че е „шокиран и натъжен“ от вестта за цивилни жертви при
вчерашните сблъсъци по границите на Венецуела.
Междувременно властите в Колумбия съобщиха, че над 100 венецуелски войници са дезертирали, преминавайки
колумбийската граница.
√ Цветозар Томов: Избори не се печелят с манипулации, подобни внушения са опасно заиграване с предразсъдъците
Изборните проблеми на България не са свързани с технологията на гласуване, евентуалните манипулации не могат да
повлияят съществено на изборния резултат. Това каза пред БНР говорителят на ЦИК Цветозар Томов. В предаването „Преди
всички“ той направи анализ на предизборната подготовка в атмосфера на законодателни промени и смяна на състава на
Комисията.
„Машинното гласуване ще реши едни проблеми. Важното е да не допуснем гаф, ако системите за сигурност са пробити. От
друга страна, ще се подобри точността на преброяване. Но проблемите с купения и с корпоративен вот, с ниската активност
и с недобрата информираност, не са свързани с технологията“, подчерта Томов.
„Всички знаем, че мандатът на членовете на ЦИК изтича и това не означава, че тя е прекъснала работа. Надявам се, че
смяната ще стане гладко. Беше добре въпросът със смяната на мандата да бъде разгледан малко по-рано, за да могат
новите членове да разполагат с малко повече време за адаптация“, отбеляза говорителят на ЦИК.
Цветозар Томов допълни, че евроизборите са относително най-лекият вид от гледна точка на технология и организация.
Но по-големият проблем са законовите промени по отношение на нашите задължения, особено по отношение на
машинното гласуване.
„Тече съвсем нормална подготовка за изборите, но тя е основана на действащото законодателство. В момента изискването
е за 12 500 устройства за машинно гласуване. Три месеца преди изборите всичко може да бъде направено, но няма време
за пилеене. Има някои въпроси, които предстои да бъдат решени. При всички положения месец март е решаващ да се
намери изпълнител на поръчката, за да може спокойно да се организира логистиката за машинното гласуване до изборите.
Отдавна знаем кога са изборите за ЕП, трябва да успеем, но трябва да има и пълна законодателна яснота“, подчерта Томов.
„Както в повечето страни и у нас се правят опити за изборни манипулации. Като социолог ще кажа, че поне 95 процента са
свободно упражняване на вот. Избори не се печелят с манипулации. Всички избори у нас съответстват на вота на
гражданите. Това не означава, че не трябва да се борим с манипулациите. Този проблем е свързан с политическата култура
и начина, по който взаимодействат институциите“, допълни Цветозар Томов.
„Дали ще има или няма да има преференции също не е фактор за честността на изборите. Според мен правилно сме
предпочели пропорционалното гласуване“, каза още социологът.
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Томов изрази също мнение, че не бива изборното законодателство непрекъснато да се променя.
„Няма у нас два последователни избора, проведени при едно и също изборно законодателство. Внушаването на недоверие
в честността на изборите е опасно заиграване с предразсъдъците на хората, отвратителна предизборна практика. При
всички нарушения повече от 2-3 мандата на парламентарни избори не биха били изместени, а на евроизбори е сигурно,
че ще отидат в Брюксел тези, които българите наистина изберат“.
Цветозар Томов направи уговорката, че на много от въпросите отговаря като гражданин и като социолог, а не като
говорител на ЦИК.
√ Приходите от международен туризъм в България за 2018 г. са над 7,3 млрд. лева
При нощувките в местата за настаняване България бележи ръст за миналата година от 3 на сто, което е с близо процент
над средния показател за ЕС, сочат предварителните данни на Евростат. По този показател страната ни изпреварва Дания,
Франция, Гърция и Италия, съобщават от Министерството на туризма.
Общият размер на приходите у нас от международен туризъм за 2018 г. е над 7,3 млрд. лв., което е ръст от 6,5 %, показват
последните данни на Българската народна банка, се посочва още в съобщението.
Actualno.com
√ Нов протест в Румъния заради обезличаването на съда от наследниците на румънските комунисти
Хиляди румънци се събраха късно снощи в центъра на румънската столица Букурещ на протест срещу указ на
правителството, който застрашава независимостта на съдебната власт и отслабва борбата срещу корупцията, предаде
БГНЕС.
Пред сградата на Министерския съвет на Румъния се събраха над 7 000 души. Множеството скандираше: "Справедливост,
а не корупция", "Съдии, не се отказвайте", Срам". Протести имаше и в други градове на Румъния, където участниците
скандираха срещу управляващата коалиция.
Миналата седмица румънският премиер Виорика Дънчила одобри указ, който ограничава правомощията на главния
прокурор, а в същото време се дават повече права на новосформиран орган. Европейската комисия и Държавния
департамент на САЩ предупредиха, че промените застрашават независимостта на съдебната власт.
Новият указ е в допълнение към множеството противоречиви текстове, приети през последните две години от
мнозинството на социалдемократите, които предприеха пълно преразглеждане на функциите на съдебната система, за да
коригират "злоупотребите" на магистратите. Според критиците, целта всъщност е да защити от прокуратурата лидерът на
социалдемократите Ливиу Драгня, който е с присъда за изборни измами и е разследван по две други процедури.
Приетият указ оказа натиск и върху президента Клаус Йоханис да номинира Адина Флоря за главен прокурор на
Националната дирекция за борба с корупцията на мястото на Лаура Кодруца Кьовеши, символ на борбата с корупцията за
много румънци, отстранена през юли от изпълнителната власт. "Всичко, което Социалдемократическата партия върши, е
посегателство срещу върховенството на закона, с ясната цел да се сложи ръка върху правосъдието…", каза Йоханис, който
през последните месеци се опита да блокира няколко противоречиви проекта, налагани от мнозинството и критикувани
от Брюксел.
News.bg
√ Частният сектор разкрива у нас по 10 000 нови работни места годишно
Брутният вътрешен продукт на България е нараснал с 30% или с около 30 млрд. лева за последните 10 години. Това заяви
заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на X Зимен университет на МГЕРБ в Сандански.
По негови думи износът на страната се е увеличил повече от два пъти от 2009 г. насам и вече надхвърля 56 млрд. лева.
Според него в икономически план страната ни е направила сериозна крачка напред. Сред водещите групи в експорта на
страната са стоки и продукти на родната индустрия.
В топ 10 на нашите пазари има само една държава, която е извън ЕС - съседна Турция, но пък търговските ни отношения с
нея са много важни и динамични, отбеляза зам.-министър Манолев.
Сред другите страни извън ЕС България развива най-интензивна търговия със Сърбия, САЩ, Русия и др. От изложението на
Манолев стана ясно и че Китай е все по-близо до влизане в топ 10 на страните, за които реализираме експорт. Според зам.Относно твърденията, че чуждите компании напускат страната, Манолев се позова на официалната статистика, според
която всяка година в България се създават по 10 хил. нови работни места от частния сектор.
Той представи и данни, сочещи, че през последните години инвестициите в страната растат, а за 2018 г. по предварителни
данни на НСИ ще достигнат 20 млрд. лева. Преките чуждестранни инвестиции също растат с около 10% през 2017 и 2018 г.
министърът това показва, че българските компании са предприемчиви и следват световните тенденции.
Manager.bg
√ С глоби до 50 000 лева пазят черноморските дюни
Новите по-високи санкции, достигащи до 50 хиляди лева, гарантират превантивно опазване на дюните по Черноморието.
Това каза за „Фокус“ министърът на туризма Николина Ангелкова във връзка с промените в Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, в които се предвиждат глоби за къмпингуващи и плажуващи върху пясъчни дюни. Според
министъра санкциите са изключително важни, тъй като предвиденият строг контрол гарантира опазването на дюните.
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Николина Ангелкова припомни, че на неохраняеми плажове са намирани преместваеми обекти и са събирани пари за
чадъри и шезлонги, но са липсвали уредени в законодателството санкции за подобни конкретни случаи
„Дюните са природни защитени образувания. Концесионерът или наемателя на морски плаж е длъжен да обозначи къде
има дюна с указателни табели. Министерство на туризма отговаря само и единствено за границите на морския плаж – това
е територия на изключителна държавна собственост. Само за тази територия ние налагаме глоби, защото те попадат под
обхвата на закона. Ако концесионерите или наемателите нямат указателни табели къде има дюни – им се налага глоба или
неустойка за това“, обясни министърът на туризма.
Николина Ангелкова обясни, че притесненията в бизнес средите от новите правила в закона се дължат на по-тежкия режим
по общия ред, особено що се касае до обжалването. Има редица изисквания за участието на малкия и среден бизнес по
Черноморието, обърна внимание министърът на туризма. Тя изрази надежда още това лято промените в Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие да влязат в сила и да започнат да се прилагат.
√ Няма нужда всички да са висшисти
Няма нужда всички да са висшисти, нито ще има къде да работят, а цели отрасли ще останат без необходимите им умения.
А те по принцип би трябвало да се придобиват в модерното и практично професионално образование. Засега обаче то не
дава това, което е нужно на бизнеса. Защо е така?
Истина е, че през последните години политиките в сферата на образованието все повече се съсредоточават върху
подобряването на условията в професионалните училища и сближаването им с реалната икономика. Развива се и моделът
на дуалното образование, при което учениците от горните класове прекарват част от учебното време, работейки във фирми
от бранша, за който се подготвят. То има сериозни традиции в Германия, Австрия, Швейцария, но не и в България. Там
където се провеждат пилотни проекти с помощта на водещи фирми или търговски камари те имат с успех. Но примерите
все пак не са толкова много.
Разминаване между желания и резултати има и при структурата на предлаганото от професионалните училища и
структурата на пазара на труда. Прегледът на несъответствията, който направи ИПИ по-рано тази година, показва недобри
перспективи. Делът на план-приема за паралелките, които се занимават с хотелиерство и ресторантьорство, е почти два
пъти по-малък от дяла на заетите в този отрасъл в икономиката. В специалностите, в коите професионалното образование
постига най-добрите си резултати – промишлеността, строителството и транспорта, план-приемът за последната учебна
година предполага доста по-малко места, отколкото отраслите заемат на пазара на труда. Разминаването между
предлаганото от професионалните училища образование и нуждите на реалната икономика са и по региони. В София, Русе,
Бургас, Пловдив структурата на професионалното образование е относително близо на тази на икономиката. Именно там,
където възстановяването на пазара на труда обаче беше най-слабо – Враца, Видин, Кърджали се наблюдава почти пълно
разминаване между предлагането и търсенето на квалифициран труд.
Проблемите на професионалното образование обаче далеч не свършват тук. Също като общото образование то страда от
некачествения модел на финансиране, който засега се съсредоточава върху броя ученици като единствен определящ
фактор за размера на държавната субсидия, получавана от отделните училища. Тъй като моделът не се интересува от
качеството на предлаганото образование – и особено важната в случая за професионалните училища реализация на пазара
на труда – то училищата нямат стимул да предоставят възможно най-доброто образование и подходящи за съвременната
икономика умения. Ккакто и да подпомагат намирането на работа на своите ученици.
Много училища страдат от проблеми с материалната база. Докато общото образование е предимно теоретично и не се
нуждае от много техника и машини, то професионалното няма как да се провежда без такива. Поддържането на
съвременна техника, близка до тази, използвана във фирмите, обаче в повечето случаи е финансово непосилно за
професионалните училища, което ги принуждава да ползват морално остаряла материална база или да се придържат
предимно към теория. По-широкото разпространение на дуално обучение до известна степен облекчава този проблем, но
въпреки това на много фирми се налага да квалифицират наново наетите от професионални училища кадри. Същото важи
и за учебните програми – поддържането им актуални е ключово за реализирането на учениците.
Сред ключовите проблеми е липсата на добри преподаватели: застаряването и липсата на интерес към професията засягат
цялата образователна система, но при професионалното образование те са дори по-силни. Учителите, които имат
необходимите практически умения, често не разполагат с педагогическите, или просто предпочитат да ги прилагат на
практика, вместо да преподават. В резултат на това, в близко бъдеще професионалното образование ще изпитва все поостър дефицит на кадри. Не по-малко важна е липсата на ученици; професионалните училища не се ползват с много добра
репутация, и най-често се разглеждат като последна възможност, в резултат на което там отиват най-слабите ученици, а
приемите не са запълват.
Ето някои конкретни мерки и политики, окуражително е, че част от тях вече са включени в плановете за реформиране на
професионалното образование:
Развитие на дуалното образование. Необходима е повече воля и от трите страни – администрация, училища и
бизнес, за да се приеме повсеместно този успешен модел;
По-близки отношения с бизнеса. Въпреки че не разполагат с перфектна информация, фирмите са много по-наясно
с пазара на труда в сферите си отколкото което и да било министерство. По тази причина успехът на
професионалното образование минава през много по-тясното им обвързване в процеса на определяне на
специалностите и местата в тях, както и в изграждането на учебните програми;
Смяна на модела на финансиране като се обвърже с постиженията на учениците и тяхната понататъшна
реализация;
Привличане на млади и способни учители. Вероятно найважната мярка, тъй като в отсъствието на добро
преподаване всичко останало е обречено.
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Професионално ориентиране. Успехът на професионалното образование зависи от плавния преход от обучение
към заетост. Инвестицията в тази дейност още в началното и прогимназиалното образование значително улеснява
този процес.
Законови промени, които биха позволили автентично „дуално образование” още от първите години в
професионалната гимназия. В момента на младежите не е разрешено да полагат труд под формата на стаж през
първите две или три години от професионалната гимназия. Докато в страните, използвани за модел, това се случва
още при започването на професионалното образование.

Bloomberg TV
√ България все още няма институция, отговаряща за киберсигурността
Гергана Паси, президент на Дигиталната Национална Коалиция, Светът е бизнес, 22.02.2019
Макар да прие новия Закон за киберсигурност, България все още няма лице или институция, които да отговарят за темата.
Това каза Гергана Паси, президент на Дигиталната Национална Коалиция, в интервю за Николай Кръстев, излъчено в
предаването „Светът е бизнес“.
„Европа като цяло закъснява в създаването на една сигурна интернет среда... Още повече, че предстоят едни от найважните европейски избори, на които без съмнение ще има опити за външни атаки. Европейската комисия все пак се готви
за тях, води се и дискусия за въвеждането на санкции в случаи на констатирани хакерски атаки“.
Паси отбеляза, че частният сектор все повече започва да си дава сметка за предизвикателствата в тази насока и да поема
отговорност за въпросите, свързани с държавната сигурност.
„Никоя страна не е готова да се справи с това предизвикателство сама. Решенията трябва да се взимат заедно на
национално и европейско ниво“.
Гергана Паси беше един от участниците в първото издание на международната конференция по киберсигурност Sofia Cyber
Sec 2019, организирана от Дигитална национална коалиция (ДНК).
√ Франция и Германия в спор за повече свобода за продажба на оръжия извън ЕС
Германия ограничи продажбата на оръжия към Саудитска Арабия заради убит саудитски журналист в Турция
Франция призова Германия да облекчи правилата за износ на оръжие, като се позова на това, че съвместни проекти за
производство на оръжие се бавят поради отказа на Берлин да разреши износ на оръжие за Саудитска Арабия, пише
Investor.bg.
Френският министър на икономиката Брюно Льо Мер заяви, че Германия трябва да облекчи стриктните си правила за износ
на оръжие за страни извън ЕС, за да помогне на отбранителната индустрия.
Франция се оплаква, че съвместните проекти за производство на оръжие се бавят поради отказа на Берлин да разреши
издаването на разрешения за износ на оръжие за Саудитска Арабия, която е важен клиент.
През ноември Германия реши да откаже издаването им заради убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги в
консулството на Рияд в Истанбул. Германските власти не забраниха официално изпълнението на одобрени сделки, но
призоваха индустрията да се въздържа от подобни доставки отсега нататък.
"Безполезно е да се произвеждат оръжия чрез подобреното сътрудничество между Германия и Франция, ако не можем
да ги изнасяме", заяви Льо Мер пред в. "Велт ам зонтаг". "Ако искаме да сме конкурентноспособни и ефективни, трябва
да можем да изнасяме за страни извън Европа", добави той.
Френският министър на икономиката подчерта, че Франция също има относително строги правила за износ на оръжие.
"Надяваме се, че ще успеем да постигнем споразумение с Германия по този жизненоважен въпрос", добави той.
Германия и Франция работят по съвместно предложение за разработването на принципи за износа на оръжие за страни
извън ЕС. През януари германският канцлер Ангела Меркел заяви, че съюзът трябва да засили сътрудничеството в областта
на отбраната и особено в областта на разработването на оръжейни системи, предупреждавайки германците, че може да
се наложат компромиси със строгите правила за износ на оръжие.
√ Ердоган: Турция трябва да контролира Зоната за сигурност на границата със Сирия
Турският президент планира среща с Тръмп
Зоната за сигурност на границата със Сирия трябва да бъде под контрола на Турция, заяви президентът Реджеп Тайип
Ердоган, цитиран от Анадолската агенция (АА).
В телевизионно интервю Ердоган заяви, че Турция е първата страна, засегната от трансгранична стрелба. "Ще взема
предпазни мерки от другата страна на границата", добави той.
Турският президент каза, че мирната и стабилизирана обстановка, създадена в сирийските провинции Африн, Харабул и
Ал Баб, трябва да се поддържа в граничните райони.
"За нас е важно решението на САЩ да се оттегли от Сирия да не води до развитие срещу интересите на нашата страна и
политическото единство и териториалната цялост на Сирия", каза Ердоган, добавяйки, че вакуумът след изтеглянето да
бъде заменен от терористични групировки е неприемливо.
Ердоган каза, че споразумението от Адана - подписано между Анкара и Дамаск през 1998 позволява на турските сили да
извършват операции в Сирия близо до турската граница.
Засягайки отношенията между Турция и Египет, президентът Ердоган каза, че никога няма да се срещне с такъв човек,
говорейки за египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси.
Мохамед Морси встъпи в длъжност с 52 процента от гласовете на изборите, но след това той бе свален. Сега Морси е в
затвора с приятелите си", каза той. "Винаги съм казвал, че Ал-Сиси е превратаджия".
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Турският президент заяви, че може да посети САЩ или президентът Доналд Тръмп може да посети Турция след местните
избори на 31 март.
Ердоган добави, че има "положителна връзка" с американския си колега Тръмп.
"САЩ отдавна нямат титулярен посланик в Анкара", каза още Ердоган. "Сега те определят име, като подчертават
значението на посланика в Турция".
Говорейки за посещението на турския министър на отбраната Хулуси Акар във Вашингтон, Ердоган каза, че Сирия и
двустранните отношения между двете страни са били в центъра на срещата.
Президентът Ердоган каза също, че решението на Европейския парламент да спре преговорите за присъединяване с
Турция не е имало "никаква стойност" за Анкара.
√ Икономиката на Италия остава закотвена на ниво ВВВ
Fitch запази негативната прогноза за италианската икономика заради висок дълг и бавен темп на растеж
Рейтинговата агенция Fitch Ratings запази италианския суверенен кредитен рейтинг на настоящото му ниво ВВВ - две
степени над „боклук“, като прогнозата също остава негативна. Ръстът на БВП е в застой, като несигурността във вътрешната
политика и слабото външно търсене понижиха инвестициите, посочват от рейтинговата агенция, пише Investor.bg.
Агенцията предупреди и за изключително високите нива на държавен дълг, като в същото време липсата на структурни
фискални корекции продължава да представлява риск, съобщава Bloomberg.
„Ръстът на брутния вътрешен продукт (БВП) е в застой, като несигурността във вътрешната политика и слабото външно
търсене понижиха инвестициите, а увеличението на частното потребление също загуби инерция“, се посочва в доклада на
Fitch.
„Продължава да има относително голяма степен на несигурност във връзка с фискалните прогнози след 2019, свързана с
политическата динамика“, се казва още в текста.
Решението на агенцията да запази оценката си две нива над степента, непригодна за инвестиции, ще предостави известно
облекчение на властите в Рим, които се опитват да се възстановят от рецесията, започнала в края на миналата година.
Италианското популистко правителство вече обеща да продължи с изпълнението на скъпия си бюджетен план в опит да
стимулира растежа.
Италианският премиер Джузепе Конте заяви в изявление, че действията на Fitch „потвърждават стабилността на
икономиката на нашата държава, която – както се очакваше, усеща икономическото забавяне, което засяга цяла
Континентална Европа“.
Италианските държавни облигации понесоха удар, след идването на власт на популистите миналата година. Разходите по
кредити нарастваха в продължение на месеци, преди да бъде постигнато споразумение за бюджета за 2019 между
правителството в Рим и Европейската комисия, която се възпротиви на първоначалните параметри на основния финансов
закон.
Според ЕК италианската икономика ще нарасне с 0,2% през тази година, което е най-бавният темп сред 19-те членки на
еврозоната.
От Fitch посочиха, че разногласията между коалиционните партньори – популистите от движението „Пет звезди“ и
крайнодясната „Лига“, както и „настоящата липса на добре дефиниран икономически дневен ред“ допринасят за
несигурността на инвеститорите.
Дългът на Италия, който е и най-големият в ЕС след този на Гърция, достигна 131,5% от БВП в края на миналата година, по
изчисления на Bloomberg, базирани на държавни данни.
Според рейтинговата агенция общият правителствен дълг ще достигне 132,3% от БВП през 2020.
Тя прогнозира ръст на БВП от 0,3% през 2019, което ще е понижение от 0,8-те процента през 2018. В същото време ръстът
на инвестициите ще спадне по-значително до 0,4% от 3,8% миналата година. Държавният дефицит пък се очаква да нарасне
до 2,3% тази година от 1,9% от БВП през 2018.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Депутатски казуси. Парламентарният правилник - начини на употреба.
България и еврото. България по пътя към еврото. Коментар на Николай Василев.
Смяна на часа. Европейският парламент и смяната на часа. Какво трябва да знаем?
Минутите на синоптика. Кога идва затоплянето? Прогнозата на синоптиците.
От народа, за народа. "Възвишение", за националния празник по БНТ. Героите на филма, от народа, за народа.
БТВ, "Тази сутрин"
Арести и двама ранени полицаи след дербито „Левски" - ЦСКА. Каква е равносметката от мача2
Екскузивно: Външният министър на Македония Никола Димитров. За членството в НАТО, отношенията с България
и как ще бъдат решени спорните теми в историята?
Десетки тонове боклук, само наметри от река Искър. Как незаконносметище заплашва екосистемата на водоема?
Възможно ли е обединение на десните партии преди евроизборите? Гост: Божидар Лукарски, бивш председател
на СДС
„Чети етикета": Как да разпознаем качествения зехтин и има ли фалшиви продукти на пазара?
„Оскари 2019". Кои са големите победители и какви са посланията на церемонията?
Нова телевизия, „Здравей, България"
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Имотната мафия взе апартамент от дете, наследило имущество за милиони. Кой стои зад схемата? Разследване
на Вероника Димитрова.
Откраднаха картина, копие на „Мона Лиза" от читалище. Сложиха камери, взеха и тях.
200 лева за топла вода, без да я ползваш. Как жена от Пловдив получи сметка от топлофикация при отрязани
тръби?
За хората и банките. Мая Манолова, с мерки в защита на длъжниците.
"На твоя страна": Поръчваш луксозни стоки в интернет за над 500 лв. и получаваш... гумена гривничка. Как действа
новата измамна схема при покупки онлайн и как да избегнем рисковете?
Руска рулетка на релсите. Защо въпреки инцидентите с фатален край, цели семейства продължават да пресичат
жп линиите? Румен Бахов разказва.
Заплаха в таксито. След като таксиметров шофьор нападна полицаи, кой и как следи и адекватни ли са водачите?
Ремонт на път наводнява цял квартал. На живо: Жителите му излизат на протест, има ли кой да ги компенсира?
Пали трудно. Как да подкараме колата при температури под нулата? Съветите на специалистите.
Ще се раздели ли Милко Калайджиев с "мустака на републиката", заради шоуто "Като две капки вода"?
Голямата нощ на Оскарите. На живо от Холивуд: Кои са големите победители?

√ Предстоящи събития в страната на 25 февруари
София.
От 11.00 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков" 2 министъра на външните работи на Република
Северна Македония Никола Димитров.
От 09.30 часа в Министерския съвет вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще
приеме министъра на външните работи на Република Северна Македония Никола Димитров. В 10.30 ч. в Гранитна
зала министрите Екатерина Захариева и Никола Димитров ще направят изявления за медиите.
От 12.30 часа в залата за пресконференции на Национална футболна база „Бояна", „Витошко лале"18 ще се
проведе брифинг след среща на спортните министри и представители на футболните федерации на България,
Румъния, Гърция и Сърбия по повод подготовката за съвместна кандидатура на домакинство на Мондиал 2030г.
От 10.30 часа в сградата на администрацията на район „Възраждане" на бул. „Александър Стамболийски" 62, ет. 2
и тази година се организира „Работилница на Баба Марта".
От 11.30 часа в институцията на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон" 22 омбудсманът Мая Манолова ще
представи на обществено обсъждане законопроект за ограничаване свръхправомощията на банките.
От 17.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще се проведе затворено събитие - регионален семинар Klett,
организиран от Юзит Калърс.
От 18.00 часа пред Президентството ще се проведе митинг в подкрепа на премерената и отговорна позиция на
държавния глава Румен Радев за Венецуела.
От 18.30 часа в Литературния клуб на библиотеката (пл. „Славейков" № 4) Лиляна Табакова щe е преводач на
февруари в поредицата „Преводач на месеца".
***
Брезник.
От 10.00 часа в читалище „Просвещение 1870" в град Брезник народният представител от ГЕРБ д-р Александър
Александров организира приемен ден.
***
Бургас.
От 11.00 часа във фоайето на Културен дом на нефтохимика ще се проведе Авторското изложение на ръчно
изработени мартеници от естествени материали „Българската Баба Марта".
От 13.00 часа в хотел "Бургас", етаж 2, конферентна зала ще се проведе годишно отчетно-областно събрание на
Български Червен Кръст - Бургас. Официални гости на събранието ще бъдат: академик Христо Григоров Председател на БЧК; проф.д-р Красимир Гигов- генерален директор на БЧК; д-р Надежда Тодоровсказам.генелален директор на БЧК; Г-Н Вълчо Чолаков - областен управител на област Бургас; Д-р Лорис
Мануелянзам.кмет на Община Бургас; Други приятели и партньори на БЧК-Бургас.
***
Бяла Слатина.
От 11.00 часа в офиса на ГЕРБ, намиращ се на ул. "Климент Охридски", народният представител от ПП ГЕРБ Красен
Кръстев организира приемен ден за граждани.
***
Варна.
От 13.00 часа в централата на ГС на БСП на ул. „Македония" 33 Иван Иванов, народен представител от ПГ „БСП за
България", ще приема граждани.
От 13.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" №1 народният представител от ГЕРБ Павел Христов
организира приемна за граждани.
От 18.00 часа в Дом на архитекта ще се състои премиерата на книгите с поезия "Жълъди в шепите на Бога" и
"Крилати срещи"на поетесата и худоцничаката Драга Дюлгерова.
***
Враца.
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От 10.00 часа в заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в открита процедура, за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване, съоръжения и обзавеждане, във
връзка с изпълнение на Процедура BG16RFOP001-5.001- 0022 - С01 „Подкрепа за деинституционализация на
грижите за деца", във връзка с реализацията на Проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца Проект 1" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 година, по две обособени позиции".

***
Добрич.
От 08.00 часа в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост ще се проведе
Младежка академия, обучителен модул „Свободно време".
От 11.15 часа във Фоайе и Зала 104 на Висше училище по мениджмънт ще се състои Ден на Родината.
В АЕМО „Стария Добрич", Възрожденско училище ще се проведе Образователна програма „Мога ли да бъда като
Левски?".
В Регионален исторически музей - Добрич, Художествена галерия - Добрич и Регионална библиотека „Дора Габе"
ще се състои Интерактивна образователна игра „Търси се България".
***
Плевен.
От 17.00 часа в заседателната зала областният управител Мирослав Петров ще връчи почетни плакети на своите
предшественици на поста, както и на първия назначен като служител на областна администрация Плевен - Евгени
Петков.
От 19.00 часа в Големия салон на Драматично-куклен театър ,,Иван Радоев" ще се състои концерт по повод 20 г.
Областна администрация с участието на Плевенска филхармония и Общински хор ,,Гена Димитрова".
***
Пловдив.
Общинските съветници на ГЕРБ ще проведат приемни с граждани. Даниела Дженева - от 17.00 до 18.00 часа в
офиса на ГЕРБ в район „Южен", ул."Академик Петър Динеков"№ 1А. Спартак Николов - от 17.00 до 18.30 часа в
офиса на ГЕРБ в район „Източен" на ул."Коста Паница"№5. Вихър Захов - от 17.00 до 18.30 часа в офиса на ГЕРБ в
район „Източен" на ул."Коста Паница"№ 5. Вера Тоскова - от 16.00 до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия"
в жк."Тракия"бл.91. Александър Радев - от 17.30 до 19.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Централен" на ул."Прага"
№ 2. Атанас Узунов - от 17.30 до 19.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Южен" на ул."Академик Петър Динеков" №1А.
Ели Гатева - от 16.00 до 18.00 часа в офиса на ГЕРБ в район „Тракия" в жк."Тракия"бл.91.
Народните представители от ГЕРБ от 16-ти МИР - Пловдив-град ще проведат приемни с граждани от избирателния
си район. Менда Стоянова от 16.00 в централния офис на ГЕРБ - Пловдив, на бул. „Марица" 91. Димитър Лазаров от 16.30 часа в партийния офис на ГЕРБ на улица „Прага" 2. Инж. Атанас Ташков - от 16.00 часа в партийния офис в
район „Южен" на ул. „Академик Петър Динеков" № 1А. Спас Гърневски от 16.00 в офиса на ул. "Коста Паница" №
5.
От 10.30 часа в Голяма конферентна зала на община Пловдив непосредствено след редовната пресконференция
на кмета на града инж. Иван Тотев, ще бъде официално представена програмата на Opera Open 2019 от директора
на Държавна опера-Пловдив - доц. д-р Нина Найденова и артистичния директор - Лучано Ди Мартино.
В 12.00 часа в офиса на ВМРО общинските съветници на ВМРО-Пловдив ще дадат пресконференция и ще засегнат
наболели въпроси.
От 19.00 часа в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив ще бъде представен спектакълът „Чан до чан, песен
до песен" на Ансамбъл „Родопа" Смолян
***
Русе.
От 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе работна среща относно синхронизирането
на действията при провеждането на третирания за ефективно извеждане на борбата с болести, неприятели и
плевели, опазване на културите от поражения и опазване на пчелните семейства.
***
Сливен.
От 9.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ в Сливен, на адрес: ул. „Цар Освободител" № 17 Общинските съветници от ГЕРБ Сливен Христо Котов и Димитър Павлов ще проведат приемна за граждани.
***
Стара Загора.
От 19.00 часа в Драматичен театър Драматичен Театър „Стефан Киров" - Сливен ще гостува с постановката
„Истината" от Флориан Зелер.
От 19.30 часа в бирария "Колобри на бирата" на "Митрополит Методи Кусев №1" ще се проведе поредната беседа
от инициативата "Приказки за Стара Загора".
***
Харманли.
От 10.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ Харманли народният представител Евгения Ангелова организира приемна за
граждани.
***
Шумен.
От 10.30 часа в зала 304 на общината ще заседава Постоянната комисия „Здравеопазване и социална политика".
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От 10.30 часа в зала 203 ще заседава Постоянната комисия „Икономическа политика, общинска собственост и
контрол по сделките с общинско имущество".
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