Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

ТВ+
√ Румен Радев, АИКБ в „ДЕНЯТ с В. Дремджиев“
„Държавата и НЕК дължат отговори на серия от въпроси за това кое предизвика скока на електроборсата, защо се източва
Фонда Солидарност, защо не бяха натоварени Марица 1 и 3, имат ли роля и действията на ЕРП-та“. Това заяви заместникпредседателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България по повод рекордно високите цени на
електроенергията последните дни.
За повече информация вижте видеото.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНР
√ МС приема доклад за изпълнението на бюджета за 1-во тримесечие
Доклад за изпълнението на държавният бюджет за първото тримесечие на годината ще приеме правителството днес.
Допълнително средства ще се осигурят по бюджетите на министерствата на икономиката и на отбраната.
Ще бъде отпусната хуманитарна помощ за Сирия и регионът в размер на 100 хиляди евро, други 50 хиляди евро ще се
осигурят за преодоляване на хуманитарната криза в Йемен.
В дневния ред на правителственото заседание е предвидено, да се одобрят и промени Законът за приватизация и
следприватизационен контрол.
√ Комисията по отбрана ще обсъди промени в Закона за отбраната и въоръжените сили
Комисията по отбрана ще обсъди промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Промените влизат за второ четене
без ключовото предложение, което разрешаваше намесата на военни при висока степен на обществена опасност за
населението. Срещу промяната възражения имаше дори и от ГЕРБ.
Подкрепа има обаче за текстовете, които предвиждат създаване на командване на специалните операции. Текстовете
уреждат реда, по който военните да имат право на безплатна храна при занятия, учения, тренировки и лагери. Промените
ще бъдат обсъдени в пленарната зала тази седмица.
√ НСИ: Средната заплата в България е 1208 лева
Средната заплата в страната нараства с над 12 процента за година, сочат данните на Националния статистически институт
за първото тримесечие на годината.
Растежът в частния сектор е по-бърз в сравнение с обществения, а най-голямо - почти 18 на сто, е увеличението на
възнагражденията при операциите с недвижими имоти.
През март средната заплата е 1247 лв., а година по-рано - 1107 лв. През първото тримесечие на 2019 г. средното
възнаграждение за страната е 1208 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2018 г. с малко над 3%.
Традиционно най-високи са възнагражденията в създаването и разпространението на информация и творчески продукти
и далекосъобщения - 2930 лв.
На другия полюс е хотелиерството и ресторантьорството - със 729 лв.
По предварителните данни на националната статистика наетите в страната към края на март 2019 г. нарастват с малко над
26 хиляди души спрямо края на декември 2018 г., като достигат 2,320 милиона.
√ Да удължи срока на кампанията за директни плащания – първа задача на новия земеделски министър
Една от първите задачи на Десислава Танева като земеделски министър е да удължи срока на кампанията за директни
плащания. Кампанията изтича днес, но преди два дни от агроведомството съобщиха, че имат готовност за удължаването.
A, тъй като все още се очаква подаването на над 20 хиляди заявления за субсидии.
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Два дни преди крайния срок бяха подадени 93 100 заявления за субсидии с обща очертана площ около 36 милиона декара.
Практиката от предишни години сочи, че се подават около 110 хиляди заявления за субсидии.
Макар от агроведомството да отричат проблеми, фермерите недоволстват, че на много места в страната е имало
закъснения и проблеми с подаването, очертаването и приключването на заявленията.
Очаква се днес да бъде публикуван регламент на ЕС, който ще разреши удължаване. И ако това се случи, земеделците ще
разполагат с време до 23 май да подадат заявленията си.
√ Предлагат земеделците да бъдат извадени от обхвата на Закона за горивата
Земеделските производители с ведомствени бензиностанции да бъдат извадени от обхвата на Закона за горивата,
предлагат експерти. Предложението ще се обсъжда днес при министъра на икономиката.
Емил Караниколов събира всички заинтересовани страни от закона, който беше приет, но още не е влязъл в сила, за да се
обсъждат предложенията за нормативните промени.
Законът, който трябваше да ограничи сивия сектор в бранша, срещна съпротивата на редица заинтересовани страни и не
успя да влезе в сила. Заедно с това започнаха и предложенията за промени, които ще са част от разговорите и днес.
Изненадващо, но не и неочаквано след възраженията на земеделците от Асоциацията на търговците-производители,
вносителите и превозвачите на горива дойде предложението земеделците да бъдат извадени от обхвата на закона.
"Съгласно европейското законодателство, земеделците не могат да бъдат в този закон, тъй като те не подлежат на
регистрационен режим. Техните ведомствени бензиностанции да си бъдат техни, освен ако не са решили да продават. Ще
бъдат подвластни на Закона за ДДС, който достатъчно добре и сега регулира търговията с горива", съобщи за "Хоризонт"
Симо Симов, а министърът на икономиката Емил Караниколов увери, че по предложенията се работи.
"Има текстове, има дадени предложения, администрацията ги е анализирала и е започнало обсъждането им.
Предложения дори по закона, и от земеделците и от така наречените малки, не виждам защо се създаде това напрежение,
при положение че предложенията наистина не са толкова много и не са толкова драстични и аз мисля, че те бързо могат
да бъдат приети".
√ Румен Радев: София се налага като дигитална столица
България се утвърждава все повече като лидер в иновациите, категоричен е президентът
В София започна технологичният форум „Уебит“. Разговори за бъдещето на дигиталната среда и възможностите за
инвестиции са част от събитието.
Президентът Румен Радев отбеляза на откриването, че София се налага като дигитална столица и България се утвърждава
все повече като лидер в иновациите.
Радев обаче подчерта:
"Разработчиците не трябва да забравят нещо много важно, че алгоритмите и софтуерът, които се разработват днес, ще
влияят върху ценностите и върху формирането на моделите за обществено поведение утре, особено в младите хора. Това
е огромна отговорност и тя изисква да мислим все повече за етиката в иновациите".
Единадесетото издание на „Уебит“ (Webit) събира в България представители на бизнеса, технологиите и науката от над
120 държави. Президентът приветства участниците в събитието и им пожела да не пропускат възможността да се
възползват от таланта и трудолюбието на младите образовани българи. Според Румен Радев огромни перспективи за
развитие дава и партньорството и кооперирането с българските компании, превърнали се в пример за иновативност,
гъвкавост и ефикасност.
В рамките на двудневния форум в Националния дворец на културата ще бъдат обсъдени теми, свързани с иновациите,
киберсигурността, образованието, финансовите технологии и други.
√ Нова максимална цена за всички международни повиквания и SMS услуги в рамките на ЕС
От днес влиза в сила нова максимална цена за всички международни повиквания и SMS в рамките на ЕС.
Жанет Захариева от голяма мобилна компания у нас обясни, че промяната е на основата на решение на Европейския
парламент от 14 ноември миналата година, съгласно което потребителите, които се обаждат от своята държава към друга
държава от ЕС, ще плащат не повече от 44,5 стотинки на минута и 14 стотинки за съобщение.
От мобилната компания уточниха, че максималната цена е ограничена само за частни клиенти. Бизнес клиентите са
изключени от това регулиране поради специалните оферти, които предлагат операторите към бизнес ориентираните
компании.
Vesti.bg
√ Десислава Танева е новият министър на земеделието
Десислава Танева от ГЕРБ е новият министър на земеделието, храните и горите. Досегашният председател на
парламентарната земеделска комисия беше избрана със 121 гласа "за" и 5 "против". Със същото гласуване от поста беше
освободен Румен Порожанов, който подаде оставка заради започнало разследване за злоупотреби с европейски средства
в Държавен фонд "Земеделие", когато институцията е ръководена от него.
Една от първите задачи на Десислава Танева като земеделски министър е да удължи срока на кампанията за директни
плащания. Кампанията изтича днес, но преди два дни от агроведомството съобщиха, че имат готовност за удължаването.
A, тъй като все още се очаква подаването на над 20 хиляди заявления за субсидии.
Два дни преди крайния срок бяха подадени 93 100 заявления за субсидии с обща очертана площ около 36 милиона декара.
Практиката от предишни години сочи, че се подават около 110 хиляди заявления за субсидии.
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Макар от агроведомството да отричат проблеми, фермерите недоволстват, че на много места в страната е имало
закъснения и проблеми с подаването, очертаването и приключването на заявленията.
Очаква се днес да бъде публикуван регламент на ЕС, който ще разреши удължаване. И ако това се случи, земеделците ще
разполагат с време до 23 май да подадат заявленията си.
Румен Порожанов подаде оставка заради скандала с къщите за гости, финансирани с евросредства и публикации, че е
собственик на имот, закупен на ниски цени в престижен столичен квартал.
БНТ
√ МТСП: Държавата е намерила работа на близо 230 000 души през 2018 г.
В резултат от работата на бюрата по труда през 2018 г. 229 089 регистрирани безработни лица са започнали работа, от
които 16,1%, или 36 936, са продължително безработни.
Средномесечният брой на безработните лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда" за 2018 г., е 202 994. От тях
продължително безработни, т.е. с регистрация над 12 месеца в поделенията на Агенцията по заетостта, са 65 072 души,
или 32,1%.
През годината, по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и схеми на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси", е осигурена субсидирана заетост на 32 272 безработни, от които 10 819 (33,5%) са
продължително безработни. За същия период от регистрация като безработни в бюрата по труда са отпаднали общо 73
002 лица поради неизпълнение на задълженията им; отказали са предложената им подходяща работа, вкл. по програми и
мерки за заетост и обучение за възрастни или, са прекратили участието си в обучения; както и тези, които не са
декларирали в определения срок промяна или са декларирали неверни данни относно статуса си на безработни лица.
В 14-годишния период на работа на Националната програма „От социални помощи към заетост" са участвали общо 811
144 лица. Програмата стартира през 2002 г. с осигуряването на заетост на 55 293 лица; през 2004 г. достига до 125 609 лица,
след което броят на наетите по Програмата намалява постепенно до 33 388 лица през 2014 г., и изпълнението й приключва
през 2015 г. с осигурената заетост на 5 980 безработни лица.
√ Президентът продължава срещите за нов главен прокурор
Президентът Румен Радев продължава серията от срещи във връзка с предстоящия избор на нов главен прокурор.
Днес държавният глава ще приеме министъра на правосъдието Данаил Кирилов и Теодора Точкова от Инспектората към
Висшия съдебен съвет. С тях президентът ще обсъди изтичащия в началото на 2020 г. мандат на ръководителя на
държавното обвинение, критериите за избор на негов наследник и бъдещите му правомощия.
Досега Румен Радев разговаря по темата с настоящия главен прокурор Сотир Цацаров и с председателя на Върховния
касационен съд Лозан Панов.
√ Превозвачи искат среща с премиера заради въвеждането на тол системата
Превозвачи поискаха спешна среща с премиера Бойко Борисов, заради новата тол система, която стартира
експериментално днес. Те настояват за по-ниски такси и поне 6 месеца тестов период. От бранша прогнозират поскъпване
на стоки и храни, ако се запазят предложените от регионалното министерство ставки за тол таксите.
Превозвачите на пътници, на товари и на горива, както и спедиторските фирми поискаха тол таксата да се заплаща само за
преминаване по първокалсните пътища и по автомагистралите.
Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи: За сравнение в Германия тол се плаща на 8% от пътната
мрежа. В ЕС предимно процентът е под 10. В България говорим за 65%.
От автобусните превози изчислиха с колко ще поскъпва превоза при тол такса от лев за километър.
Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: Ние ще бъдем единствената държава в Европа, в
която, за да изминете 400 км. ще са ви нужни 280 лв. за гориво и 400 лв. тол такса. Ние винаги сме готови за протест.
Намеме никакъв проблем.Можем да се организираме в рамките на 24 часа.
"Превозвачите на пътници, на товари и на горива, както и спедиторските фирми поискаха тол-таксата да се заплаща само
за преминаване по първокласните пътища и по магистралите.
И дадоха пример с държави от Европа.
Димитър Димитров, Камара на автомобилните превозвачи: За сравнение в Германия тол се плаща на 8% от пътната
мрежа. В ЕС предимно процентът е под 10. В България говорим за 65%.
От бранша предупредиха, че ако второстепенните пътища не бъдат извадени от тол системата, над 200 трудно достъпни
населени места ще имат проблем със снабдяването заради поскъпване на транспорта.
Васил Пиронков- АЕБТРИ: Населените места сега се зареждат по два пъти с хляб седмично, а тогава трябва да се зареждат
2 пъти месечно.
Според регионалното министерство новата тол система трябва да заработи на 15 август. Дотогава трябва да бъдат
монтирани 420 портални рамки по пътните артерии, които автоматично ще изчисляват таксите за преминалите камиони и
автобуси.
Утре стартират тестовете със симулации на данни за движение по пътната мрежа, а не със събиране на реални данни.
Целта е първо да се установи дали има добра свързаност между отделните компоненти на тол системата.
Експерти от Световната банка ще наблюдават процеса и оценят резултатите от тестовете,поясниха от АПИ.
√ Как ще работи тол системата и колко ще плащаме - говори председателят на АПИ
Българската петролна и газова асоциация изрази сериозно притеснение за поскъпването на горивата през лятото. Като
основни причини се посочват въвеждането на тол системата и отражението й върху сивия сектор, както и котировките на
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международните пазари. Какво ще бъде реалното отражение на новите тол такси върху икономиката у нас - гост по темата
в Сутрешния блок на БНТ1 беше председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски.
По наши анализи, в рамките на маршрут от 400 км цената ще възлиза на една стотинка на литър и при обратния курс, ако
той не е пълен, съответно две стотинки на литър, обясни Терзийски.
По отношение на автомобилите от 3.5 до 12 т имаме най-ниския вариант в Европа, а за тези над 12 т с различни видове
оси, той е среден за Европа. В момента върви процес по установяване на тарифите и тарифиране на тол таксите в България,
допълни председателят на АПИ.
Георги Терзийски, председател на АПИ: От днес започна тестови етап на тол системата, който ще се осъществява с
техническия обхват на пътищата, който е 10 800 км по задание за изграждане на системата и с тестови тарифи, взети от
доклада на Световната банка. Този тестов период е симулационен и цели да се установи интегритета на основните пет
компонента на системата. След приключването на този тестови етап, ще започне втори, който вече е свързан с реалното
набиране на данни от устройства в превозните средства.
На 16 август ние като оператор придобиваме системата и можем да изследваме нейната финансова устойчивост. Това няма
по никакъв начин да влияе на тарифирането и събирането на пътни такси, категоричен е Терзийски.
По въпроса кои пътища ще влизат в обхвата на тол системата, Терзийски обясни, че АПИ изработва актуализирана карта, в
която отчита класа на пътя, неговото състояние и свързаността между населените места. За общинските пътища ставката
ще бъде нулева. Надявам се до месец да имаме предложения, допълни председателят на Пътната агенция.
За шофьорите, закупили електронна винетка до края на годината, Терзийски обясни, че тя ще важи докато изтече нейния
срок и няма да има двойно таксуване.
Георги Терзийски, председател на АПИ: Следенето ще става както през софтуера на стационарните контролни точки, така
и през софтуера на всеки автомобил.
В момента се ремонтират около 800 км републиканска пътна мрежа, включително 11 виадукта на магистралите "Хемус",
"Тракия" и "Черно море", както и лявата тръба на тунел "Витиня", допълни още председателят на АПИ.
√ Край на строителството в курортите край Варна
От днес до 1 октомври се забраняват всички видове строителни дейности в курортните комплекси край Варна.
Спира се достъпът на тежка строителна техника и на превозни средства, доставящи строителни материали. Изключение се
допуска само за неотложни аварийно-ремонтни дейности.
Изпълнението на заповедта ще се осъществява от органите на реда и местната власт. Нарушителите са заплашени от глоби
- между 1000 и 10 000 лв за физически лица и от 10 до 50 000 лв за фирми.
√ Тази вечер е големият дебат между кандидатите за председател на ЕК
Тази вечер в Европейския парламент в Брюксел ще се проведе големия дебат между кандидатите за председател на
Европейската комисия. От 22 ч българско време зрителите на БНТ2 също ще имат възможност пряко да проследят дебата,
който е организиран от Европейския съюз за радио и телевизия и Европейския парламент. Основните теми ще бъдат
"Моята Европа: Каква е ползата за мен?", "Околна среда" и "Нашите ценности и светът". Дебатът ще бъде воден от трима
журналисти, а финалът му се очаква в полунощ.
АИКБ
√ Личностното развитие, критичното и креативно мислене – основна цел на образованието
Около това мнение се обединиха експерти по време на конференцията „Образование и бизнес“
Основната цел на образованието трябва да e развитие на личността и създаване на критично и креативно мислене. Около
това мнение се обединиха водещи експерти от различни сфери по време на десетата международната конференция
„Образование и бизнес“, която се организира от телевизия Bulgaria ON AIR. Юбилейното издание на конференцията се
проведе на 13 май, в една от най-емблематичните сгради в България – Народния театър „Иван Вазов“. Събитието беше
посветено на историите от бъдещето и представи иновации от различни сфери – мода, автомобилната индустрия,
технологиите, изкуството. Водещи бяха журналистът от Bulgaria ON AIR Даниел Ненчев и остроумният шестокласник Краси
Лаков.
Експертите бяха категорични, че връзката между образованието и бизнеса е гарант за успешна реализация на младите
хора, а придобиването на нови знания и умения трябва да е непрекъснато.
„Основна цел на образованието е личностното развитие. Ако учите и се образовате, а не сте щастливи, сте си загубили
времето. Имаме нужда не просто от лидери, а от лидери със социална ангажираност“, заяви доц. Емилия Занкина, първи
зам.-ректор по академичните въпроси на Американския университет в България.
Според съоснователя и изпълнителен директор на СофтУни – Иван Ненков, има три ключови елемента, които са
задължителни за изграждането на добра връзка между образованието и бизнеса, и гарантират успешна реализация на
хората. Това са актуализиране на образователните програми, в учебните заведения да преподават хора от бизнеса и
въвеждане на методиката „учене чрез работа“.
„Традиционното образование е много голяма тромава и консервативна структура, която трудно се приспособява към
промените. То е в ролята на догонващ по отношение на това, от което има нужда бизнесът“, обясни Ненков по време на
конференцията.
Проф. Майа Богданова, ръководител на катедра „Мода“ в Националната художествена академия, даде примери на
десетки успешни студенти и отчете, че във младите таланти биват отличени във всеки международен конкурс, в който
участват. Съвременното виждане за изграждане на студентите дава отражение върху впечатляващите им модели, част от
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които младежите представиха с ревю по време на конференцията. Колекцията беше посветена на опазването на
културното наследство.
В презентация на тема „Бъдещето на електрическата мобилност“ инженерът и автомобилен конструктор Росен Даскалов
изтъкна факта, че в България има над 150 компании, които се занимават с производство на авточасти.
„Моята мечта винаги е била в България с българското да покажем, че можем“, сподели Даскалов на конференцията. И
добави, че е готов да посрещне всяка нова идея, която е с мисъл за бъдещето, от младите хора в страната ни.
„Образование и бизнес: Истории от бъдещето“ завърши с изпълнение на детски хор „Пим-Пам“.
Конференцията е част от политиката на Bulgaria ON AIR и цялата Investor Media Group да насърчава и разпространява
проекти в подкрепа на образованието. Заради юбилея си пролетното издание на „Образование и бизнес“ ще бъде
единственото за тази година.
Генерални партньори на „Образование и бизнес: Истории от бъдещето“ са Пощенска банка и Lufthansa Technik Sofia.
Специални партньори: A1, American University in Bulgaria, Ellipse Center, Каолин.
Институционални партньори: Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, Български форум на бизнес лидерите,
Патентно ведомство на Република България, Асоциация на индустриалния капитал в България, ICAP Bulgaria, Българско
дружество за връзки с обществеността, Българска търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Италианска
търговска камара в България, Българска асоциация за управление на хора, Българска асоциация на рекламодателите,
Френско-българска търговска и индустриална камара, Висше училище по застраховане и финанси, Прознание, Тийноватор,
IAB Bulgaria, Център за образователни инициативи, American Chamber of Commerce in Bulgaria, Българска асоциация на ПР
агенциите.
Медийни партньори: BBC Знание, Мениджър.news, Espressonews.bg, Аз чета, News.bg.
News.bg
√ Пускат 6,5 км от АМ "Струма" - след Благоевград, малко по-рано
Отсечка по АМ "Струма" - км 6,5 км след Благоевград, ще пусната по-рано от предвиденото, съобщиха от МРРБ.
В заключителен етап са строителните работи в участък, част от лот 3.1 на АМ "Струма" между Благоевград и отсечката
преди бъдещия тунел "Железница", уточниха от ведомството на Петя Аврамова.
Целта е да се облекчат пътуващите към Гърция при предстоящите почивните дни и активния летен сезон, каза министърът,
която инспектира заедно с председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски
строителните дейности.
Проверката бе по участък 1 от лота, който започва от края на изградения през ноември 2015 г. лот 2 Дупница - Благоевград
и продължава до новоизградения пътен възел "Благоевград-Юг", който се намира след електрическата подстанция на
главен път Е-79.
Дължината на отсечката е около 6.5 км. По уверение на ведомството с нея ще се избягва влизането в Благоевград и
създаването на задръствания в градските кръстовища.
Лот 3.1 е с обща дължина 12,6 км. Проектът включва изпълнението на два участъка, като работата по втория продължава.
Вече приключи и преместването на археологическите находки, които бяха разкрити по трасето на магистралата край село
Покровник.
Индикативната стойност на извършваните дейности по преместване и теренна консервация на археологическите ценности,
както и изграждането на подпорна стена за отделянето им от трасето на автомагистралата е 1,2 млн. лв.
Предстои изработването на интегрирана консервация на археологическия парк и проект за цялостното му експониране и
социализация, което от АПИ уверяват, че е извън тяхната компетенция.
Банкерь
√ Кристалина Георгиева е сред претендентите за нов шеф на Еврокомисията
Лидерите на Европейския съюз са обсъдили възможността Кристалина Георгиева да бъде назначена за наследник на ЖанКлод Юнкер начело на Европейската комисия. Това съобщава агенция Bloomberg, позовавайки се на свои източници.
Имената на претендентите са били обсъждани миналата седмица на срещата на върха в Румъния, като Георгиева е била
сред силните кандидати да заемат председателската позиция в Еврокомисията.
В момента Кристалина Георгиева е и.д. главен изпълнителен директор на Световната банка.
Наред с поста в ЕК лидерите на Общността трябва да определят ръководители на Европейския съвет и Европейската
централна банка.
Процедурите ще приключат след изборите за Европейски парламент в края на май.
Live Varna
√ Икономическият университет чества 99 години
С академично тържество и връчване награди бе отбелязана 99-та годишнина на Икономическия университет във Варна.
На празника на най-старото висше икономическо училище в страната присъстваха кметът на Варна Иван Портних,
областният управител Стоян Пасев, кап. I ранг Камен Кукуров – началник на щаба на ВМС, Лилия Христова – директор на
дирекция „Образование и младежки дейности", представители на Общински съвет – Варна, на Варненската и
Великопреславка митрополия, бивши ректори на университета, преподаватели, студенти.
„В навечерието на 100-годишнината на висшето учебно заведение използвам случая да изкажа благодарност лично на
ректора - проф. Пламен Илиев, и на академичното ръководство, за професионализма и всеотдайността, с които
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утвърждават имиджа на Икономическия университет, но и на Варна - като водещ образователен център в национален
мащаб и в европейското образователно пространство. Доказателство за това са отлично подготвените кадри, които
намират успешна реализация и са търсени от наши и чужди инвеститори. Последен пример за това е решението на
компанията Coca-Cola да открият офис, който ще обслужва Източна Европа, именно тук във Варна. Основен аргумент на
инвеститорите бе наличието на млади хора в града, които получават качествена подготовка в Икономическия университет!
В навечерието на 24-ти май желая на всички здраве, нови предизвикателства и успехи!", заяви кметът Иван Портних.
Той припомни доброто партньорство между вуза и Община Варна в общата кауза "Варна - град на знанието", като подчерта,
че са впечатляващи усилията, които университетът полага за гъвкаво адаптиране на учебните програми спрямо
изискванията на бизнеса и пазара на труда. Кметът поздрави ръководството за духовното пространство в университета,
обогатено с новото пано на Стоимен Стоилов. Ректорът на учебното заведение проф. Пламен Илиев връчи наградата
„Студент на годината 2018“ на Михаил Димитров, специалност „Финанси“, Александра Колева – ОКС „Магистър“ и Боряна
Пращилова - от Колежа по туризъм. Всички зам.-ректори и декани на факултети получиха статуетки в знак на признателност
за добрата съвместна работа от проф. Илиев.
„Мениджър“
√ Лавров и Помпейо констатираха разминаване между Русия и САЩ по редица въпроси, но и желание за подобряване
на отношенията
При първата си визита в Русия като държавен секретар на САЩ Майк Помпейо влезе в открит сблъсък с руския външен
министър Сергей Лавров по редица въпроси - от Украйна до Венецуела предаде Ройтерс. На съвместната им
пресконференция след вчерашните им разговори в черноморския курорт Сочи и двамата отбелязаха, че имат дълбоки
различия по много от обсъдените проблеми. Те обаче изразиха желание за подобряване на силно влошените отношения
между двете страни, но така и не потвърдиха предположенията за среща между президентите Доналд Тръмп и Владимир
Путин на върха на Г-20 в Япония идния месец, посочва БТА. Помпейо отбеляза все пак, че днешните разговори са "добра
стъпка" към разведряване в двустранните отношения, каквото било и очакването на президента Тръмп.
Едни от най-острите разногласия бяха по отношение на Украйна. Помпейо каза на Лавров, че САЩ няма да признаят руската
анексия на Крим през 2014 г. и няма да отменят наложените по този повод санкции на Москва. Друг остър сблъсък имаше
за Венецуела. Лавров остро критикува Вашингтон за опитите му да свали президента Николас Мадуро. Помпейо пък каза,
че Мадуро трябва да се оттегли заради дълбоката икономическа криза, до която е довел страната, и масовите протести
срещу неговото управление.
Руската страна изложи в паметна записка, предадена на държавния секретар, редица идеи за позитивно развитие на
двустранните отношения със САЩ и изрази надежда, че Вашингтон ще разгледа тези предложения.
Наред с останалите обсъдени проблеми Помпейо каза на пресконференцията, че САЩ са готови да направят всичко, за да
може и Китай да се присъедини към диалога за контрол над въоръженията, който водят Москва и Вашингтон. "Ние правим
всичко, за да продължим да разговаряме (с Русия) за контрола над въоръженията и за включването в тези преговори и на
други страни", отбеляза Помпейо, като конкретно назова Китай. Той добави, че темата за разширяване на този диалог и
включването в него на въпроси на стратегическата стабилност, ще се обсъжда "в близките седмици".
Държавният секретар изрази също надежда, че САЩ ще успеят да се договорят с Русия по редица въпроси на контрола над
въоръженията, включително за продължаване на договора за съкращаване на стратегическите нападателни въоръжения
(СНВ-3). "Ние се договорихме да проведем срещи на нашите екипи, които ще започнат да работят не само над сключването
на нов договор за СНВ и възможността за неговото разширяване, но и по по-широк кръг въпроси в областта на контрола
над въоръженията, решението на които, по мое мнение, е в интерес на нашите две страни", посочи Помпейо.
В. Монитор
√ Тестват и уиски за двойния стандарт при храните
Резултатите от пробите ще са доказателство при колективни искове на потребите
Уиски, джин и водка ще бъдат включени в тестването за двоен стандарт при храните. Това стана ясно при представянето
на първия етап от проект, финансиран от ЕС за справяне с проблема. Според председателя на Комисия на защита на
потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов обясни, че той ще се изпълнява в 5 държави - Португалия, Испания, Германия,
Гърция и Унгария, а стойността му е над 179,2 хил. евро и трябва да завърши до края на януари 2020 г.
Председателят на Комисията на защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов обяви, че той ще се изпълнява в 5
държави: Португалия, Испания, Германия, Гърция и Унгария, а стойността му е над 179,2 хил. евро и трябва да завърши до
края на януари 2020 г.
Маргаритов подчерта, че това ще бъде първото подобно проучване направено по методиката на анализ и оценка,
разработени и одобрени от Еврокомисията, която е единна за целия ЕС.
Проучването ще обхване общо седем продуктови групи стоки - спиртни напитки; макаронени изделия; млечни продукти
сладкиши; зехтин; подправки; консерви. В групата на консервите влизат и детските храни. „Конкретното пюре, което ще
бъде подложено на съпоставка и анализ е на HiP - с броколи“, уточни членът на КЗП Константин Райков. Критериите, по
които са избрани новите продукти за анализ, са голямото им разпространение в търговската мрежа и предлагани със
"същата опаковка и търговска марка", независимо от разликите в езика, използван за предоставяне на информацията. За
целта е предвиден снимков материал на избраните продукти. Той добави, че те ще бъдат купувани от 2 търговски вериги
„Лидл“ и „Метро“, като причината е, че първата има свои магазини във всички страни от Общността. Продуктите ще бъдат
закупени в периода от 10 до 30 юни. Градовете в чужбина, откъдето ще се пазаруват продуктите са: Солун, Лисабон,
Будапеща, Барселона, Мюнхен, а в България - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе.
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Константин Райков поясни още, че вземането на пробите ще става от работни групи, в които ще има представители на
БАБХ, КЗП и неправителствени организации. След приключване на изследването, ще бъде организирана национална
кръгла маса, на която ще бъдат предлагани мерки за разрешаване на проблема. Предвижда се възможност резултатите
да служат като доказателство пред съда, когато се водят колективни искове на потребителите, пострадали от нелоялната
практика.
„Предстои много експертна работа, която ще има за цел да бъде събрана информация и доказателства според единна
методология. По този начин КЗП ще има възможност да приложи директивата за изменение на нелоялните практики“,
добави Димитър Маргаритов.
Д-р Любомир Кулински, директор по контрола на храните в БАБХ припомни за направените досега от България проучвания
за двойния стандарт, които започнаха през 2017 г. „Последното е било през април миналата година, когато бяха
изследвани 51 продукта на известни световни производители, закупени от Италия, Германия и Чехия“, поясни той.
Дарик
√ Румънското правителството предвижда намаляване на ДДС за традиционните земеделски продукти
Румънският премиер Виорика Дънчила съобщи, че правителството ще приеме на днешното си заседание извънредно
постановление, което предвижда намаляване на ДДС от 9 на 5 процента за традиционните земеделски продукти,
сертифицирани от министерството на земеделието, съобщава Аджерпрес.
"Обмисляме увеличаване на достъпа на румънците до здравословните продукти, с високо качество, които са все потърсени на пазара на хранителни стоки. Ще намалим ДДС от 9 на 5 процента за доставката на тези категории храни съответно планински, екологични, традиционни продукти, сертифицирани от министерството на земеделието. Чрез
намаляването на ставката на ДДС по цялата дистрибуторска верига ще допринесем за намаляване на цените на тези
продукти и така ще насърчим хората да консумират здравословни храни", заяви Дънчила в началото на правителственото
заседание.
Миналата седмица Аджерпрес съобщи, че намаляването на ДДС от 9 на 5 процента на традиционните и био продукти ще
има общ бюджетен ефект в размер на 836 милиона леи през следващите четири години, като спадът на приходите се
очаква да варира от 106 милиона леи през тази година до 260 милиона леи през 2022 г.
Вносителите на проекта изтъкват, че нивото на затлъстяване в Румъния отчита възходяща тенденция: 9,1 процента от
пълнолетните хора са били затлъстели през 2014 г. в сравнение със 7,9 процента през 2008 г., а нивото на затлъстяване
сред децата се е удвоило през последното десетилетие.
В Румъния стандартната ставка на ДДС е 19 процента, но се прилагат и две намалени ставки, съответно 9 процента за храни,
лекарства, протези, ортопедични продукти, доставка на питейна вода и доставка на вода за напояване и 5 процента за
книги, учебници, туристически услуги, кетъринг и други.
Agronet.bg
√ Уреждат вноса на семена от трети страни до 2020 г.
Правилата за внос на семена и посадъчен материал от страни извън ЕС, определени през 2010 г., ще действат до края на
2020 г. или до конкретно произнасяне на Европейската комисия за всеки отделен вид.
Вижте промените в Закона за посевния и посадъчния материал:
Това предвижда проект за промени в Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване
и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. Проектът е публикуван за
обществено обсъждане на сайта на земеделското министерство.
С него ще бъде променена и Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения. Така
ще се осигури прилагането на решения на ЕК от 24 януари тази година за удължаване на срока на дерогацията за вноса от
трети страни на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на
плодове.
Промяната в Наредба № 7 се налага главно заради приетата в началото на тази година нова Директива 2019/114 на
Европейската комисия от 24 януари 2019 г. за минимално изискваните характеристики на семената, които следва да бъдат
изследвани. Там са разписани и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове
и зеленчукови видове.
„С въвеждането на директивата и приемането на наредбата ще се даде възможност за сортоизпитване за различимост,
хомогенност и стабилност (РХС) от Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) на сортове
земеделски растителни и зеленчукови видове в съответствие с актуализирани протоколи на Службата на Общността за
сортовете растения (CPVO) за отделни култури или сортоизпитване на култури, включени в протоколи на CPVO“, пише зам.министър Вергиния Кръстева в доклад по проекта.
При сортоизпитване на земеделски растителни и зеленчукови видове ще се прилагат и нови методики, включени в
директивата.
С Наредбата се правят и корекции в количествата семена, изисквани за сортоизпитване за биологични и стопански
качества, които се налагат от промени в методиките за сортоизпитване.
Друга промяна е свързана с таксите, събирани от ИАСАС. Сегашната Тарифа за таксите ще се отнася само за провеждане на
полските опити за РХС и БСК. За останалите оценки, извършвани от Агенцията по сортоизпитването – например
установяване на устойчивост на вредни организми по отношение на факторите на околната среда и качествени
характеристики, ще се заплаща по ценоразпис.
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„Когато заплащането на услугата не е изрично посочено в Закона за посевния и посадъчния материал, а се изисква нейното
предоставяне, заплащането се извършва по ценоразпис. Промяната не е свързана с отпадане на такси или предлагане на
нови услуги“, уточнява зам.-министър Вергиния Кръстева.
Срокът за обществено обсъждане на промените е до 13 юни тази година.
Cross.bg
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите
БНТ, „Сутрешен блок"
Как ще работи ТОЛ системата - шефът на АПИ Георги Терзийски за старта на тестовия период.
Визия за столицата - главният архитект на София Здравко Здравков.
След заседанието на спортната комисия в Калифорния - ще бъде ли отнет лицензът на Кубрат Пулев заради случая
с Джени Суши?
БТВ, "Тази сутрин"
Социалният министър Бисер Петков за новите пенсии и оттеглената след скандал стратегия за детето.
Какво се крие зад оставката на земеделския министър Румен Порожанов?
Очаква ли се шоково поскъпване на храни и горива след въвеждането на новите тол такси?
Ще бъдат ли задължени младите лекари да работят три години по разпределение, след като завършат?
Ще продължи ли Кубрат Пулев да се боксира в съединените щати след целувката с Джени Суши?
Емблематичното триo от "Мастър шеф" за новото кулринарно шоу Men in the kitchen
Нова телевизия, „Здравей България"
Eксклузивно пред NOVA: Kубрат Пулев и Джени Суши коментират поредния рунд след скандалната целувка? На
живо от Калифорния.
Битката за Европейския парламент, политическите компромати и раздорът в патриотичната коалиция. Говори
Валери Вимеонов.
Има ли напрежение заради цените на тол системата и още - кога ще бъдат завършени автомагистралите „Хемус"
и „Струма" - разговор с регионалния министър Петя Аврамова.
Самолетът, който катастрофира и уби двама души край Оризаре е бил бракуван преди 18 години. Разследване на
Генка Шикерова.
Медицински сестри от цялата страна тръгват на поход към столицата. Протестите им за по-високи заплати
продължават.
Какво се случва в шоуто „Като две капки вода" зад кадър и кои са невидимите герои на най-гледания формат в
България?
Жители на Герман скочиха срещу безразборно паркиране в пътното платно, което създава задръствания.
Родители, изпращащи децата си в местното училище, блокират тесния път. Румен Бахов проверява.
Рут Колева с нова песен и клип. Среща с певицата след концертите й в Китай
√ Предстоящи събития в страната на 15 май
София.
От 14.00 часа президентът Румен Радев ще приеме на „Дондуков"2 министъра на правосъдието Данаил Кирилов.
От 15.30 часа държавният глава ще проведе среща с главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет
Теодора Точкова.
От 09.00 часа Народното събрание ще проведе заседание.
От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет.
От 13.00 часа в Министерския съвет ще се състои заседание на Координационното звено по Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане и включване на деца и ученици в образователната система.
От 09.00 часа УМБАЛ и ДКЦ "Александровска" ще бъдат част от Националната кампания за безплатна
профилактика на рака на кожата Евромеланома '2019.
От 09.00 часа в хотел „Маринела" pаместник-министър инж. Валентин Йовев ще участва в Международен форум
по пътна безопасност и иновации и в Европейска научно-практическа конференция ЕДА. В 13.30 часа заместникминистърът ще открие Европейска научно-практическа конференция ЕДА 2019 - „Условия и процеси на
инвестиране, планиране, изграждане и развитие на строителната индустрия".
От 09.30 часа в БТПП Съветът по иновации при БТПП организира кръгла маса на тема: „Предизвикателства пред
държавната администрация за развитието на иновациите и технологиите у нас при програмирането на Програмен
период на ЕС 2021-2028 г."
От 10.00 часа пред Министерски съвет ще се проведе рротест на 300 малки ВЕИ с мощност до 200KW.
От 10.30 часа в Дома на Европа българският екип на Европейския център за наблюдение на изборите (ЕЕМС)
публично ще оповести първите междинни резултати от направения до момента мониторинг на посланията,
символите и нагласите в предизборната кампания на основните политически партии, участващи в надпреварата
за Европейски парламент.
От 11.30 часа в най-голямата зала на НСА - Аула Максима Димитър Бербатов ще изнесе открита лекция в НСА.
От 12.00 часа в депото на гараж „Земляне" Йорданка Фандъкова ще присъства на представянето на 20 нови
автобуса.
***
Варна.
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-

От 11.00 часа, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще посети
полигона за практическа подготовка на морски лица, към „Български морски квалификационен център" ЕАД.
От 11.00 часа ще се състои откриване на реновираната АГ болница"Проф. д-р Д. Стаматов".

***
Видин.
От 11.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще присъства на тържеството за официалното изпращане на
випуск 2019 в СУ "Цар Симеон Велики" в гр. Видин.
***
Горна Оряховица.
От 11.00 часа ще бъде направена първа копка по проект „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на Детска градина "Първи юни", град Горна Оряховица.
***
Кърджали.
От 11.00 часа МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски" предлага безплатни профилактични прегледи за меланом и тумори на
кожата във връзка с кампанията под надслов "Борбата с рака на кожата... започва от теб".
***
Кюстендил.
От 08.30 часа в Художествена галерия „Владимир Димитров - Майстора" Красимир Георгиев, който бяга по така
наречения Коридор № 8, който свързва България, Северна Македония и Албания ще бъде изпратен от кмета на
Община Кюстендил Петър Паунов.
От 10.00 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе съвещание к кметовете и кметските наместници
на селата от община Кюстендил.
***
Ловеч.
От 17.00 часа министър Боил Банов и Н.Пр. Роналд Дофинг - извънреден и пълномощен посланик на Люксембург
ще присъстват на откриването на изложбата „Кралско вълшебство от порцелан", представяща културното
наследство на Люксембург.
***
Монтана.
От 10.00 часа в заседателната зала на ОДМВР-Монтана ще се проведе редовен месечен брифинг.
***
Пловдив.
От 10.00 часа в Стария град кметът на Пловдив инж. Иван Тотев ще даде старта на дейностите по реставрацията и
реновирането на Постоянната експозиция на Градска художествена галерия - Пловдив, която се намира на ул.
„Съборна"№14 А.
От 11.00 часа в заседателната зала на община Пловдив ще се проведе пресконференция с участието на заместниккмета Георги Титюков и представители на Медицинския университет във връзка с предстоящия първи Фестивал
на пешеходеца.
***
Перник.
От 10.30 часа в двора VI СУ "Св. Св. Кирил и Методий" ще се състои патронен празник и изпращане на абитуриенти.
***
Русе.
От 16.00 часа на алеята до хотел „Дунав" министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще участва в
националната информационна кампания „Бъди войник". От 18.00 ч. в залата на Доходно здание в Русе ще започне
концертът на Представителния ансамбъл на въоръжените сили, и представителния духов оркестър на
Военноморските сили и местни изпълнители.
***
Шумен.
От 13.00 часа в аулата на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски" вицепрезидентът на
Република България Илияна Йотова организира Студентска лаборатория „Тема: Европа".
-

От 16.00 часа в сградата на КОЦ ще се проведе извънредно съвместно заседание на икономическа, здравна и
бюджетна комисии. Д-р Караниколов ще информира за състоянието на КОЦ. Заседанието има информативен
характер. Входът е на новата пристройка, качването е с асансьор с чип, на входа ще ни посрещнат.

***
ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2019
***
София.
От 11.00 часа на площада, в гр. Годеч, Петър Витанов ще се срещне с граждани в центъра на града. В 15.00 часа в
салона на читалището в с. Искрец, общ. Своге, той ще се срещне с граждани. В 18.30 часа в читалище "Иван Вазов
1947", в гр. Констинброд, Витанов ще се срещне с обществеността. В 10.30 часа в Гранд хотел "София", гр. София,
проф. Румен Гечев и Димитър Данчев ще се срещнат с представители на малкия и средния бизнес. В 17.45 часа, в

9

парк "Възраждане", гр. София, Сергей Станишев ще се срещне с жители. В 18.15 часа той ще тръгне по бул. "Ал.
Стамболийски" към ул. "Позитано" и ще се срещне с граждани.
***
Аксаково.
Лиляна Павлова ще се включи в конференцията „Моята Европейска община", която ще се проведе в заседателната
зала на Общинския съвет в гр. Аксаково.
***
Варна.
От 14.30 часа в Концертното студио на Радио Варна Лиляна Павлова ще се срещне с представители на Камарата
на строителите. В следобедните часове тя ще се срещне с граждани и на организираната изнесена приемна в
центъра на морската столица. По-късно по инициатива на структурата на ГЕРБ в район „Одесос" кандидатът за
евродепутат ще се срещне с членове и симпатизанти на партията. Събитието ще се състои от 18.00 часа в залата на
Тракийския дом. От 19.00 часа в клуба на ГЕРБ - Одесос Лиляна Павлова ще представи приоритетите на ГЕРБ за
предстоящите евроизбори пред Старейшини ГЕРБ.
От 15.00 часа в Дома на сержанта и офицера, в гр. Варна, Велизар Енчев ще се срещне със запасни офицери. В
18.00 часа, в клуба на БСП, в район Владислав Варненчик в града, той ще се срещне с граждани.
***
Велико Търново.
От 19.00 часа в ДКС „Васил Левски" започва основното предизборно събитие на ГЕРБ за област Велико Търново,
на което ще бъдат представени кандидатите за евродепутати от листата на ГЕРБ и СДС.
***
Монтана.
От 09.30 часа пред читалище "Постоянство" в гр. Лом, Елена Йончева и проф. Мариела Модева ще се срещнат с
обществеността. В 11.30 часа, на площада в центъра на гр. Монтана, те ще се срещнат с граждани. В 14.00 часа в
центъра на гр. Берковица, Йончева и Модева ще се срещнат с жители.
***
Перник.
От 11.00 часа в кметството на с. Извор, общ. Радомир, Крум Дончев ще се срещне с жители на общината.
***
Плевен.
От 16.00 часа в центъра на гр. Плевен, Цветелина Пенкова ще се срещне с обществеността. В 18.00 часа в х-л
"Ростов" в града, тя ще се срещне с младежи.
***
Пловдив.
От 15.00 часа в Клуба на БСП в гр. Триадица, Тодор Стоилов ще се срещне с членовете на клуб "Подкрепа". В 11.00
часа в земеделската кооперация, в с. Пролом, община Карлово, Деница Златева ще се срещне с работници от
кооперацията. В 13.00 часа, в сградата на общината, в гр. Карлово, тя ще се срещне с граждани.
***
Полски Тръмбеш.
От 16.30 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел и председателят на Националния
предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов и Даниел Панов ще бъдат в град
Полски Тръмбеш, където ще се срещне с актива на ГЕРБ.
***
Русе.
От 10.30 часа в читалището в с. Ценово, Валери Жаблянов ще се срещне с жители.
***
Свищов.
От 09.00 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел и председателят на Националния
предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще посетят ТПК „Милан Василев"
където ще се срещне с представители и работници на предприятието.
От 10.00 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел и председателят на Националния
предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще посетят свищовското предприятие
„Устрем" ООД, а по-късно и месопреработвателен комбинат „Биляна" ООД, намиращ се в с. Българско Сливово.
От 12.15 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел и председателят на Националния
предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще се включат в организираната от
ПГЕРБ - Свищов дискусия с представители на местния бизнес. Срещата ще се проведе в Конферентната зала на
хотел „Калето", намиращ се на ул. „Т. Пантелеев" №2.
От 13.55 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел и председателят на Националния
предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов и придружаващите ги лица ще
разговарят със студенти и преподаватели от СА „Д. А. Ценов", пред барелефа на дарителя, на ул. „Ем. Чакъров".
От 14.40 часа кандидатът за евродепутат от листата на ГЕРБ и СДС Ева Майдел и председателят на Националния
предизборен щаб на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще посетят с. Овча могила, където ще
се срещнат с местни жители.
***
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Стара Загора.
От 11.00 часа в спортната зала на СУ „Иван Вазов" двамата кандидати за евродепутати Андрей Новаков и Николай
Диков ще се срещнат с абитуриенти. От 12.30 часа Андрей Новаков и Николай Диков ще открият изцяло
рехабилитирана улица в село Ягода, община Мъглиж.
От 17.00 часа в залата на Художествената галерия в гр. Раднево, Иван Кръстев и Деница Златева ще проведат с
граждани дискусия за проблемите в енергетиката. В 19.00 часа, в залата на Дома на културата "Енергетик", в гр.
Гълъбово, те ще проведат среща с граждани за проблемите в енергетиката.
***
Харманли.
От 15.30 часа в залата на Културен център Харманли кандидатът за европейски депутат от листата на ГЕРБ и СДС
Андрей Новаков ще се срещне с жители на общината и симпатизанти.
***
Хасково.
От 10.00 часа на ул. "Бургас" 23, в гр. Хасково, Иво Христов ще се срещне с Тракийско дружество "Георги
Сапунаров". В 11.30 часа в сградата на НТС в града, той ще се срещне със СОЗР и клуб "Родолюбие". В 13.00 часа в
завод "МИР", гр. Хасково, той ще се срещне с ръководството и работниците в завода. В 15:00 часа в предприятие
за производство на машини за хранителната индустрия, Иво Христов ще се срещне с ръководството и работещите
в предприятието. В 18.30 часа в клуб "Сакар" в гр. Свиленград Христов ще се срещне с обществеността.
***
Царево.
От 18.30 часа в салона на народно читалище „Георги Кондолов 1914 на ул. „Хан Аспарух"
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