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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

 
АИКБ 
 
√ ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА НА 28.09.2018  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)  Ви кани на кръгла маса за обсъждане на изготвения в рамките на 
проект BG05M9OP001-1.011 – 0002 „Постигане на устойчива и качествена заетост посредством подобряване 
привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за развитието на българската 
икономика сектори” Модул за насърчаване на работната сила с цел заемане на свободни работни места по 
идентифицираните 16 професии с дефицитно предлагане на работна сила в четирите пилотни бранша, която ще се състои 
на 28 септември 2018 г., гр. София, Хотел Балкан-София, Зала „Сердика“ от 10.00 часа. 
Модулът за насърчаване на работната сила е адресиран за използване от работодателите и специалистите по човешки 
ресурси. Модулът разглежда спецификите на всяка една от идентифицираните професии с дефицитен недостиг на 
квалифицирана работна сила и предлага стратегии за преодоляване на разликите в търсенето и предлагането на работна 
сила. 
За повече информация вижте програмата на събитието. 

 
БНР 
 
√ В. Велев: Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след законодателните промени догодина 
Защо старите автомобили имат два пъти по-ниски данъци от новите при същите условия  
Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след промените в данъчното законодателство догодина, обясни в 
предаването "Преди всички" председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. Възможността за 
данъчно облекчение само за едно основно жилище ще прекрати много некоретни практики, но ще натовари с 
допълнителни данъци собствениците на повече от един имот, обясни Велев. За автомобилите има промяна във формулата 
на изчисляване на налога, но отново не се прилага принципът "замърсителят плаща".  
"Това, което остава за нас необяснимо е, защо продължават старите автомобили да имат по-ниски данъци - два пъти по-
ниски данъци - от новите автомобили при същите условия.  
Велев обяви, че ръководството на бюджетната комисия в парламента - т.е. депутати от ГЕРБ, защитават лобистки текстове 
за одиторите, които натоварват прекомерно малкия бизнес 
"Паразитират! Като кърлежи са се впили в малкия бизнес и смучат от него. Това беше вкарано между две четения от лобито 
на одит и вече втора година не се поправя тази вопиюща несправедливост" 
Тъй като управляващите са отказали да въведат предложенията за промени, направени от бизнеса, пакетът с данъчни 
закони не е подкрепен на експертно ниво и ще бъде разглеждан обстойно в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
Expert.bg 
 
√ Велев: От догодина гражданите ще плащат по-високи местни данъци  
Гражданите ще плащат по-високи местни данъци след промените в данъчното законодателство догодина, обясни 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев пред БНР. 
Възможността за данъчно облекчение само за едно основно жилище ще прекрати много некоретни практики, но ще 
натовари с допълнителни данъци собствениците на повече от един имот, обясни Велев. 
За автомобилите има промяна във формулата на изчисляване на налога, но отново не се прилага принципът "замърсителят 
плаща". 
"Това, което остава за нас необяснимо е, защо продължават старите автомобили да имат по-ниски данъци - два пъти по-
ниски данъци - от новите автомобили при същите условия. 
Велев обяви, че ръководството на бюджетната комисия в парламента - т.е. депутати от ГЕРБ, защитават лобистки текстове 
за одиторите, които натоварват прекомерно малкия бизнес 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/09/Program_round-table_28.09.2018.pdf
http://82.119.84.123/storage/Horizont/Actualni_2018/2709%20%D0%9C%D0%9C.mp3
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Тъй като управляващите са отказали да въведат предложенията за промени, направени от бизнеса, пакетът с данъчни 
закони не е подкрепен на експертно ниво и ще бъде разглеждан обстойно в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
 
Teacher.bg 
 
√ Бизнесът настоява: студентите държавна поръчка да работят тук 
Бизнесът настоява – студентите държавна поръчка трябва да работят в страната си за определено време, а ако не желаят 
– да връщат сумата, поето от висшето учебно заведение. Това каза във Варна Добрин Иванов, изпълнителният директор 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Страната ни е загубила близо 30 години от това, че младежите, завършили университет или средно специално училище, са 
напуснали пределите на държавата и са потърсили професионалното си развитие в чужбина веднага след дипломирането 
си. 
Според Иванов сумата възлиза на близо 25 милиарда лева, а средствата са абсолютно невъзвръщаеми. 
Изпълнителният директор на АИКБ заяви, че тези хора са допринесли за развитието на икономиката и БВП не на родината 
си, а на други държави, въпреки че са получили образованието си безплатно у нас. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България предлагат да се промени начина на финансиране на университетите. 
Те предлагат държавата да плаща само обучението в специалности, за които има реално търсене на пазара на труда. 
Идеята висшистите задължително да остават и да работят в България за известен период от време по думите им не 
ограничава свободата или правото им на придвижване и работа. 
“Всеки има право да имигрира, но и държавата има право да си търси направените инвестиции за образование”, обясни 
Иванов. 
Предложението държавната поръчка да бъде възможна само за направления, които са приоритетни за бизнеса и за които 
има реална реализация на пазара на труда, е по известен начин дискриминираща, обаче. 
С две думи – ако искаш да учиш висше образование държавна поръчка, то ще учиш това, с което можеш да се реализираш 
в страната си. А не дай си Боже потърсиш развитието си в чужбина след това – дължиш неустойка заради сумата, която 
държавата е поела. Сякаш се обвързваш с някакъв договор. Трябвало да “върнеш услугата” едва ли не. 
Студентите търсят развитие в чужбина, защото за жалост бизнесът там им предлага много по-добри условия на работа в 
сферата, в която уж родната образователна система бълва кадри. Проблемът е, че бизнесът не се съсредоточава върху това 
да се привлекат младите професионални кадри, а още по-силно да накарат свежата работна ръка да търси развитието си 
другаде. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Външният дълг на България нараства с 0,5% спрямо БВП през юли 
В първите седем месеца на тази година са извършени плащания по обслужването на дълга за 3,092 млрд. евро, 
изчислиха в БНБ 
Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края на юли нараства с 0,5% (172 млн. евро) на годишна база като 
част от брутния вътрешен продукт (БВП). Към 31 юли той възлиза на 33,648 млрд. евро и така представлява 63,7% от БВП 
на страната, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ). 
За сравнение, преди година съотношението беше 66,4% от БВП, а преди малко повече от две години – над 75%. 
При съпоставяне с края на миналата година външните задължения на страната ни са с 0,8% (250,6 млн. евро) повече от 
края на 2017 г., когато възлизаха на 33,397 млрд. евро и бяха 66,2% от БВП. 
Според прогнозата на централната банка през тази година БВП ще е 53,639 млрд. евро, като по данни на Националния 
статистически институт през 2017 г. той беше 50,429 млрд. евро. 
В края на юли дългосрочните задължения достигат 25,745 млрд. евро, като за една година намаляват с 0,5% (123 млн. 
евро). 
Краткосрочният външен дълг към 31 юли е 7,902 млрд. евро и на годишна база нараства с 3,9% (295 млн. евро). 
Дългът на централната и местната власт 
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на юли 2018 г. е 5,653 млрд. евро (10,7% от БВП). За една 
година външните задължения на сектора се понижават с 6,6% (397,8 млн. евро). 
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Задълженията на банките 
Външните задължения на сектор Банки в края на юли са 4,511 млрд. евро и нарастват с 3,9% (167,9 млн. евро) в сравнение 
със същия период на миналата година. 
Външните задължения на Други сектори са 10,695 млрд. евро и нарастват с 0,3% (36 млн. евро) спрямо юли 2017 г. 
Задълженията на търговските фирми и домакинствата 
В края на юли вътрешнофирменото кредитиране е 12,788 млрд. евро, като нараства с 2,9% с (366 млн. евро) спрямо юли 
2017 г. 
За първите седем месеца на тази година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 3,236 млрд. евро 
(6,1% от БВП), докато преди година беше 2,825 млрд. евро (5,6% от БВП). От тях 210,1 млн. евро (6,.5% от общия размер) са 
за сектор Държавно управление, 702,6 млн. евро (21,7% от общия размер) за сектор Банки, 1,303 млрд. евро (40,3%) – за 
Други сектори, а 1,020 млрд. евро (31,5%) са вътрешнофирмено кредитиране. 
През януари – юли извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3,092 млрд. евро (5,9% от БВП) при 
3,595 млрд. евро (7,1% от БВП) за същия период на 2017 г. 
Нетният външен дълг в края на юли е отрицателен в размер на 2,392 млрд. евро, като намалява с 1,326 млрд. евро (124,3%) 
спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1,066 млрд. евро, 2,1% от БВП). 
Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 1,576 млрд. евро, 4,6%) в сравнение с 
нарастването на брутния външен дълг (с 250,6 млн. евро, 0,8%). 
Нетният външен дълг намалява с 1,775 млрд. евро спрямо година по-рано, когато беше с отрицателна стойност от 617,6 
млн. евро. 
Investor.bg припомня, че премиерът Бойко Борисов обяви, че до края на мандата на правителството външният дълг ще 
падне до 20% от БВП. По думите му, по данни на Евростат нашата страна е на трето място след Естония и Люксембург по 
най-нисък външен дълг, който е намалял от 29% на около 23%. 
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова също очаква през следващите години дългът да продължи да 
пада, като през тази година ще бъде 23% от БВП, а догодина  – 21,3%. 
 
News.bg 
 
√ По 1.5 млрд лв. годишно за инфраструктура, обеща Дончев  
"Според моите изчисления до 2023 г., само от средствата на ЕС, за инфраструктура ще се разходват не по-малко от 1,5 
млрд. лв. на година. С тези думи вицепремиерът Томислав Дончев очерта перспективите пред строителството по 
отношение на публичното финансиране. 
По думите му като се добавят и останалите източници с публичен характер, тази сума ще се удвои. 
Той подчерта, че в момента на годишна база за строителство и ремонт на пътища се разходват около 300 млн. от бюджетни 
източници, а амбициите на правителството са тази сума да се увеличи. 
Дончев смята, че за това ще помогне и въвеждането на тол-системата. 
Очакванията на вицепремиера са, че европейските пари до 2029 г., ще бъдат със сходен и дори малко по-голям дял. 
"Делът от европейските пари от публичните към инвестиционни разходи ще става все по-малък", отбеляза Дончев. 
По думите му е нормално разходването на тези пари да бъде съпътствано с увеличаване на бюджетните разходи. 
Според Дончев там, където частният сектор има интерес да изгради съображение, откъдето би могло да извлекат ползи и 
печалба в перспектива, държавата не трябва да се меси. 
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√ Депутатите стимулират социалната икономика 
Депутатите приеха на първо четене Законопроект за предприятията на социалната и солидарната икономика. 
Според мотивите на законопроекта, се цели обособяване, развитие и насърчаване на стопански отрасъл, който да се 
характеризира преимуществено със социална насоченост и чиято основна цел е генериране на положителна социална 
добавена стойност по посока заетост, жизнен стандарт и социално включване на уязвими групи от населението. 
С изпълнението на стратегическата цел на проекта близо 2% от БВП на страната следва да бъде постигнат до 2021 г. чрез 
дейността на предприятия от социалната и солидарна икономика. 
Българското общество се нуждае от нов подход в областта на включващия икономически растеж, който може да бъде 
реализиран чрез социалната предприемчивост и иновативност на предприятията от социалната и солидарна икономика. 
На базата на новите технологии и промененото разбиране и отношение към обществените промени, секторът на 
социалната и солидарна икономика е в състояние да отговори по нов начин на социално-икономическите 
предизвикателствата, по-специално необходимостта да се стимулира устойчив и социално приобщаващ икономически 
растеж и да се създават работни места. 
Стратегически, този сектор разполага с потенциала да променя коренно социално-икономическата среда едновременно, 
като залага на икономически напредък и на по-справедливо общество в социално отношение. 
Към момента действащото законодателство не съдържа изрична регламентация на предприятията от социалната 
икономика. Проектозаконът ще даде възможност да бъдат идентифицирани социалните предприятия, да бъдат 
разпознати като стопански субекти в подкрепа на икономическото и социално развитие на страната, да бъде 
идентифициран техният принос за повишаване на брутния вътрешен продукт, както и за по-доброто социално 
приобщаване на уязвими групи в обществото, да бъде регламентирана тяхната дейност, обхват и цели. 
Подобен закон до момента не съществува в националния правен мир. Той е първи по рода си и има за цел да регулира 
материя, която до момента е застъпена в различни правни документи, но не е консолидирана. 
Освен това, с предложения проект ще се обхванат съществуващите неуредени въпроси за дефиниране и регистриране на 
социалните предприятия, сертифициране и измерване на социалната добавена стойност. В действащото законодателство 
тези аспекти от дейността на социалните предприятия не са уредени и няма правен текст, който да ги урежда. 
Оперативните цели, които си поставя законопроекта могат да се систематизират така: 
- Да се увеличи броя на социалните предприятия и произвежданата продукция; 
- Повишаване потребителското търсене на стоки и услуги, произвеждани и предоставяни от социални предприятия; 
- Повишаване административния капацитет за по-добро управление и реализиране на политиката по социална 
икономика чрез обучения на заинтересованите страни. Целта следва да бъде реализирана текущо; 
- Обособяване на структура, отговорна за реализирането и развитието на политиката по социална икономика - не 
по-рано от края на 2018 г.; 
- Създаване на регистър за социалните предприятия в България - не по-рано от края на 2018 г.; 
- Създаване на сертифицираща система за социалните предприятия - очакванията са това да се случи през 2019 г. 
- Разработване на методика за измерване на тяхното социално въздействие - до 6 месеца от влизането в сила на 
Закона за предприятията от социалната и солидарна икономика. 
Реализирането на поставените цели ще доведе до по-добро взаимодействие между държавата и социалните предприятия, 
между заинтересованите страни в областта на социалната икономика в страната. Ще се постигне ясно идентифициране на 
субектите на социалната икономика от останалите стопански субекти, ясно и точно посочване на техните характеристики, 
възможностите им за участие на пазара. 
По този начин те ще бъдат лесно разпознаваеми сред останалите участници в стопанския живот на страната, както и ще 
имат възможност да излязат на международния пазар като си сътрудничат и се кооперират със социални предприятия от 
други страни. Чрез правното им регламентиране ще бъде ясно и възможно тяхното целенасочено финансиране чрез 
публични и частни източници, както чрез публично-частно партньорство. 
Освен, че няма специализиран закон за социалните предприятия, няма и единна цялостна нормативно или по друг начин 
устроена система от правила, свързана и съобразена с принципите на социалната и солидарна икономика, както и с 
условията, организацията и реда, при които социалните предприятия, като нейни основни субекти, функционират и си 
взаимодействат с държавата и общините. 
Разработената и приета от Министерски съвет през 2012 г. Национална концепция за социална икономика дава 
характеристиките за социално предприятие, без това да бъде правно закрепено в нормативен документ. На равнище 
Европейски съюз съществува политика, която насочва държавите - членки да предприемат необходимите действия, за да 
осигурят цялостната рамка, която да позволи и да улесни разгръщането на потенциала на тези субекти, съобразно техните 
характеристики и националните особености. 
Въпреки че действащото законодателство не съдържа изрична регламентация на социалното предприемачество, 
практиката показва, че в България съществуват редица предприятия, които се самоопределят като "социални 
предприятия". Същевременно те са с ограничено въздействие върху социалната и икономическа активност в страната. 
Самоопределянето на предприятията като "социални" на основата на общи характеристики не произвежда правни 
последици за тях. Това самоопределяне крие съществени рискове от деформация на статистически данни, които имат 
определящо значение за публичната и инвестиционна политика, отчитането на тяхната обществена полезност, 
изграждането на потребителско доверие и други фактори за развитие. 
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БНР 
 
√ Специалисти от пет европейски държави представят опита си при управлението на тол системите в Банско 
Специалисти от Словения, Гърция, Словакия, Унгария и Белгия ще представят опита си при управлението на тол системите 
на работна среща в Банско. 
Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова ще открие семинара, в който ще участват и представители на 
Световната банка. Те консултират пътната ни администрация при въвеждането от догодина на Националната система за 
електронно събиране на пътни такси и подпомагат определянето на пътищата, които ще се таксуват, както и размера на 
тарифите 
 
√ Промени в Закона за местното самоуправление гледат депутатите на първо четене 
На второ четене народните представители ще обсъдят промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина 
Звено в общината да отговаря за изпълнение на актовете на кмета и Общинския съвет по опазване на обществения ред, 
имуществото и организацията на движението по пътищата, това предвиждат промените в Закона за местното 
самоуправление, които днес депутатите ще разискват на първо четене. 
Промените не задължават, а дават възможност за създаване на подобна структура. Служителите в новото общинско звено 
ще бъдат на пряко подчинение на кмета, но дейността им ще бъде координирана с МВР. Те ще преминават на обучение 
по специална програма, изготвена от ГД „Национална полиция”. Ще носят униформа и ще имат право да изискват документ 
за самоличност. Ако преценят, че лице, което извършва нарушение или с поведението си нарушава обществения ред и 
може да застраши своя или чужд живот, служителите могат да ограничат правото му на свободно придвижване до 
пристигането на полицейски орган. 
В мотивите към законопроекта е записано, че създаването на новото звено се налага заради високата цена на издръжка 
на общинската полиция. Вносители са заместник-председателят на НС Емил Христов и заместник-председателят на ПГ на 
„Обединени патриоти” Искрен Веселинов. 
Втора точка в дневния ред е обсъждане на второ четене на промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина. 
С поправките се създава правна възможност пациенти, които не са включени в клинични изпитания, да получат достъп до 
лечение, когато липсва терапевтична алтернатива, а продуктът не е разрешен за употреба в друга държава. Тези лекарства 
няма да се заплащат с обществени средства. Въвеждат се мерки за наблюдение на медикаменти от Позитивния лекарствен 
списък и ограничаване на износа им при наличие на липса или недостиг у нас. 
 
√ “Булгаргаз“ ще предоговаря с "Газпром Експорт“ условията за покупка на газ  
Представители на “Булгаргаз“ заминават за среща с руската компания "Газпром Експорт", на която ще се опитат да 
предоговорят условията за покупка и доставка на синьо гориво, съобщиха от енергийното ни министерство. Очаква се в 
резултат от разговорите да се договорят по-добри доставни цени на синьото гориво за България.  
До тези разговори се стигна, след като руският газов гигант постигна споразумение с Европейската комисия по 
антимонополното дело, заведено срещу него. "Газпром Експорт" избегна плащането на огромни глоби и се задължи да 
продава газ на конкурентни цени на страните от Централна и Източна Европа. 
Пръв за предстоящите разговори съобщи в началото на месеца председателят на енергийния регулатор Иван Иванов:  
"Газпром" трябваше да покани страните, засегнати от решението - това са осем страни от Централна и Източна Европа, 
включително и България, и очаквам започване на преговори, които да доведат до по-добри условия за България в рамките 
на договора за доставка на природен газ от "Газпром", посочи Иванов. 
 
√ Обновяване на политиките за трудовия пазар препоръча Световната банка 
Световната банка препоръча обновяване на политиките за трудовия пазар, данъчното и осигурителното законодателство 
в Европейския съюз. Това става с новия доклад на институцията, изследващ неравенството в световен мащаб. 
Неравенството в трудовия пазар се разглежда в няколко аспекта. От една страна има ясно разделение между млади и 
стари, от друга разделение има между различните видове професии. Достъпът до пазара на труда е неравен и когато се 
разглежда на географски принцип, коментират от Световната банка и обръщат внимание, че е необходима по-голяма 
защита на трудовите договори, но не само от гледна точка на тяхната дългосрочност.  
Младите хора вече не считат дългосрочното работно място за ценност, отбелязват експертите. Именно заради това се 
налага обновяване на механизмите за защитата на трудовите им права. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Европейският инвестиционен фонд подпомага предприемачеството 
Христо Стоянов, регионален мениджър в Европейския инвестиционен фонд, Бизнес старт, 26.09.2018  
Мисията на Европейския инвестиционен фонд е да подпомага ускореното развитие на финансовата система в Европа, като 
по този начин да се стимулира предприемачеството, създаването и растежа на млади и иновативни компании на Стария 
континент. Това каза Христо Стоянов, регионален мениджър в Европейския инвестиционен фонд, в предаването "Бизнес 
старт" с водещ Христо Николов. 
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"Банковата и небанковата финансова система в Европа е много консервативна по отношение на поемането на риск и 
финансирането на иновации. Поради това мисията на фонда е да дава възможност на традиционната и новата финансова 
система в Европа, за да се подпомага бизнеса". 
Стоянов коментира, че стимулират поемането на рискове. 
"С кредитните гаранции даваме възможност на банките в България да поемат повече риск. През последните години 
Европейската централна банка (ЕЦБ) и българският регулатор повишиха капиталовите изисквания при поемане на риск в 
кредитните портфейли. С нашите гаранции даваме възможност на банките да поемат този риск, като им намаляваме 
регулаторните изисквания". 
През последните 2 години са финансирани над 3000 малки български компании с кредити, отбеляза той. 
"Нито един сектор не е изключен от технологичната революция. Най-важното за един предприемач е да бъде упорит и да 
не се страхува от глобалната конкуренция. В България има добри примери". 
 
√ За една година Македония направи сериозна крачка в своето евроатлантическо бъдеще 
Професор Владо Бучковски, бивш министър на отбраната и бивш премиер на Република Македония, Светът е бизнес, 
25.09.2018 
За една година Македония направи сериозна крачка в своето евроатлантическо бъдеще. Това заяви професор Владо 
Бучковски, бивш министър на отбраната и бивш премиер на Република Македония, в предаването "Светът е бизнес" с 
водещ Николай Кръстев. 
"Референдумът за името на страната е исторически момент за Македония. Насочен е към избора за присъединяване към 
ЕС. За жалост договорът с Гърция беше единственото възможно решение, за да се отворят вратите на НАТО и ЕС. Ясно е, 
че над 700 000 гражданите на Македония ще гласуват за, но дали онези, които са против, ще се обединят, не се знае." 
Това е вторият референдум в Македония след отделянето ѝ от бивша Югославия през 1991-ва година, коментира проф. 
Бучковски. 
"Аз съм съгласен, че настоящият референдум е продължение на този от 1991. Тогава се борихме за независимост, днес се 
борим да бъдем част от Нато и ЕС. Ще потвърдим своята държавност". 
По преценка на Владо Бучковски в момента има от 1 300 000 до 1 350 000 гласоподователи. От друга страна, 250 000 – 300 
000 са неопределените гласоподаватели, които не вярват в политиците и съответно които на последните избори вероятно 
не са гласували. Вярвам, че моментната кампания ще им даде тласък. Този референдум е консултативен. 
Към този момент името Република Северна Македония е компромисът, който изглеждаше единствено възможен като 
логично решение. Ние първо трябваше да признаем своята идентичност, нашето културно наследство. За жалост, от друга 
страна, трябва да се правят компромиси, допълни още гостът. 
"Ако референдумът не успее, няма да се разпаднем. Но Македония ще започне сама да загнива изолирана. Все повече 
млади хора ще напускат Македония, все повече няма да сме атрактивни за инвеститорите. Този референдум е важен 
предвид това какво се случва в Румъния, България и Албания като държави-членки на ЕС. Това е повече от обикновен 
референдум. Това е уникална възможност". 
Имаме покана за НАТО, ще бъдем член на НАТО. Известно е, че до 2025 имаме шанс да стигнем Черна гора и Сърбия, които 
са пред нас. Имаме достатъчно компететнтнна администрицаия. Вярвам, че имаме и доблест да признаем своите 
недостатъци като например правосъдни проблеми,  както и такива с разузнавателните служби и свободата на словото. 
Подобно проблеми имат и останалите държави-членки на ЕС. Ще се справим с това по-лесно, ако Европа и НАТО са наши 
партньори, бе категоричен проф. Бучковски. 
По темата за договарянето между Сърбия и Косово за размяна на територии гостът посяни, че това го връща в 2001-ва, 
когато и в Македония тези теми са били актуални, защото преди това тезата за размяната на теоритории е билоа 
обсъждана, когато покойният премиер Зоран Джинджич бе начело на сръбската власт. Това е стара и заразна идея. 
Не е координирано всички да искаме да бъдем част от ЕС, а преди това да се делим на етнически граници. Сърбия и Косово 
трябва да размислят по тази тема, спомена в заключение по темата Владо Бучковски. 
 
√ ЧЕЗ се стреми да финализира сделката с "Инерком" 
Галина Александрова, главен редактор на 3е-news, Бизнес старт, 26.09.2018  
Чешкият енергиен концерн CEZ е убеден, че няма да има проблеми нито от финансов характер, нито от друг в посока на 
финализиране на сделката с "Инерком". Това мнение изказа Галина Александрова, главен редактор на специализирания 
енергиен сайт 3е-news, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов. 
„Говорителят на CEZ Алице Хоракова подчерта, че има действащ, подписан договор и се чака „Инерком“ да изпълни 
задълженията си. Няма място за съмнение за финансирането на сделката. Има притеснения от политически характер, на 
първо място от решението на Комисията за защита на конкуренцията, което чехите обявяват за неоснователно. CEZ Прага 
е завела иск във Върховния административен съд и обжалва това решение. От чешката компания са готови да подадат 
жалба в ЕК за нарушаване на инвестиционни интереси на пазарни принципи в България спрямо тях. Има основание, тъй 
като се спира частна сделка по странни причини, меко казано. Това е сделка между два частни субекта. Компанията иска 
да излезе от България и остава впечатлението у нея, че се оказва натиск, за да може тя да не получи цената, която е 
предложил купувачът, който е избран, а цената да падне, и сделката след това да се осъществи на много по-ниска цена", 
коментира още Александрова. 
Има още една заплаха за България от CEZ Прага. Те в момента обсъждат с правните си консултанти дали да заведат 
арбитражно дело срещу България. Това е международен арбитраж, а България все е губила от такива. Проблемът отново 
отива в КЗК. КЗК би трябвало бързо да се произнесе по казуса, и то положително, за да може Инерком да влезе в сроковете 
за плащане, съобщава Галина Александрова. 
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Във връзка с цената на природния газ гостът коментира, че бизнесът, който използва цената като суровина, са торовите 
заводи, изобщо химическата индустрия и Топлофикациите. При директно потребление на газ няма да има такова 
увеличение, ще бъде може би 7-8%. 
"Още преди два месеца Газпром и ЕК постигнаха споразумение по антимонополното дело и една от точките беше, че 
трябва да започнат преговори между Газпром и съответните 8 държави за промяна на условията в договорите. Булгаргаз 
трябваше да започнат преговори Срокът на ЕК вече изтича. Има опасения, че при промяна на условията може да загубим 
в някакъв момент и цените може да се повишат. Добре е да се помисли кога е най-благоприятният момент. България е в 
най-изгодната ситуация да избере и предлага варианти". 
Силно с надявам да има фамозно откриване на старта на газовата връзка с Гърция, да се построи съоръжение за получаване 
на газ от Румъния. Отново възникнаха пречки. Те идват от едни винарни и фирми за търговия с имоти, които обжалват 
процедурите. Това е сделка за десетки милиони евро и тя бива спирана от една винарна с неясен оборот. Трябваше в 
Закона за обществените поръчки да бъде приета клауза, която да позволява обжалване на проекти да се прави само от 
заинтересовани страни, които биха могли да поемат част от изпълненението на проекта, категорична е Галина 
Александрова. 
 
В. Банкерь 
 
√ Износът ни за Чехия достига 300 млн. евро за първото полугодие  
През първите шест месеца на 2018 г. износът ни за Чехия се увеличава с 11% , спрямо същия период на миналата година и 
достига близо 300 млн. евро. Стокообменът също отбелязва увеличение за първото полугодие с 12% и е в размер на 
647.266 млн. евро. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на пленарното заседание 
на Осмата сесия на Смесената българо-чешка Работна група за икономическо сътрудничество, която се проведе вчера в 
София. 
Съпредседател на работната група от българска страна е заместник-министър Борисов, а от чешка заместник-министърът 
на промишлеността и търговията на Чешката република Петр Очко. Двамата обсъдиха теми и въпроси, които ще 
допринесат за активизирането на двустранното сътрудничество и подобряването на синергията между двете икономики. 
На заседанието стана ясно, че стокообменът между двете държави за миналата година възлиза на 1, 228 млрд. евро. 
Икономическият заместник-министър посочи, че през 2018 г. се очаква да отбележим нов рекорд в двустранната търговия 
с оглед на статистическите данни за полугодието. 
„Чехия от десетилетия се утвърди сред водещите ни 15 търговски партньори в световен мащаб", заяви Борисов и допълни, 
че през последните десет години износът ни нараства – от 95 млн. евро през 2007 г. до рекордните 546 млн. евро през 
2017 г., което е показателно за интереса на българския бизнес към чешкия пазар.По думите му налице е потенциал за 
повишаване на износа и задълбочаване на сътрудничеството в областите автомобилостроене, дигитализация и 
иновациите . 
Заместник-министър Очко изтъкна, удовлетворението си от нарастването на стокообмена и гарантира подкрепа за чешките 
инвестиции в България. Той допълни, че чешките инвестиции в страната ни могат да бъдат в секторите свързани със 
съхраняване на енергия, обработване на отпадъци, рециклиране и почистване на водите, производство на тролейбуси и 
автобуси и др. 
След края на заседанието бе подписан и Протокол между Министерството на икономиката на Република България и 
Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република. 
 
БНТ 
 
√ „Активни потребители“ прогнозира нов скок на цените на топлата вода и парното  
Ако тенденциите на цените на горивата в световен план продължат, до Коледа може да има още една неприятна изненада, 
която да влезе в сила от 1 януари. Това прогнозира Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“ в студиото на 
сутрешния блок на БНТ1. 
Ако тенденциите на цените на горивата в световен план продължат, до Коледа може да има още една неприятна изненада, 
която да влезе в сила от 1 януари, прогнозира Богомил Николов от асоциация „Активни потребители“. Октомври и ноември 
не са традиционно студени месеци и увеличението на цената на парното няма да се отрази особено, но голямото 
притеснение е за същинските зимни месеци, допълни той. 
КЕВР има крайната дума и поема пълната отговорност за цените на парното и топлата вода, припомни той. По думите му, 
България няма устойчива политика за енергийната бедност, която да включва мерки и стимули за по-ефективно 
потребление на енергията, а не раздаване на пари на калпак, и така може да се преборят тенденциите за поскъпването на 
енергийните ресурси. 
Предвижда се преминаване към дистанционни водомери, които обаче са три пъти по-скъпи от нормалните, заяви Николов. 
Богомил Николов, асоциация „Активни потребители“: Не можеш да задължиш хората да дават три пъти повече пари. 
Тези водомери ще си намерят мястото, но това не става с тоягата, а със стимули и поощрения. 
Ако се въведат дистанционни водомери, остава въпросът съществува ли софтуер, който да обработи постъпващите данни. 
Такива водомери биха били голям плюс в големите градове, а въвеждането им трябва да се въведе с поощрения, а не със 
задължения, подчерта Николов. 
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√ Какви са очакванията за работа на младежите в Благоевград?  
Работодатели от Благоевград казват, че често младите са с големи изисквания към тях, които не отговарят на уменията, 
които предлагат. Част от младите кандидати за работа отказват обучения, а някои, които преминават такива, напускат 
работа малко след като ги завършат. 
Вчера в Благоевград се проведе трудова борса, където се срещнаха търсещите работа и работодателите. 
 
√ Премиерът поиска строго наказание за нападателите на репортера Димитър Върбанов  
Телевизионен журналист е в болница след нападение от служители на склад във Велико Търново, които са обект на негово 
разследване. Репортерът Димитър Върбанов е бил пребит, докато е снимал продължение на разследване, свързано със 
склад за храни с изтекъл срок на годност. В момента е настанен в Неврохирургията на Великотърновската болница с 
множество травми по главата и ръцете, но без опасност за живота. Полицията и прокуратурата започнаха разследване по 
случая. 
Премиерът Бойко Борисов е поискал спешно да му се докладва за разследването на случая с журналиста Димитър 
Върбанов и виновните за нападението да бъдат най-строго наказани. 
От Ню Йорк, където е на посещение за участие в сесията на Общото събрание на ООН, министър-председателят коментира 
инцидента.  
Бойко Борисов, министър-председател: Разговарях с Терзийски, директора на полицията. Той е в Хага. Да кажем, че в 2 
или 3 през нощта българско време. Дал съм им час и половина срок да ми докладват - арестувани, задържани, съответно, 
побойниците и с цялата строгост на закова да бъдат наказани. Така че надявам се и прокурорите бързо да повдигнат 
обвинения, разбира се, по всички правила на наказателния закон. Това е недопустимо. Знаете, аз само за кимване или 
намек към журналист махам депутати от парламентарната група. Такова нещо не може да се толерира. Трябва да сме 
изключително непримирими към такива деяния. 
Димитър Върбанов е в адекватно състояние, въпреки че снощи е бил пребит тежко, предаде кореспондентът на БНТ във 
Велико Търново Зорница Илиева. Здравето му към момента не е сериозно застрашено. 
Първото разследване на репортера е започнало юни месец, когато е станало ясно, че се в склад за храни във Велико 
Търново се съхраняват 15 тона негодни храни, които пътуват към други складове и магазинната мрежа, в това число и 
детската кухня за бебета. Сериозни мерки до сега не са взети, макар че Агенцията по храните е потвърдила нарушенията. 
Двамата нападатели на репортера - служители на склада - както и началникът на склада, са задържани за 24 часа. 
 
Economic.bg 
 
√ Всички срещу Ананиев за здравната реформа 
Идеите на здравния министър за задължително здравно осигуряване не са достатъчни за подобряване на здравната 
система, заявиха редица от участниците на кръглата маса в НДК  
Планът за реформа в здравеопазването, представен вчера от здравния министър Кирил Ананиев, се фокусира прекалено 
много върху Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и върху привличане на още пари в бюджета. Тази позиция 
беше изразена както от омбудсмана Мая Манолова, така и от представители на лекарски организации и икономисти, които 
присъстваха на кръглата маса в НДК, посветена на бъдещето на здравеопазването. 
Ананиев предложи два плана за подобряване на здравноосигутелната система. Единият е гражданите да могат да избират 
къде да внасят 8-процентната си здравна вноска - дали както досега в НЗОК или в някоя застрахователна компания. Целта 
е незабавно създаване на конкуренция на Здравната каса и пълното ѝ демонополизиране. Вторият вариант предвижда 8-
поцентната вноска да отива в Касата, както е сега, но ще има и задължителна здравна застраховка. 
„Не става ясно как допълнително събраните пари чрез задължителното основно или допълнително здравно осигуряване 
ще подобрят достъпа до лекарска помощ, как ще повишат качеството и контрола в сферата на здравеопазването”, каза 
Манолова. Омбудсманът отбеляза, че многогодишната практика е показала, че повече пари в здравната система не 
означават непременно по-добро здравеопазване, а напротив – с всяка изминала година парите се увеличават, проблемите 
стават повече, стига се до ръст на недоволството и жалбите. 
По думите на Манолова има и конституционен проблем да се въведе задължително здравно осигуряване, защото в 
основния документ е записано, че българските граждани имат основно право на достъпно и качествено здравеопазване, 
на безплатна медицинска помощ. 
„С предложените промени в здравната система няма да се премахнат неофициалните доплащания на пациентите към 
техните лекари и болници, а въпросните плащания просто стават официални”, коментира икономическият съветник на 
синдиката КТ „Подкрепа” Ваня Григорова. „Смятате ли, че тези застрахователни компании, които започнат да предлагат 
здравно осигуряване, ще се представят по-добре от пенсионноосигурителните дружества?”, реторично попита тя Ананиев. 
Проф. Георги Михайлов от парламентарната комисия по здравеопазване каза, че вижда в направеното от здравния 
министър предложение за реформи по-скоро модел за допълнително финансиране на системата на здравеопазването, 
без да се правят някакви промени в устройството на самата сфера. 
„Алгоритмите на клиничните пътеки са остойностени по един непрофесионален начин и това е не само мое мнение, а и на 
огромна част от професионалната гилдия, а присъствието на търговски дружества за 19 години тотално измести 
вниманието на здравната система от пациента върху други цели”, каза Михайлов. 
По думите му системата на здравеопазването трябва да се промени така, че да се противопостави сериозно на 
лекарствената политика, която в момента поради много причини затруднява здравната политика. Именно лекарствата са 
основна причина за голяма част от допълнителните плащания, които хората трябва да правят, когато се лекуват, посочи 
Михайлов. 
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Липсата на адекватно остойностяване на услугите и ресурсите в здравната система коментира и икономистът от Института 
за пазарна икономика (ИПИ) Калоян Стайков. „Трябва първо да разберем какви са разходите, да се види къде могат да се 
намалят разходите и чак тогава да говорим за увеличаване на приходите“, заяви той. 
И според Стайков не трябва да се говори единствено за реформа в здравното осигуряване, тъй като всички различни 
аспекти на лекарската помощ са като скачени съдове и промяна в една област неминуемо засяга и останалите. Според 
икономиста дори сценариите за задължително допълнително пенсионно осигуряване да целят да сложат край на 
плащанията под масата от страна на пациентите към лекарите, то това няма да се случи, тъй като въпросните плащания са 
за лекарства и извънболнична помощ – сфери, които реформите не обхващат. „Ще налеем още пари в една 
нереформирана система и ще се чудим защо не достигат“, обобщи той. 
Ананиев понесе критики и от д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация. Той също 
заяви, че реформа само във финансирането на здравната система не е достатъчно, както и че в плановете на 
Министерството на здравеопазването липсва информация как допълнителното финансиране, което би могло да бъде 
осигурено, ще помогне да получаваме по-качествена лекарска помощ. 
Председателят на Асоциацията на българските застрахователи Светла Несторова от своя страна похвали здравния 
министър, че си е поставил верни цели за решаване в здравната система. Според нея положителното в предложените 
реформи е това, че ще се стимулира личната отговорност у пациентите. И тя обаче отбеляза колко е важно правилното 
остойностяване на здравната система преди да се обсъдят още по-задълбочено предложенията на министъра. 
„Често ми задават въпроса много или малко са очакваните 860 млн. лв. от задължителното допълнително здравно 
осигуряване, особено на фона на дупка от над 3 млрд. лв. За да можем да отговорим на този въпрос обаче, ние трябва 
правилно да оценим елементите на здравната система“, каза тя. 
Какви конкретно са предложенията: 
Предложенията на Ананиев представляват просто идеи, които да предизвикат дискусия сред експертите и обществото и 
засега са далеч от това да се превърнат в правителствена политика. Въпреки че разкритикуваха предложените промени 
като ограничени, участниците на днешната кръгла маса похвалиха здравния министър за смелостта му да се заеме да прави 
реформи в системата на здравеопазването. Ананиев и представителите на застрахователните, лекарските, 
работодателските и синдикалните организации през следващите месеци ще продължат диалога помежду си как да се 
усъвършенстват предложенията от здравното министерство. 
Първото предложение на здравния министър – за задължително здравно осигуряване с избор дали да е от НЗОК или от 
частна застрахователна компания, може да се реализира по следния план: 
Конкуренция за финансиране между НЗОК и застрахователите, която ще възникне, когато дадено застрахователно 
дружество успее да покрие всички изисквания за работа на конкурентен принцип на Здравната каса. От този момент 
здравните вноски на записаните при застраховател пациенти се прехвърлят не към НЗОК, а към съответния застраховател. 
При фалит на застраховател пациентите ще се обслужват от НЗОК или гаранционен фонд за определен период от време 
до избор на нов застраховател/осигурител. 
Лекарите в извънболничната помощ ще трябва да  изпращат пациента за болнично лечение само в болница, сключила 
договор със същия застраховател. За да не стане това трябва лекарите от доболничната помощ да имат договор с всички 
застрахователи. 
НЗОК и застрахователите ще се договарят пряко за предоставянето на здравни услуги с лечебните заведения, които 
отговарят както на национално определените изисквания и на техните специфични критерии за качество и 
удовлетвореност на потребителите. НЗОК и застрахователите сключват договори с изпълнителите на медицински услуги 
на конкурентен принцип. 
НЗОК ще има същия статут като застрахователите и става напълно конкурентна. 
Законодателно ще се определя система за управление на риска  на основата на критерии за разпределяне на риска между 
застрахователите, които включват пол, възраст, регион като формулата за разпределение на риска се усъвършенства 
ежегодно; Целта е да няма селекция на риска на принципа на здравен статус. 
НАП приема вноските на всички здравноосигурени пациенти и превежда вноските на месечна база към НЗОК или 
застрахователя за записаните пациенти, като се определят задължителни изисквания за застрахователите, на които те да 
отговарят. 
Гаранционният фонд, който ще поема плащанията в случай на фалит на застрахователна компания, ще се формира чрез 
средства, набрани от здравно-осигурителни вноски през първата година. Средствата в гаранционния фонд ще могат да се 
използват единствено за здравноосигурителни плащания на застрахователи в несъстоятелност, при строго законово 
регламентирани ред и условия. 
Второто предложение - за задължително допълнително здравно осигуряване в застрахователна компания, което да 
допълва НЗОК, предвижда следното: 
Преминаване от чисто солидарен осигурителен модел към персонализиран здравноосигурителен модел. Тази промяна ще 
се извърши поетапно – от съвместно участие на НЗОК и застрахователите в дейностите,  до пълна и цялостна 
демонополизация на НЗОК. 
Финансирането на новата здравна система модел Б е базирано на съчетаване на три стълба, гарантиращи нейната 
устойчивост и възможност за бъдещо развитие. Ще се изгради смесена система на финансиране с няколко нива на защита 
на гражданите. 
Първи стълб – задължително 8-процентно здравно осигуряване; 
Втори стълб – задължителна за всички здравна застраховка с фиксирана премия; 
Трети стълб – класическото доброволно здравно застраховане. 
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Периодично ще се определя Критична линия или Гранична стойност – сума, над която еднократната сметка за престой и 
лечение в болнично заведение се заплаща от задължителната застраховка. Ако сумата не надхвърля критичната линия, 
сметката се заплаща съвместно от осигурителя (Здравната каса) и пациента. 
Периодично, при промяна на националните цени за лечение в болничните заведения, ще се определя нова Гранична 
линия. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- Нов здравен модел - ще бъде ли излекувана системата? Гост министър Кирил Ананиев 
- ООН и посланията на лидерите - коментар на Соломон Паси 
- С колко ще се вдигнат сметките за парно? Изчисленията на експертите 
- Без дарения по улиците на София - какви още забрани са записани в новата наредба за обществен ред? 
- В часа на класния - какво учат децата по пътна безопасност? 
- В Националния природонаучен музей: зоолозите кръстиха нов вид стоножка на Боян Петров 
БТВ, "Тази сутрин" 
- Какви са причините за жестокото четворно убийство в Каспичан?; 
- Кога ще продължи издирването на двамата рибари, изчезнали край нос Емине?; 
- С колко ще поскъпне здравната ни вноска и ще бъде ли разбит монопола на касата? Дискусия в студиото; 
- Възможно ли е намаляване на цената на природния газ и предоговаряне с „Газпром"?; 
- Кои текстове от учебника по биология за IX клас скандализираха? Позицията на учители, родители и експерти. 
Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще успее ли поредният опит за реформа в здравеопазването и ще спечелят ли вечната битка пациентите? Коментар 

на проф. Асен Балтов, д-р Стойчо Кацаров и Светла Несторова. 
- Четворно убийство потресе Каспичан. Защо зачестяват тежките битови разправии? Коментар на криминалиста Ботьо 

Ботев. 
- Саморазправа с журналист - пребиха репортера на "Господари на ефира" Димитър Върбанов заради разследване. 

Разказ от първо лице. 
- Серия от палежи в Монтана. Кой е мистериозният извършител? 
- 300 лв. глоба ако вдигаме шум в часовете за почивка. Румен Бахов за предложението на общинските съветници в 

София. 
- Село на протест срещу държавния резерв! Според местните жители изграждането на водни резервоари ще причини 

безводие в региона. 
- Паркомясто върху пешеходна пътека. Показваме в ефир необичайното решение. 
- Защо се притесняваме да общуваме с тези от нас, които имат увреждания. Въпросът задаваме заедно с тях в 

седмицата на глухите хора. 
 
√ Предстоящи събития в страната за 27 септември  

София. 
- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 13.00 часа в зала „Сердика" на „София Хотел Балкан", Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и 

Световната банка ще представят проект на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 
(2018-2024 г.). В събитието се очаква да участват заместник министър-председателят Валери Симеонов, министърът 
на околната среда и водите Нено Димов, постоянният представител на Световната банка Фабрицио Дзарконе, 
представители на държавните институции, местната власт и неправителствения сектор. 

- От 14.00 часа в Министерския съвет ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Разработване и 
внедряване на Система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република 
България за интегриране на ромите 2012-2020". 

- От 9.30 часа във Витоша парк хотел ще се проведе заключителната конференция, на която ще бъдат представени 
резултатите от Специфична цел 3 „Изпиране на пари", на проект „Повишаване интегритета и мотивацията на 
прокурорите. Наказателното преследване в контекста на новите предизвикателства, свързани с организираната 
престъпност", реализиран по Тематичен фонд „Сигурност" на Българо - швейцарската програма за сътрудничество. 

- От 10.00 часа ще се проведе сесия на Столичния общински съвет. 
- От 10.30 часа на бул. „Витоша" №18 (вход от към ул. Кърниградска) ще се проведе пресконференция на Демократична 

България за официалното представяне на Обществен договор за отбранителната политика на България за периода 
2019-2030. 

- От 10.30 часа в сградата на МВР на ул. „Никола Габровски" 30 ще се състои празничната церемония по отбелязването 
на десетата годишнина от старта на Единния европейски номер за спешни повиквания 112. 

- От 11.00 часа в централата на АБВ ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат обсъдени външната политика 
и дипломатическа служба на България, вкл. посланически назначения, както и натрупващите се проблеми в 
енергетиката. Участие ще вземат председателят на ПП АБВ Румен Петков и Пламена Заячка, председател на АБВ - 
Младежи. 
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- От 11.00 часа на ул. „Ангел Кънчев" 27 ще бъде отбеляза Световния месец на злокачествените заболявания на кръвта 
с представянето на първия у нас художествен проект, посветен на пациентите с онкохематологични заболявания. 

- От 17.30 часа на ул. „Сердика" № 1, ет.3 (над филиала на Столична библиотека) кметът на София Йорданка Фандъкова 
ще присъства на откриването на Софийската младежка лаборатория за иновации. 

- Софийската филхармония ще открие тържествено юбилейния си сезон с концерт, в който ще вземе участие един от 
най-добрите цигулари в света. 

*** 
Банско 
- От 11.00 часа в конферентната зала на комплекс „Пирин голф клуб" министърът на регионалното развитие и 

благоустройството Петя Аврамова ще открие работна среща за оперирането на тол системите при ползването на 
пътната мрежа. 

*** 
Бургас. 
- От 10.00 часа в Заседателната зала на Общината ще се проведе пресконференция във връзка с проект за намаляване 

на морските отпадъци в крайбрежните райони на Черно море. 
- От 16.30 часа в централата на ГЕРБ в Бургас (ул. „Конт Андрованти" 5) общинският съветник от ГЕРБ - Бургас Юлиян 

Станков ще има приемен ден с граждани. 
*** 
Велико Търново. 
- От 09.00 часа в Голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе сесия на Великотърновски общински съвет. 

*** 
Враца. 
- От 9.30 часа с разходка от Природозащитен център „Натура" до античната местност „Градище" Враца ще отбележи 

Световния ден на туризма. 
*** 
Кюстендил. 
- От 14.00 часа в заседателната зала на Парк-хотел "Кюстендил" ще се проведе редовно заседание на Общински съвет. 

*** 
Пазарджик. 
- От 11.00 часа ще бъде официално открита обновената материалната база на Професионалната гимназия по селско 

стопанство „Царица Йоанна". 
*** 
Пловдив. 
- От 9.00 часа ще се проведе заседание на Пловдивския общински съвет. 

*** 
Свищов. 
- От 10.00 до 16.00 часа Център за обществена подкрепа организира ден на отворените врати във връзка с началото на 

учебната 2018 - 2019 година. 
*** 
Стара Загора. 
- От 11.30 часа Експерти от Европа Ностра, водещата организация за културно наследство в Европа, и от Института към 

Европейската инвестиционна банка ще посетят паметника Бузлуджа. От 16.00 часа те ще дадат пресконференция в 
Областна администрация-Стара Загора за целите на програмата „7-те най застрашени". 

*** 
Трън. 
- От 14.00 часа в заседателната зала на Община Трън ще се проведе заседание на Общинския съвет. 

*** 
Шумен. 
- От 9.00 часа, в зала 363 на Община Шумен ще се проведе заседание на Общински съвет Шумен. 

*** 
Ямбол. 
- От 17.30 часа в зала 107 на Община Ямбол ще се състои публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на 

бюджета на Общината към 31 декември 2017 г. 
 
Manager.bg 
 
√ Половината работещи българи не ползват чужд език  
Половината от работещи българи (50,5%) не ползват нито един чужд език, показват данни от анализ на Евростат относно 
самооценката на европейците за ползването на чужди езици сред хората в трудоспособна възраст в ЕС между 25-64 г. 
Българите в тази възрастова категория, които ползват поне един чужд език са около 33%, с два езика боравят около 14% 
от сънародниците ни, а с три езика - около 3%, сочат данните на европейската статистика. 
Най-висок е делът на българите, които не ползват нито един чужд език сред хората у нас с основно или по-ниско 
образование - 83% от тях. Около 60% от хората със средно образование у нас също не ползват нито един чужд език. 
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Тази езикова бариера е валидна и за безработните българи - 70% от тях не са учили и не ползват чужд език. Подобна е и 
ситуацията в българските села - 72% от трудоспособните българи там също не ползват нито един чужд език. 
Най-висок е статусът на българите с поне един чужд език сред висшистите - близо 1 милион, както и сред хората у нас на 
възраст 35-54 години - също един милион души, предаде БТА Повече от милион и половина българи, които живеят в 
градовете ползват също поне един чужд език, толкова са и заетите и работещи българи с чуждоезикови познания. 
Най-широко разпространен и най-използван от европейците е английският език - близо 96% от говорещите чужди езици 
европейци ползват езика на Шекспир. На втора позиция е френският език - 26% от говорещите чужди езици в ЕС, на трето 
място - немският - 17%, на четвърта позиция е испанският - 13% и др. 
Най-висок е делът на хората, които знаят поне един чужд език в Швеция - 97%, в Латвия, Дания и Литва - 96%, в Люксембург 
- 95%, Финландия и Малта - по 92% и др. 
Най-високо ниво на многоезичие е регистрирано в Люксембург, където близо 50% от жителите в трудоспособна възраст 
говорят поне три чужди езика. 
Освен България (50,5%), в ЕС има още три държави, в които основната част от населението в трудоспособна възраст не 
познава и не ползва чужди езици: Унгария - 42 на сто, Румъния - 36% и Великобритания - 35% (този факт е обясним с 
данните, че близо 96% от европейците говорят английски). 
Сред близките ни съседи ситуацията е следната - в Гърция 33% от хората в трудоспособна възраст не ползват нито един 
чужд език, но около 67% имат познание поне по един или повече чужди езици. 
В Сърбия - едва 20% не ползват нито един чужд език, докато 80% от сърбите имат чуждоезикови познания. В Македония - 
само една трета от хората там (около 30%) не ползват чужди езици, докато 70% владеят поне един чужд език. За Турция 
няма данни в изследването. В Албания и Босна и Херцеговина - 60% от населението не познава и не ползва чужди езици. 
 
√ Екоминистерството и Световната банка представят проект за подобряване на качеството на въздуха  
Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Световната банка ще представят днес проект на Национална 
програма за подобряване качеството на атмосферния въздух /2018-2024 г./ на конференция от 13.00 часа днес в "София 
хотел Балкан", съобщиха от МОСВ. 
Очаква се да участват вицепремиерът Валери Симеонов, министърът на околната среда и водите Нено Димов, постоянният 
представител на Световната банка Фабрицио Дзарконе, представители на държавните институции, местната власт и 
неправителствения сектор. 
Проектът на националната програма е разработен въз основа на споразумение за предоставяне на консултантски услуги 
между МОСВ и Световната банка в подкрепа на управлението на качеството на въздуха, в сила от 28 декември 2016 година. 
Проектът съдържа мерки, насочени към намаляване на емисиите и подобряване качеството на атмосферния въздух. Той 
ще бъде представен от експерта по околна среда на Световната банка Самир Акбар и координатора на екипа Ръсел Фрост. 
 
√ Петролът поскъпна в Азия 
Цените на петрола значително се повишиха в азиатската търговия днес, след като САЩ обявиха, че не възнамеряват да 
освободят петрол от стратегическия си резерв, за да овладеят цените. Това засили опасенията от намаляване на 
предлагането предвид предстоящото влизане в сила на санкциите на Вашингтон срещу петролния износ на Иран в 
началото на ноември, информира Блумбърг. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол с доставка през ноември поскъпна с 98 цента до 72,55 
долара за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море, също с доставка през ноември, прибави 91 цента до 82,25 долара за барел. 
Стратегическият петролен резерв на САЩ в момента съдържа около 660 млн. барела петрол в подземни цистерни в Тексас 
и Луизиана. Според американското законодателство правителството може да продаде от резерва до 30 млн. барела 
петрол или приблизително количествата, които САЩ потребяват за 36 часа, за определен брой седмици. 
Ако посегнете към стратегическия резерв и възнамерявате да пуснете количества от него на пазара, то това ще има доста 
слабо и краткотрайно влияние, каза министърът на енергетиката Рик Пери. 
Той изрази увереност, че макар в краткосрочен план да е възможно цените на петрола да скочат, световното предлагане 
ще може да компенсира предстоящите санкции. 
 
√ Еврото се търгува за 1,17 долара 
Курсът на еврото се задържа над прага от 1,17 долара. 
В сутрешната междубанкова търговия единната европейска валута се разменяше за 1,1716 долара. Вчера Европейската 
централна банка определи референтен курс от 1,1737 долара за едно евро. 
 


