Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
В. Монитор
√ Два варианта за нови часови зони в Европа
Над 17 000 българи гласуваха в анкета кое време предпочитат
Работни групи в Европейската комисия обсъждат два варианта за нови часови зони в Европа. Това се налага, след като
изпълнителният орган на ЕС предложи да се премахне сезонната смяната на времето и държавите членки да избират
между лятно и зимно. Това уточни пред „Монитор“ евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.
В първия вариант Румъния, България и Гърция са групирани в един часови пояс, като при него страните от Сърбия до Белгия
и Холандия ще са в една зона, а само Португалия и Великобритания са в отделна. Вторият вариант е държавите от България
до Холандия да са в една зона и само Португалия и Великобритания да са в отделна.
„Това са вариантите, които са изгодни на Европейския съюз, като идеята е да не се прекъсват традиционни икономически
отношения и транспортните връзки между определени страни“, коментира Новаков.
Все още обаче държавите членки не са взели окончателно решение по въпроса кое часово време предпочитат. Това трябва
да стане до април 2019 година.
„Дотогава все още нищо няма да е ясно, но България е сред най-активните в това отношение“, обясни още евродепутатът.
17 320 души у нас са взели участие в анкетата, която целеше да се видят нагласите на хората. Допитването у нас започна
на 20 септември и приключи в 17,30 часа на 11 октомври. Според проучване на „Екзакта Рисърч Груп” близо 50% от
българите предпочитат зимното часово време. Все още обаче няма окончателни резултати и данните тепърва ще се
анализират. Следващата седмица обаче те трябва да бъдат изпратени до Съвета на ЕС.
Междувременно от бизнеса изразиха позиция, че лятното часово време е по-изгодно за страната ни от икономическа
гледна точка. Те изтъкнаха като аргумент развиващи се сектори като туризъм и селско стопанство, които имат немалък дял
у нас.
„Това обаче не е от толкова съществено значение за нас, няма да водим война и по тази тема. Затова и аз самият не съм
участвал в анкетата. Важното е обаче, че беше взето решение часовото време да не се сменя“, коментира председателят
на Асоциацията на индустриалния капитал у нас Васил Велев.
Директори на столични училища пък изразиха мнение в социалните мрежи, че при едносменно обучение зимното часово
време е най-благоприятно.
„За големите училища на две смени няма благоприятен вариант... Ако е зимно часово, за първа смяна е добре - ученици и
учители стават в светлата част на деня и са далеч по-концентрирани, но пък втора смяна са до късно в тъмната част на деня
и това е благоприятно. При лятното часово – обратно - първата смяна започва по тъмно, а е по-благоприятно за втората
смяна“ написа в профила си във Фейсбук директорът на 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов” в столицата и бивш зам.министър на образованието Диян Стаматов.
БТВ
√ Всяка пета фирма в България е в риск от фалит
Близо 75 000 компании в България са на ръба на неплатежноспособността
Всяка пета фирма в България е в риск от фалит, показва анализ на водеща компания за управление на кредитния риск.
Близо 75 000 компании в България са на ръба на неплатежноспособността. Най-често те са в търговията на дребно. Сред
тях е и семейната книжарницата на Асен Гьолев. Продават офис консумативи от 20 години.
Според него нещата вървят към фалит. „Големите вериги поемат 90%, за малкия бизнес не остава нищо”, обяснява Асен
Гьолев.
Казва, че през последните 2 години е особено трудно. Не могат да конкурират промоциите в големите вериги.
И все пак в България фалитите намаляват за последната година. Тенденцията в повечето държави от Централна и Източна
Европа обаче се променя и броят на компаниите в несъстоятелност се увеличава средно с 6%.
„България е отворена икономика. В момента в световен мащаб пикът е достигнат и в някои от икономиките се наблюдава
забавяне, обяснява Милена Виденова.
За предстояща криза обаче не може да се говори.
„Като цяло няма ранни сигнали за наближаваща криза, макар че цикличността на икономиката си съществува и никой не
я е отменял”, според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
А най-сериозният проблем за фирмите остава недостигът на кадри.
За повече информация вижте видеото.

1

Kaпитал
√ Данък "Добра заплата"
Максималният осигурителен праг нараства с 15% до 3 хил. лв., което ще удари работещите в ИТ сектора
Правителството няма да повиши данъците. Изречението е от управленската програма на третия кабинет "Борисов" и често
е повтаряно от финансовия министър Владислав Горанов.
На теория - основните ставки действително не са пипани от години. На практика обаче облагането на труда расте, но през
осигуровките. В българската действителност те силно наподобяват данък - по-голямата част от събраното отива в бюджета
на държавата и се харчи на момента, често според усмотрението на политиците.
През последните години вноските за пенсия се качиха с 2 пункта, с по 10% се увеличаваше минималната заплата,
минималните осигурителни прагове също вървяха нагоре. Някак успоредно, макар и неочаквано, преди дни синдикатите
обявиха (забележете) от името на правителството, че максималният осигурителен доход от догодина ще бъде вдигнат
рязко от сегашните 2600 на 3000 лв. Така в сравнение с преди 5 години осигурителната тежест на хората, които получават
високи доходи, ще скочи с една трета, а държавата ще изземе от компании и хора около 150 млн. лв. повече догодина.
Освен че беше взето на тъмно, без да е консултирано с бизнеса, решението ще удари фирмите и работещите в един от
секторите с най-висока добавена стойност за икономиката - технологичния.
Ние решихме, вие го съобщете
За готвеното 15% увеличение на прага се разбра от споразумение, подписано между правителството и синдикатите, а
текстът му стигна до медиите през КНСБ. От последвалата остра реакция на работодателските организации стана ясно, че
те са били изолирани от процеса на вземане на решение, въпреки че то засяга предимно тях и че подобни промени
обикновено се обсъждат и с бизнеса. Според работодателите идеите са приети в "условия на преобладаващи популистки
нагласи" преди изборите за европарламент и местна власт. Няма и анализ за ефекта от тях.
"Не може да се правят подобни двустранни споразумения при прокламиран тристранен диалог", отбелязва председателят
на управителния съвет на АИКБ Васил Велев.
Случайно или не, разговорът протича и без участието на ресорния министър Бисер Петков. На срещата с двата синдиката
са били премиерът Бойко Борисов, финансовият министър Владислав Горанов и вицепремиерът Валери Симеонов. Петков
обаче засега е единственият представител на властта, който коментира темата публично, и то технически, че мярката ще
увеличи приходите в бюджета.
Обявените намерения противоречат и на публикуваната през април средносрочна бюджетна прогноза на правителството,
според която до 2021 г. нивото на максималния осигурителен праг няма да се променя. Очаквано, новината не се прие
добре дори и от част от опозицията.
"Ние по принцип подкрепяме идеята да има предвидимост в данъчно-осигурителното законодателство. Когато искаш да
променяш данъци и осигуровки - заявяваш го в предизборна кампания, излизаш с тази програма, търсиш доверието на
гражданите и я реализираш", посочи Хасан Адемов от ДПС, който е и председател на социалната комисия в парламента.
Защо се прави
Максималният осигурителен праг е смислово обвързан с размера на максималната пенсия. Преди седмица стана ясно, че
записаното още преди години в нормативната уредба отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии от 2019 г., няма да
се случи. Вместо да падне, таванът се вдига - от сегашните 910 лв. на 1200 лв. Така съотношението между максималния
осигурителен доход и максималната пенсия ще се увеличи от сегашните 35 на 40%.
Това е едната вероятна причина за хода с осигуровките. Така управляващите си гарантират допълнително едни 150 млн.
лв., с които могат да понесат вдигането на тавана на пенсиите, според запознат източник. Дори ще останат пари за още
преразпределение.
Краткосрочно властта печели симпатиите на около 43 хил. души, чиито възнаграждения за старост ще се вдигнат. В
дългосрочен план обаче подобно решение подкопава и без това крехкото доверие в пенсионната система, защото засилва
усещането, че дори и да плащаш високи осигуровки, колко точно ще вземеш, след като се пенсионираш, ще зависи от
волята на управляващите към конкретния момент. За тази година например разходите за пенсии са планирани на близо
9.5 млрд. лв., като 4.2 млрд. лв. от тях идват като доплащане от държавата и реално са от други данъци.
Петър Ганев от Института за пазарна икономика изказва и друга теза - че натискът за вдигане на тавана на пенсиите идва
от силовите ведомства. "Има хора, които изчакват да падне или да се вдигне таванът, за да се пенсионират с по-висока
пенсия, тъй като това може да се случи само за новоотпуснатите пенсии", посочва той.
Ефектът на лавината
Мярката ще засегне около 130 хил. души, които по данни на Националната агенция за приходите през 2017 г. са
декларирали доходи над 2600 лв. на месец (виж таблицата). Спрямо общия брой на заетите в икономиката числото е
сравнително малко, но повечето от тези хора работят в секторите на информационните технологии, добивната индустрия,
банки и финанси, химическата промишленост. Т.е. в компании, които генерират висока стойност за икономиката. Не
случайно с писмо до премиера, финансовия министър и председателя на бюджетната комисия в парламента след
работодателите излязоха и пет организации от IT сектора.
"Изненадани сме, че в години с бюджетен излишък се взема от генериращите висока добавена стойност, вместо да се
инвестира в увеличаване на техния брой чрез инвестиции в образователната система за подготовка на повече специалисти.
С резултатите от труда на заетите в ИКТ сектора не само се повишава потреблението, което е основен двигател на растежа
в последните години", се посочва в позицията на сектора. Според организациите засегнати от промяната ще са близо 148
хил. души, от които една трета са заети в IT сектора
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При 3 хил. лв. брутно възнаграждение вдигането на осигурителния праг увеличава разхода за осигуровки през 2019 г.
спрямо тази година със 130 лв., или с над 15% на месец (виж графиката). За пет години назад ръстът е с 33%, като до голяма
степен "изяжда" увеличението на доходите от бумтящия пазар на труда.
"Фактът, че промяната се случва малко изненадващо и прибързано, е леко неприятен - може да докара рискове с
неконкурентоспособност и намалени инвестиции в човешки капитал в немалко от компаниите, които работят в условия на
глобална конкурентна среда и сериозна конкуренция в пазара на труда", казва Пламен Цеков, изпълнителен директор на
"Скейл Фокус". Той обяснява, че в технологичните фирми заплатите са много голямо перо, като преобладават тези, които
са над максималния праг. "По много груби сметки, в нашата компания ефектът ще е близо 1% от цялостния оборот, или
между 1.5-2% от очаквания разход за труд и осигуровки", добавя Цеков.
Според петте организации от IT сектора има реална опасност от отлив на висококвалифицирани специалисти, който
предвид съществуващия дефицит на кадри, не би могъл да бъде компенсиран. "Естествено, след отлива на специалисти
ще ги последват и компаниите, които ще предприемат активни действия по преразпределение на своите разходи за
заплати чрез наемане на повече хора в зони с по-добри икономически условия – например свободните икономически зони
край Скопие и Ниш", се посочва в писмото им до управляващите.
Има ли алтернатива
Ако тактично пренебрегнем нуждата от магическата думичка "реформа" на пенсионната система, има няколко други
алтернативи, които бизнесът и експерти предлагат като алтернативи, вместо да се увеличава осигурителната тежест върху
труда. "Няма нужда за поредна година при добре развиваща се икономика и добър бюджет да товарим работещите",
отбелязва Петър Ганев, който не вижда причина таванът да се вдига с 400 лв., при положение че предходни години
повишението е било два пъти по-малко.
Според Велев максималните пенсии могат да се увеличат и без да се повишава таванът на осигурителния доход, като се
вдигне съотношението между двете величини от 40% на 45% или 50%, а допълнителните средства за бюджета да дойдат
от ръста на икономиката и нейното изсветляване.
Финансовият министър се опита да успокои температурата по темата с "дебатът предстои". Според източници от
управляващите обаче мачът е по-скоро свирен. Нищо че е обещано друго.
Телевизия СКАТ
√ Бранш електротехника и електроника в България
Вижте пълен запис от предаването "Алтернативи" с водещ Георги Колев, излъчено по Национална телевизия СКАТ на
07.10.2018 г. То бе посветено на бранш "Електротехника и електроника" в България. В него участваха с анализи и коментари
д-р Румен Атанасов, председател на Управителния съвет на Българска асоциация на електротехниката и електрониката
(БАСЕЛ), членуваща в АИКБ, и Людмил Михайлов от УС на браншовата организация.
Oчаквайте следващото издание на "Алтернативи", с фокус върху отбранителната индустрия у нас, излъчено на живо в
неделя, 14.10.2018 г. от 20.00 до 21.30 ч. Гост в студиото - инж. Петьо Милков от Сдружение „Българска отбранителната
индустрия“ (също членове на АИКБ) и изпълнителен директор на "Черно море" АД.
В. Марица
√ Икономистът: Спестяваме 4 млн. лева, а губим 400 със смяната на времето
По въпроса за ползите и вредите от смяната на времето разговаряме с Добрин Иванов, изпълнителен директор на
Асоциацията на индустриалния капитал в България, АИКБ
-Навременно ли е отпадането на непрекъснатата смяна на зимно и лятно време?
-Трябваше да стане много по-рано. Първите два пъти решението беше по-скоро отложено.
-При въвеждането на смяната на часовото време основен мотив е била икономията на електроенергия. Днес обаче
като че ли щетите за бизнеса се оказват повече от ползите?
- Точно така, основният мотив за въвеждането на смяната на времето е икономия на електричество основно в
производството. В началото на 20. век някои страни го въвеждат с този аргумент. В България тя се въвежда в края на 1970те, отново с цел икономии на електрическа енергия.
Изследвания, направени в последните години, показват обаче, че тази икономия в България е в рамките на 4 млн. лева
годишно. Всъщност това е единствената полза от смяната на времето, докато негативите са много по-големи - оценени са
на 100 пъти повече от ползата. Т.е. загубата на бизнеса и на обществото от смяната на времето е около 400 млн.
-От какво конкретно се генерират тези загуби?
-Основно от повишени медицински разходи, болнични, намалена трудоспособност и производителност. Това са преки
загуби за бизнеса, които сумарно дават посочената сума от 400 милиона. Особено при смяната към лятно часово време
напролет, когато часовникът се мести с час напред, се създава голям дискомфорт на работниците и служителите,
увеличават се трудовите злополуки, увеличават се болничните в седмицата след смяната на времето, увеличават се
инфарктите и инсултите, както и пътните злополуки. Разбира се, човешкото здраве и живот няма цена. Но оценката на
медицинските разходи за компенсация на неразположението вследствие смяната на стрелките са стократно повече от
ползите.
-Кое време за бизнеса е по-изгодно?
-Несъмнено за туристическия бранш е по-важно да е по-дълъг денят през лятото заради атракциите и организираните
събития. За земеделските стопани също е важно да има по-дълъг ден през лятото, когато се осъществяват основните
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дейности. Смятам, че и за строителите лятното време не би следвало да е проблем, защото те също работят при външни
атмосферни условия.
Така че ако вземем тия три важни за икономиката ни сектора, би следвало България да предпочете лятното часово време
като постоянно. Практиката показва, че южните страни, каквато е Турция, са избрали лятното време, а северни страни като
Русия са предпочели зимното.
Според нас Европейската комисия трябваше да избере едно време и то да бъде приложено за целия ЕС. Иначе рискуваме
да стигнем до парадокса България да избере лятно време, а съседна Румъния - зимно, т.е. да имаме час разлика със
съседите, с които сме в един и същи часови пояс. Впрочем и сега имаме случаи на час разлика със западните съседки
Македония и Сърбия.
-Няма ли да настъпи хаос в транспорта, ако всяка страна избере свое време?
-Не би трябвало. В началото ще има объркване, но то ще се преодолее. И сега се качваш в самолета по българска време,
кацаш в Брюксел по брюкселско. И след фиксирането на време в отделните страни ще бъде нещо подобно. Въпросът е, че
ако се натрупат разлики между зимно и лятно часово време, вместо с разлика 2 часа ще кацнеш с разлика 3 часа, което
може би ще създава повече дискомфорт при пътуващите.

Важни обществено-икономически и политически теми

Economic.bg
√ Има ли връзка между производителността на труда и заплащането?
Ниските възнаграждения в икономиката са обусловени най-вече от ниска продуктивност, показва анализ на ИПИ
Често повтаряна теза е, че заплатите в България не следват ръста на производителността на труда и съответно работниците
не получават заплащането, което заслужават. Рядко обаче тези изказвания са подкрепени с подходяща статистическа
информация, а когато това се случва, те са на много високо ниво и се отнасят до цялата икономика на страната, което
прикрива особеностите на по-ниско ниво(регионално или браншово).
По тази причина тук ще разгледаме данните за производителността на труда и равнището на заплащане в отделните
икономически дейности според размера на предприятието. Налице са няколко алтернативни подхода за изчисляване на
производителността на труда. Избраният тук е предпочитаният от Евростат - брутна добавена стойност (БДС) на заето лице,
тъй като заобикаля повечето допускания на другите подходи. Преди да разгледаме връзката между изменението в
производителността и заплащането обаче, си струва да разгледаме дали има такава между номиналните им равнища.

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ
Графика 1 доста ясно илюстрира отношението между работна заплата и производителност; линейната зависимост е
особено валидна при относително ниските равнища на производителност и заплащане. С други думи, ниско
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производителните работници получават и ниски заплати, т.е. ниските възнаграждения в икономиката – там, където ги има,
са обусловени най-вече от ниска продуктивност. Очаквано, част от икономическите дейности не се подчиняват на общата
тенденция, но в повечето случаи това е „в полза“ на по-високо заплащане, а не на по-ниско – т.е. заплатите в тези дейности
изглежда изпреварват производителността. Обратното е особено характерно за ИКТ дейностите и енергетиката, където
добавената стойност на зает в общия случай е висока, заплащането - също, но пропорцията не отговаря на тази в останалите
икономически дейности. Възможно обяснение за това разминаване между производителност и заплати би могло да се
търси в дисбаланси между търсене и предлагане на кадри в съответните сектори – ако, например, кадрите са дефицитни,
то е напълно възможно заплатите да изпреварват производителността.

Източник: НСИ, изчисления на ИПИ
Връзката между изменението в заплащането и изменението на производителността на труда в отделните икономически
дейности далеч не е толкова ясна. В няколко от дейностите средната производителност на зает намалява, макар и в
повечето ръстът на заплатите да следва относително близко повишаването на производителността. При динамиката
огромно значение има стартовото равнище (базата) и съответно до каква степен заплатите са отговаряли на
производителността тогава. Освен това трябва да се има предвид, че разглежданите тук дейности са относително широки
като обхват на работещите в тях и докато част от работниците би могла да подобрява производителността си, това може
да не се отнася за останалите.
Трябва да имаме предвид, че в някои икономически дейности изменението на минималната заплата е сред основните
двигатели на повишаването на заплатите. На ниво държава обаче, тя (както и минималните осигурителни доходи)
расте доста по-бързо от средната производителност на труда, което много вероятно е и причината за част от
разминаванията, илюстрирани в горната графика.
В заключение, няма видима причина да се съмняваме в зависимостта между равнищата на производителността на труда
и на брутното заплащане. Сигурно е и че тази връзка не разказва цялата история, но въпреки това е подходяща отправна
точка на дебата около политиката на доходите и мерките, които трябва да бъдат предприемани за тяхното повишаване.=
√ Самоосигуряващите се лица ще плащат повече от догодина
През следващата година е планирано минималната заплата да стане 560 лв.
Самоосигуряващите се лица ще плащат повече осигуровки през следващата година, информира bTV, разглеждайки
проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. В него се предвижда минималната сума, върху която се
начисляват вноските, да се увеличи. Най-голям е ръстът при земеделските стопани.
От догодина е планирано минималната заплата да стане 560 лв.
Предвижда се такава да е и най-малката сума, върху която самонаетите ще се осигуряват. За земеделските стопани обаче
увеличението е значително, а оттам и вноските им ще са по-високи.Изчисленията показват, че ако през тази година
вноските за социално и здравно осигуряване, включително и за общо заболяване и майчинство, са били почти 110 лв. на
месец, то с планирания ръст на минималния осигурителен доход – догодина ще плащат със 65 лв. повече на месец.
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√ България е избрана за член на Съвета по правата на човека за 2019-2021 г.
За първи път страната издига кандидатурата си за този орган
България бе избрана за член на Съвета по правата на човека (СПЧ) за 2019-2021, съобщи министър-председателят Бойко
Борисов в официалния си профил във Facebook.
"180 страни-членки на ООН ни подкрепиха. Това е признание за последователната ни политика за защита на човешките
права и изграждането на глобално толерантно общество", написа премиерът в социалната мрежа.
В рамките на 73-та сесия на ОС на ООН в Ню Йорк страната ни бе избрана вчера за член на Съвета по правата на човека
(СПЧ) за периода 2019-2021 г. 180 от общо 188 присъствали и гласували държави-членки на ООН ни подкрепиха.
Резултатът на България е пети сред осемнадесетте страни кандидатки за член на СПЧ и първи сред страните кандидатки от
ЕС, заедно с Италия, съобщиха от Министерството на външните работи.
За първи път България издига кандидатурата си за този орган. Избирането на страната ни за член на СПЧ е признание за
активната ѝ политика в сферата на правата на човека на национално и глобално ниво. България е поела ангажимент да
подпомага независимостта на структурите на ООН по правата на човека, както и да работи за защитата на правата на детето,
равенството на жените и мъжете, правата на хората с увреждания, създаването на толерантни общества и др., отчитайки
ангажиментите по изпълнение на Целите за устойчиво развитие 2030.
Съветът по правата на човека е междуправителствен орган в рамките на системата на ООН, отговарящ за насърчаването и
защитата на правата на човека по света и за справяне със ситуации на нарушения в тази област.
Съветът има правомощието да обсъжда всички тематични въпроси и ситуации по правата на човека, които изискват
вниманието му през цялата година, както и да прави препоръки по тях. Органът заседава в Службата на ООН в Женева. В
него участват 47 държави, които се избират от Общото събрание на ООН.
При избора се взема предвид приноса на всеки кандидат за насърчаването и защитата на правата на човека, както и
поетите от него доброволни ангажименти в тази сфера.
√ Българското правителство остава без доверие по енергийните въпроси
Страната ни няма развита политика за намиране на алтернативни външни енергийни източници, смята Руслан
Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията
В България е налице базисна липса на доверие при енергийната сфера, както от гражданите и бизнеса в политиката на
правителството, така и от партньорите от ЕС, заяви Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията пред БНР.
„В случая ще се върви към получаване на цената на газа както при пазара на нефт - пазарно определяне. Разбира се, това
означава, че ще има по-голяма динамика или промяна в цените, но в същото време най-вероятно ще престанем да имаме
тези договаряния и, съответно, няма да има възможност – това беше основната причина да се търси такова нещо - Русия
да използва своите енергийни доставки като възможност да влияе върху политиката на страните, в които прави тези
доставки“, смята Стефанов.
Той направи аналогия между състоянието на газовия пазар днес и през 2014 година и прогнозира, че скоро ще има
поскъпване на ценната на суровината. Необходими са алтернативни доставки, с които да се гарантира най-добрата цена
за България.
„За една бедна на ресурси страна е ясно, че ако имаш възможности да избираш, винаги цената за теб ще бъде по-изгодна.
От тази гледна точка, намирането на алтернатива за източници, за които нямаме в момента алтернатива, какъвто е газът,
трябва да бъде приоритет номер едно. Не говорим за годините, когато нефтът е 10 долара. Говорим за годините като 2014,
когато беше 150. Те са много по-вероятни", заяви Стефанов.
Според него в международен план се върви към това именно пазарът на газ да се разширява, да се обогатява непрекъснато
с такива доставки на втечнен газ, които са своеобразни алтернативи, и има възможности, но до момента няма реална
практическа стъпка.
Експертът припомни, че според изследвания на ЦИД и „Южен поток“ и „Турски поток“ са проекти, които са изгодни за
Русия само и единствено ако преминат през територията на България. Основен въпрос пред българската енергетика е
енергийната бедност, високата цена на ресурсите, но и изключителната енергийна интензивност на домакинствата и
бизнеса, каза Стефанов:
„Количествата енергия, която потребяваме е доста по-голямо от средното, което потребяват в другите страни“, добави той.
Според него методологията за определяне на цените и заложена в договорите за доставка съответства на европейските
стандарти в тази сфера. Това, че се индексира към нефта е нормално, поради факта че самият природен газ е енергиен
ресурс. Друг е въпросът, че България в значителна степен използва природния газ и като суровина и този елемент не е
отчетен във формулата за индексация.
„От една страна е добре, че има възможности за избор, но от друга страна този избор носи големи рискове, особено що се
отнася до формиране цената на база на цените от европейските хъбове, защото като правило тези цени са спот-цени и се
формират с оглед на бързи продажби с оглед балансиране на пазара, докато близо 90% от потребявания природен газ се
доставя по дългосрочни договори, които са по-устойчиви във времето“, заяви Стефанов.
Той посочи, че в момента потребителите в България плащат една от най-ниските цени на природния газ по дългосрочните
договори, докато на спот пазара е с близо 100 лева по-висока цената, отколкото за българските потребители.
Експертът е категоричен, че България е работила "контрапродуктивно" по отношение на осигуряването на алтернативни
доставки в последните 20 години.
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√ Йоргос Статакис: Газовата връзка с България е от стратегическо значение
Гръцкият енергиен министър определи Трансадриатическия газопровод като проект от общ интерес за цяла Европа
Интерконтекторът между Гърция и България е с особено стратегическо значение, заяви днес гръцкият енергиен министър
Йоргос Статакис.
Според него процедурата по изграждането на газовата връзка е в напреднал стадий и представлява проект от общ интерес
за цяла Европа.
Очаква се интерконекторът да влезе в експлоатация през 2020 г.
Гърция работи усилено в реализирането на проекта "Трансадриатически газопровод", който ще снабдява и България с
природен газ от Азербейджан чрез връзката Комотини-Стара Загора.
Изграждането на връзката ще гарантира на България природен газ от Каспийския регион, както и американски втечнен газ
от Гърция.
Интерконекторът гарантира сигурността на доставките в Югоизточна Европа и подпомага енергийната диверсификация на
страните от тази част на континента.
В Северна Гърция изграждането на отсечката за трансфер на азерски газ е "готова на 90 %", заяви Статакис.
Business.dir.bg
√ Tърговският и имотният регистър под заплаха от нов срив
Съхранението на данни в информационните системи на Агенцията по вписванията, включително и на Търговския регистър
е под въпрос, след като стана ясно, че липсва достатъчно място за тях, става ясно от обявена на 12 октомври спешна
обществена поръчка. Избраната процедура е "Договаряне без предварително обявление".
Според посочения предмет на обществената поръчка, изискването е да се надгради съществуващите дискови масиви за
съхранение на данни DELL EMC Unity 400" необходими за спешното осигуряване на нуждите на съществуващите
информационни системи в Агенция по вписванията. Ако това не бъде направено, до 20 дни може да престане да
функционира цялата ИТ инфраструктура на Агенцията.
Необходимостта от възлагане на обществената поръчка се формулира като "осигуряването на допълнителен дисков ресурс
до 120 ТВ е във връзка с подсигуряване на продукционните бази на всички регистри необходимо за нормалното
обезпечаване на регистрите както и осигуряване на една превенция относно предотвратяване на възможности от сривове
по работоспособността на регистрите".
В мотивите за избора на процедура се посочва, че Агенцията по вписванията е била засегната от започнало на 09.08.2018
г. последователно дефектиране на дискове от базата данни на Търговски регистър, поддържан от институцията съгласно
Закона за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).
Според техническите лица, при кризисната ситуация дефектират 4 броя дискове, което на свой ред довежда до срив в
операционната системата на посочения регистър, както и до заплаха от срив в базите данни на станалите регистри.
Вследствие на аварията, предизвикана от дефектирала дискова група RAID от дисков масив за съхранение на данни Fujitsu
Eternus DX8700, се ескалира пълен срив на базата данни, бекъпа и функционалностите на Търговския регистър.
Възникналите проблеми водят до нарушаване на изпълнението на ключови за икономиката и националната сигурност
нормативно установени дейности на възложителя, като за периода 09.08-27.08.2018 г. Търговският регистър не
функционира. Към настоящия момент на масивите за съхранение на данни Dell EMC Unity 400 в ИЦ /Информационен
център/ и РИЦ /Резервен информационен център/, има приблизително около 30ТВ свободно физическо дисково
пространство в ИЦ и 20 ТБ свободно физическо дисково пространство в РИЦ.
Това от своя страна е крайно недостатъчно, защото вследствие на ежедневните дейности и процеси свързани с работата,
обслужването, надграждането на ИС /Информационните системи/ на всички регистри, свободното пространство намалява
с много бързи темпове. Към момента, вследствие на седмичните архивни и резервни копия, както и заради реализацията
на проекти свързани с надграждането, както на Търговския регистър, така и на Имотния регистър, съществуващото
свободно физическо дисково пространство намалява с около 1.5ТВ на ден.
Това означава, че в рамките на около 20 календарни дни дисковото пространство в ИЦ ще свърши, а в РИЦ това ще се случи
в рамките на около 14 календарни дни. Това ще доведе до спиране на базите данни на регистрите и спирането на
функционалностите предоставяни от регистрите, както и спиране на работа на цялата ИТ инфраструктура на Агенцията.
За да се избегне спиране на работата на регистрите в рамките на следващите няколко седмици, АВ се нуждае спешно от
осигуряването на минимум 120 ТВ допълнителен дисков ресурс.
Най-ефективно от гледна точка на технология и разходване на бюджетни средства, това може да стане чрез надграждане
на съществуващите масиви за съхранение за данни Dell EMC Unity 400 в ИЦ и РИЦ, посочват още от Агенцията по
вписванията.
В. Монитор
√ Стартира ваучерната програма за излизане на борсата
Днес официално ще стартират процедура по набиране на проектни предложения по „Ваучерна схема за предоставяне на
услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“.
На пресконференция народният представител Делян Добрев, изп. директор на БФБ-София АД Васил Големански и и.д.
изпълнителният директор на ИАНМСП Александър Минев ще представят целите, механизмите, сроковете, бюджета,
стойностите и допустимостта на кандидатите и др.
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Ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е насочена към
осигуряването на достъп за българските малки и средни предприятия до финансиране от капиталовите пазари
посредством предоставянето на стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на емитирането на ценни книжа.
БНТ
√ Ангелкова: Над 2 млрд. евро са приходите от международен туризъм за 7 месеца
Есента е времето за равносметка на летния сезон - като цяло вървим с 3,6% ръст за юни, юли и август, тоест за трите активни
месеца, над 4 милиона и 480 хиляди чуждестранни туристи са посетили нашата страна за тези три месеца, отчете
министърът на туризма Николина Ангелкова в предаването "Денят започва с Георги Любенов". Това според нея отново
показва изключително добра устойчивост за летния туристически сезон.
Николина Ангелкова, министър на туризма: 6,9 милиона чуждестранни туристи са от януари до август, коетое ръст от
около 6% и поставя България на едно от челните места за устойчивост като дестинация и като избор на туристическия
продукт.
За първите 7 месеца над 2 милиарда евро са приходите от международен туризъм, което е ръст от около 8,1%, коментира
Ангелкова. Само за юни и юли, които са активните месеци на летния сезон, имаме над 1 милиард и 200 милиона евро
приходи, допълни още тя.
За миналата година около 12% от БВП се дължи на туризма, коментира министър Ангелкова.
Равносметката показва, че 4 и 5 - звездните хотели вече последователно 3 години са на първо място като избор за място
за настаняване на всеки, който посещава нашата страна. 65% от чуждестранните туристи отсядат в такива хотели,
коментира министъра.
Направили сме над 300 проверки по плажовете, обясни Ангелкова. Най-честите нарушения са свързани с липса на
спасители и оборудване на спасителните и медицински постове, указателни табели и надвишаване на търговската площ.
Цялото интервю на министър Николина Ангелкова гледайте във видеото.
√ Световната банка: Родено у нас дете разгръща 68% от потенциала си
Дете, родено днес в България, може да развие 68% от потенциала си в рамките на един живот. За първи път Световната
банка прави глобална класация на индекса на човешкия потенциал - на личния успех според средата. България се намира
на 44 място от 157 страни. Изследването беше представено от главния изпълнителен директор на Световната банка
Кристалина Георгиева във видеоконферетна връзка с български медии. Георгиева е в Индонезия, където приключи
годишната среща на световната банка и международния валутен фонд, с участието на 180 финансови министри от целия
свят.
Индексът на Световната банка измерва човешкия капитал, който едно дете, родено днес, може да достигне до 18-годишна
възраст, и разкрива производителността на следващото поколение работници.
Според глобалния индекс, момичетата в България могат да разгърнат 71% от потенциала си, а момчета - 65%. Осредненият
индекс за България е 68.
Учениците у нас имат среден резултат от 498 точки по скала, в която 625 представляват високо постижение, а 300 минимално.
Кристалина Георгиева, гл. изп. дир. на Световната банка: Какво ни дава този индекс? Той дава видимост на това, колко
е важно да се инвестира в човешки капитал. Ако искаме да сме богати утре, трябва да инвестираме в децата си днес.
На първо място в класацията са Сингапур, държавите от Южна Азия и Европа.
Кристалина Георгиева, гл. изп. дир. на Световната банка: Имаме 28 страни, които по свое желание искат да бъдат между
първите и да търсят прагматично пътища за повишаване на своя човешки капитал.
Световната банка и МВФ прогнозират и леко забавяне на ръста на глобалната икономика - от 3,9 на 3,7% тази година.
Кристалина Георгиева, гл. изп. дир. на Световната банка: Най-голямата тревога е свързана със световната търговия. И
това, че все още нямаме яснота за решаване на разногласията между Китай и САЩ.
На срещата на финансовите в Индонезия, в която участва и българският Владислав Горанов, са обсъдени и мерки за
справяне с климатичните промени: инвестиции в нисковъглеродни технологии и остойностяването на емисиите им, за да
е ясна цената на всеки проект.
Кристалина Георгиева, гл. изп. дир. на Световната банка: В името на бъдещето на нашите деца трябва да свалим
решително въглеродните емисии, за да имаме бъдеще.
Световната банка е решила да отпусне заем до 1 млрд. долара на Индонезия за възстановяване след земетресението и
последвалото цунами, взели хиляди жертви. Кристалина Георгиева тези дни е обиколила най-засегнатите райони.
√ Пауза в преговорите за Брекзит, изчаква се срещата на евролидерите
Неочаквана визита в Брюксел на британския министър по Брекзит Доминик Рааб за разговори с главния преговарящ на ЕК
Мишел Барние. Еврокомисията организира и среща на 27-те посланици от страните от ЕС. Първоначалните надежди, че ще
бъде обявено постигане на споразумение между Брюксел и Лондон не се оправдаха. Преговорите са замразени до срещата
на върха на лидерите от ЕС, тази сряда и четвъртък.
Засега остава отворен въпросът ще се постигне ли сделка по излизането на Великобритания от ЕС. Министърът по Брекзит
Доминик Рааб пристигна неочаквано в Брюксел, а в същото време посланиците на 27-те държави от ЕС бяха привикани на
среща. Това създаде впечатлението, че споразумение е било постигнато.
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Тези слухове бяха бързо опровергани от самия главен преговарящ от страната на ЕС Мишел Барние. Той каза, че въпреки
интензивните усилия, остават неразрешени много ключови въпроси, вкл. избягването на твърда граница между
британската провинция Северна Ирландия и Република Ирландия.
На посланиците е било казано, че засега сделка няма, а и че преговорите също се замразяват за няколко дни - до
специалната вечеря на европейските лидери в сряда вечер, посветена на Брекзит. Най-вероятно тогава ще стане ясно дали
преговорите ще продължат и дали ще се стигне до споразумение.
И за двете преговарящи страни най-лошият вариант е да не се постигне споразумение.
√ Македонският парламент гласува предложението за поправки в Конституцията
Председателят на македонския парламент Талат Джафери е свикал заседание в 11 ч местно време. Депутатите трябва да
гласуват предложението на правителството за пристъпване към поправки в Конституцията. Те са от ключово значение за
името на Македония и за бъдещата интеграция на страната.
Според правилника на парламента в Скопие процедурата за внасяне на поправки в конституцията се състои от три фази.
При първата парламентът трябва с мнозинство от две трети, или най-малко 80 гласа, да реши да пристъпи към поправки в
конституцията, което се очаква да бъде гласувано днес.
Във втората фаза трябва да се подготвят и утвърдят проектоизмененията и за това е нужно обикновено мнозинство, или
61 гласа. Третата и последна фаза са дебатите и гласуването на поправките, за което е необходимо мнозинство от две
трети.
Ако се спазят всички срокове, цялата процедура за внасяне на изменения в конституцията ще продължи около 3,5 месеца.
Правителството предложи четири поправки, съгласно споразумението с Гърция за преименуване на страната в Република
Северна Македония. Внасянето на поправки в конституцията е условие за ратифициране на споразумението в гръцкия
парламент.
News.bg
√ 1 353 кг храни, 5530 яйца и 6 л сурово мляко са определени за унищожаване
Изтеглени от търговската мрежа и насочени за унищожаване са 1 353 кг храни, 5530 бр. яйца и 6 л сурово мляко. Това е
резултат от 10 284 проверки през септември в цялата страна, направени от инспекторите от Българската агенция за
безопасност на храните.
По време на проверките са издадени 1 081 бр. предписания. Съставени актове за установяване на административни
нарушения са 78 бр. Два са обектите с временно преустановена дейност, съобщиха от БАБХ.
Проверени са производствени цехове, обекти и складове за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за
обществено хранене на територията на страната.
Най-честите несъответствия, установени при проверките са пропуски във водените записи, свързани със Системите за
управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл
срок на валидност.
Инспекторите са установили и несъответствия по сградния фонд и оборудването или лошо хигиенно състояние в обектите.
Предлагани са храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранявани, некоректно етикетирани, съгласно действащото
законодателство. Някои са били без здравна и идентификационна маркировка.
Инспекторите са действали и по 9 сигнали от институции и ведомства, както и по 29 сигнали от фирми и граждани.
Дарик
√ Първите 20 електробуса тръгват по софийските улици до края на годината
Първите 20 електробуса за градския транспорт пристигнаха вчера на пристанището в Бургас, съобщи в прфила си във
Facebook кметът на София Йорданка Фандъкова. До средата на седмицата те ще са в София и ще започне подготовката им
за включване на линия.
Това е първата доставка на електробуси, след като в последните години бяха тествани няколко различни технологии по
различни линии в София.
„Вчера в гаража в „Дружба” пристигнаха и първите 17 от 60-те нови автобуса на природен газ, които доставяме. До края на
годината ще доставим още 22 автобуса на природен газ, а догодина още 60 съчленени“, припомни още столичният кмет.
Фандъкова допълни още, че всички нови автобуси за градския транспорт отговарят на най-високите екологични стандарти
ЕВРО6.
БНР
√ Регионалните министри на България и Македония откриват реновираната Областна администрация - Благоевград
Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова и колегата ѝ от Република Македония Хюсейл Фазлиу откриват
ремонтираната сграда на Областната администрация - Благоевград.
Реновирането, което включва и мерки за енергийна ефективност, се реализира по проект „Зелени сгради за общо зелено
бъдеще“.
Финансирано е по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.
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√ Обсъждат проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2019-а
Надзорният съвет на Националния осигурителен институт ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2019 година. Предвижда се от 1 юли догодина пенсиите да се увеличат с 5,7 на сто, а таванът на всички
пенсии да се повиши от 910 на 1200 лева.
За година се предвижда увеличение на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лева. Минималният
осигурителен доход на самоосигуряващите се ще е 560 вместо сегашните 510 лева, а на земеделските стопани и
тютюнопроизводители се повишава от 350 на 560 лева.
За пенсиите, отпуснати след 31 декември 2018-а, процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула ще
се увеличава на 1,2. Разходите за пенсии за догодина са близо 10 млрд. лева, което е с 534 млн. лева повече в сравнение
с 2018-а.
Първите 3 дни болнични ще се плащат от работодателя както досега. Обезщетението за малко дете от 1 до 2-годишна
възраст остава 380 лева, а минималното дневно обезщетение за безработица – 9 лева.
√ Държавата ще поеме до 50% от инвестициите за разкриването на малки мандри и кланици
Държавата ще поеме до 50% от инвестициите за разкриването на малки мандри и кланици, обяви министърът на
земеделието Румен Порожанов в град Раковски, където се провежда фермерско изложение. Указанията за кандидатстване
ще станат известни след 2 месеца.
Министър Порожанов подчерта, че малките мандри и кланици ще трябва да отговарят на всички стандарти, които ще
наложи Българската агенция по храните:
„Предвиждането е да бъдат наистина мини, за да могат да излизат като фермерски продукт, включително на пазари и
евентуално ако се оформят фермерски кътове. Помощта ще бъде до 50% от инвестицията. Разбира се, ще има таван на
инвестицията. Ще намерим един оптимален вариант“.
Пред участниците във фермерското изложение Румен Порожанов каза също, че в новия европейски бюджет няма да има
намаление на средствата за българските земеделци. От своя страна еврокомисарят по цифрова икономика и общество
Мария Габриел изтъкна, че целта на Еврокомисията е и в следващата обща селскостопанска политика да има ресурси,
които да позволят модернизация на земеделието.
Мария Габриел каза още, че за следващите две години са предвидени 160 милиона лева за финансиране, свързано с
новите технологии в селското стопанство.
√ МВФ: Времето да запазим растежа на глобалната икономика изтича
Времето да запазим растежа на глобалната икономика изтича, предупреди Международният валутен фонд дни след като
намали прогнозирания ръст за тази и 2019-а година на 3,7 на сто, предаде АФП.
В комюнике, издадено след няколко дни консултации в Бали, Фондът посочва, че засега възходящата тенденция остава
"устойчива", но рисковете, свързани с търговските и геополитическите разногласия, нарастват. Управителят на японската
централна банка Харухико Курода предупреди, че ескалация на търговската война между двете най-големи икономики Съединените американски щати и Китай, ще се отрази зле не само на тях, но и на останалия свят.
Publics.bg
√ АПИ обяви обществените поръчки за строителството на 33 км от път I-1 между Мездра и Ботевград
Индикативната стойност на проекта е 302 млн. лв., а средствата по договора ще се разплатят след издаването на
Акт 16 на трасето
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира обществените поръчки за избор на изпълнител при изграждането на 33
км от път I-1 между Мездра и Ботевград, съобщават от ведомството. Проектът ще се финансира със средства от
републиканския бюджет. Индикативната му стойност е близо 302 млн. лв. без ДДС. За първи път при изпълнението на тези
обществени поръчки ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати
на изпълнителя след като бъде подписан Акт 16 за завършване на обекта и има издадено разрешение за ползване на
новопостроения пътен участък. Целта е бъдещите изпълнители да работят максимално мобилизирано и да завършат
обекта качествено и в кратък срок.
Строителството на направлението Видин - Ботевград ще започне от една от най-сложните отсечки Мездра - Ботевград.
Участъкът е разделен в два лота, за да може на обекта да се работи едновременно и да завърши в кратък срок. Пътят ще
бъде с две платна с по две ленти за движение в посока с габарит 20 м. Трасето ще следва съществуващия път като се
развива по нов терен в участъците, обхождайки селата Люти дол, Типченица, Новачене и Скравена. Ще бъдат изградени и
ремонтирани редица съоръжения - над ж. п. линията Мездра - София, мостове над р. Искър, Малата река, Калница,
Бебреш, Рударка, както и пътен възел при село Новачене. Пресичанията на републиканските и общинските пътища ще се
осъществява чрез кръгови кръстовища „Мездра“, „Дърманци“, „Ребърково“, „Люти дол“, „Скравена“ и „Ботевград“.
Предвидено е построяването на селскостопански надлези, прощадки за отдих и т. н. На обхода на с. Люти дол ще бъдат
построени два тунела, с дължини съответно 490 м и 340 м.
Индикативната стойност на поръчката за актуализация на техническия проект и строителство на лот 1 - път I-1 от км 174+800
до км 194+122, е 123 000 000 лв. без ДДС, но тя не е пределна. Срокът на изпълнение е 1096 дни, от които 180 дни за
проектиране и 916 дни за строителство. Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 3 декември 2018 г.
За участъка от лот 2 - път I-1 от км 161+367 до км 174+800, индикативната стойност е 178 800 000 лв. без ДДС и не е
пределна. Срокът на изпълнение е 1096 дни, от които 180 дни за проектиране и 916 дни за строителство. Офертите се
приемат до 17,30 ч. на 10 декември 2018 г.
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Направлението Видин – Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г.,
тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка
между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен
от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и
замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.
Economy.bg
√ Три медала за астрономите ни в Шри Ланка
В Международната олипиада по астрономия учасваха 90 ученици от 19 страни
Един сребърен и два бронзови медала завоюва българският национален отбор на 23-ата Международна олипиада по
астрономия, съобщават от СООПН - Сдружение на олимпийските отбори по природни науки.
Домакин на тазгодишното издание (06-14 октомври 2018 г.) бе Коломбо, Шри Ланка, където участваха 90 ученици от 19
страни от целия свят.
Участниците в българския национален отбор се избират измежду победителите от четирите кръга на националната
олимпиада по астрономия. Страната ни участва ежегодно от 1998 г. насам, а 23-атата МОА добави още 3 отличия в
астрономическата ни статистика от близо 90 медала за последните две десетилетия.
Отборът бе в следния състав и спечели:
Иван Попов, 9 клас, ПМГ Гоце Делчев - сребърен медал и най-добър резултат в наблюдателния кръг
Явор Йорданов, 9 клас НПМГ София - бронзов медал
Васил Николов, 10 клас, ПЧМГ София - бронзов медал
Калина Георгиева, 11 клас, МГ Варна
Георги Апостолов, 9 клас, ППМГ Бургас
Техни ръководители са Ева Божурова и Даниела Иванова.
От 3 до 11 ноември 2018 г. предстои да се проведе и Международната олимпиада по астрономия и астрофизика в Пекин,
Китай, където страната ни ще изпрати петима представители.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Музей за продан: Чия собственост трябва да е къщата на Пейо Яворов?
Защо българските деца са в челните редици по наднормено тегло в Европа?
Доходи, пенсии, осигуровки - какво да очакваме през следващата година?
Кой е новият готвач в Българската експедиция на Антарктида и какви предизвикателства го очакват?
БТВ, "Тази сутрин"
Защо опожариха дома на фоторепортер от Бургас?
Има ли хибридна атака срещу България и подклажда ли се огнище на етническо напрежение? В студиото - Харалан
Александров и ген. Тихомир Стойчев.
Ще бъде ли продадена на търг къщата на Яворов? На живо: Каква е позицията на държавата?
Новата тема в „Чети етикета", с Биляна Гавазова.
Кои грипни щамове ни атакуват тази зима и как да се предпазим?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Без договорки с прокуратурата и без отмяна на доживотната присъда при убийства. Какви мерки ще предприеме
държавата след случая в Русе? Говори вицепремиерът Красимир Каракачанов.
Посегателство срещу журналист. Подпалиха вход на жилищен блок, в който живее фоторепортер. Какви са версиите
му за палежа?
История за продан. След смяна на собственици и серия от ипотеки, ще успее ли държавата да спаси къщата на Яворов
в София?
Блокада на път с рекорден брой свлачища и протести заради тях. Румен Бахов показва този пълен абсурд.
Такса "Пластмасова чаша" в европейските ресторанти и хотели. Ще плащат ли и клиентите у нас, ако ядат и пият от
съдове за еднократна употреба? Отговорите в "На твоя страна".
6 хиляди километра на три колела. Семейство от Лондон тръгва на обиколка в Европа, в памет на дъщеря си.
Скандали и футбол. Кои са претендентите за "Златната топка" и как някои от тях се озоваха на кориците на жълтите
издания? На живо, от Париж.
√ Предстоящи събития в страната за 15 октомври
София.
От 10.00 часа пред Паметника на българския летец до сградата на Народното събрание държавният глава и върховен
главнокомандващ Румен Радев ще приеме почетния караул по случай Празника на авиацията и Българските
военновъздушни сили.
В „София Хотел Балкан" министърът на туризма Николина Ангелкова ще проведе работна среща, на която ще бъдат
обобщени резултатите от изминалия летен сезон и ще бъде обсъдена подготовката за лято 2019 г. От 12.15 часа в зала
„Роял" министър Ангелкова ще даде брифинг.
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От 09.00 часа в сградата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще
се проведе пресконференция във връзка с началото на процедура по набиране на проектни предложения по
BG16RFOP002-2.034„Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни
предприятия".
От 10.00 до 12.00 часа в Дома на Европа ще се проведе публична дискусия на тема „Към изборите за ЕП 2019: Ще
успеят ли европейските политически партии да адресират приоритетите на гражданите и техните идеи за Бъдещето
на ЕС?". Своето виждане по темaта ще споделят членовете на Европейския парламент Георги Пирински (ПЕС) и Ангел
Джамбазки (ЕКР). Ева Майдел (ЕНП) и Светослав Малинов (ЕНП) ще се включат с видео обръщения към участниците.
От 10.00 часа военнослужещи от ВВС ще поднесат венци и цветя пред Паметника на летеца на пл. „Народно събрание"
в знак на преклонение пред повдига на поколения военни авиатори, отдали живота си в защита на Родината.
От 10.30 часа в читалище „Природа и наука", ул. „Цар Симеон", ще бъде представен проект „Електронни очинавигация за незрящи".
От 11.00 часа в Аула „Максима" на УМБАЛ „Света Екатерина" ще бъде официалното откриване на Европейската
седмица на донорството. Кампанията ще протече под надслова „Частица от теб може да бъде за някого целият свят!".
От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на тема „Какви имат да ни кажат
младите глухи хора?".
От 16.00 часа в Бална зала на хотел „ИнтерКонтинентал" в София ще се проведе дискусия на тема „Бъдещето на
Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София".
От 20.00 часа в зала 1 на НДК ще се проведе Фестивал на комедията.

***
Благоевград.
От 11.30 часа ще се състои церемония по официалното откриване на реновираната сграда на Областната
администрация. Участие в церемонията ще вземат и Министрите на регионалното развитие и благоустройството на
Република България и Република Македония, Петя Аврамова и Сухейл Фазлиу, както и други представители от
македонска и българска страна.
***
Бургас/Несебър.
От 10.00 часа в офиса на ГЕРБ в град Несебър, жк „Младост", бл.30, вх.Б, партер народният представител и областен
координатор на ГЕРБ - Бургас Димитър Бойчев ще има приемен ден за жителите на община Несебър.
***
Бургас.
От 11.00 часа на пл. „Тройката" ще бъде отбелязан Международният ден на белия бастун.
***
Бяла Слатина.
От 11.00 до 19.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ, ул. „Климент Охридски", народният представител Красен Кръстев ще има
приемен ден.
***
Варна.
В 11.30 часа в зала Арт салон на Радио Варна съпредседателите на Демократична България - Христо Иванов (Да,
България!) и Атанас Атанасов (ДСБ), и съпредседателят на ПП „Зелените" Владислав Панев - ще дадат
пресконференция, на която ще съобщят с правните мерки, които обединението ще предприеме за незабавното
спиране на сделката на Община Варна с Георги Гергов, председател на общинската организация на БСП в Пловдив, за
придобиване на 100% от акциите на „Централен универсален магазин Варна" АД за 43 244 000 лв. В
пресконференцията ще участват и лидерите на местните организации на ПП „Движение Да България" и ПП
„Демократи за силна България".
В 12.30 часа, в централата на СДС-Варна на бул. "Княз Борис I" 46. председателят на СДС Румен Христов ще даде
пресконференция. Той пристига на визита във Варна по повод регионален форум на синята партия край морето.
От 10.30 часа в Актовата зала на Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф.д-р Иван Шишманов" ще
бъде презентирана авангардна камера, която може да промени живота на незрящите.
***
Велико Търново.
От 13.00 часа в салона на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" ще се проведе среща по повод Седмицата на донорството.
Участие ще вземе футболната легенда Джони Велинов, който живее втори живот благодарение на успешна
трансплантация на черен дроб.
От 17.30 часа в ИЗ „Рафаел Михайлов" ще бъде открита „Антарктика - поглед от другата страна на света" - изложба на
художествена фотография, карти Тerra Australis Incognita, исторически материали, теренни образци.
От 18.30 часа в Клуб 7 ще се проведе среща с писателя Христо Стоянов.
***
Видин.
От 13.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА, Дигиталната национална коалиция и РУО-Видин ще дадат
пресконференция на тема „Първи резултати от проекта „eStart@school" за обучение на началните учители в
Северозападна България".
***
Добрич.
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От 17.30 часа в дом-паметник „Йордан Йовков" ще бъде представено списание „Антимовски хан" - 2/3 2018.
***
Кюстендил.
От 10.00 часа в залата на Възрожденското училище ще се проведе заседание на кметовете и кметските наместници.
***
Монтана.
От 10.00 до 13.00 часа в офиса на ГЕРБ, бул. „Трети март" №39, народният представител Ирена Димова ще има
приемен ден.
***
Плевен.
От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА, Фондация „Съвременна плевенска медия" ще даде пресконференция
за проекта „Историята на Плевен оживява".
***
Пловдив.
В 18.00 часа в Изкуствотеката на НБ „Иван Вазов" ще бъде открита изложбата „Сезони" на Жоро Комсалов.
***
Троян.
Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит ще отбележи своя 73-ти рожден ден. По
този повод Светейшият патриарх ще посети Троянската света обител, където ще бъде отслужена света божествена
литургия и благодарствен молебен за здравето и дългоденствието на първосветителя на родната ни църква.
***
Смолян.
От 18.00 часа в НЧ „Орфееви гори-1870", квартал Райково ще бъде открито XV-то издание на изложба-базар „Родопски
занаяти".
От 18.30 часа в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов", Зала 1 ще се проведе концерт-представяне на новия
албум на Веселин Маринов „Представи си...".
***
Стара Загора.
От 09.00 до 11.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ, бул.. „Митрополит Методий Крусев" 5, народният представител Емил
Христов ще има приемен ден.
От 19.00 часа в Драматичния театър ще се играе постановката „Полет над кукувиче гнездо".
***
Шумен.
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе Консултативен съвет.
Money.bg
√ Паундът губи стойност заради проблемите около Brexit
Дoлapът в нaчaлoтo нa вaлyтнaтa тъpгoвия в пoнeдeлниĸ yĸpeпвa cпpямo фyнтa cтepлинг и eвpoтo и пoeвтинявa пo
oтнoшeниe нa йeнaтa.
Бeзycпeшнитe oпити нa Beлиĸoбpитaния дa ce дoгoвopи зa ycлoвиятa нa нaпycĸaнe нa Eвpoпeйcĸия cъюз ce oтpaзявaт
нeгaтивнo въpxy cтoйнocттa нa пayнд, ocвeн тoвa пoвишaвaт глoбaлнoтo тъpceнe нa вaлyти и въoбщe нa бeзoпacни aĸтиви
- "тиxи пpиcтaнищa", зa ĸaĸвaтo ce cмятa япoнcĸaтa йeнa.
Eвpo днec cyтpинтa ce пoeвтинявa cпpямo дoлapa c 0,11% дo $1,1550.
B cъщoтo вpeмe ĸypcът нa пayндът cпaдa c 0,32 пpoцeнтa дo $1,3111, cлeд ĸaтo в пeтъĸ ce пoĸaчи дo oĸтoмвpийcĸи
мaĸcимyм в нивoтo $1,3258 .
Oт дpyгa cтpaнa cтoйнocттa нa aмepиĸaнcĸaтa вaлyтa cпpямo япoнcĸaтa ce пoнижaвa c 0,26% - дo 111,92 йeни зa дoлapa oт
112,21 йeни в ĸpaя нa тъpгoвиятa в пeтъĸ.
Eвpoтo cъщo пoeвтинявa cпpямo япoнcĸaтa вaлyтa c 0,25% дo нивo 129,37 йeни в cpaвнeниe c ĸypca 129,71 йeни зa eднo
eвpo в пeтъĸ.
Дa ce cĸлючи cпopaзyмeниeтo зa изxoдa нa Oбeдинeнoтo ĸpaлcтвo oт EC пpeчи нaй-мнoгo въпpoca зa cyxoпътнaтa гpaницa
мeждy Beлиĸoбpитaния и Иpлaндия. Учacтницитe в пpeгoвopитe пpeз yиĸeндa пpизнaxa нeycпexa cи и cи взexa пoчивĸa
пpeз близĸитe дни.
Heгaтивeн нaтиcĸ въpxy фyнтa cтepлинг oĸaзaxa и ĸoмeнтapи нa бившия външeн миниcтъp Бopиc Джoнcън. Toй нacтoявa
Лoндoн дa дaдe твъpд oтпop нa "лoшия" Eвpoпeйcĸи cъюз и дa ce oпитa дa cĸлючи c oбщнocттa дoгoвop oт типa нa "cyпep
Kaнaдa" - ycъвъpшeнcтвaн вapиaнт нa cпopaзyмeниeтo зa cвoбoднa тъpгoвия мeждy EC и Kaнaдa.
Йeнaтa yĸpeпвa в нaчaлoтo нa тaзи ceдмицa и зapaди зaявлeниeтo нa финaнcoвия миниcтъp нa CAЩ, Cтивън Mнyчин, зa
тoвa, чe Baшингтoн иcĸa дa вĸлючи в тъpгoвcĸoтo cпopaзyмeниe мeждy Baшингтoн и Toĸиo "вaлyтнa yгoвopĸa",
възпpeпятcтвaщa ĸoнĸypeнтнa дeвaлвaция нa вaлyтитe.
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