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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 

Bulgaria On AIR 
 
√ Отпуск без ден работа! Да отпадне ли натрупаният отпуск от майчинството? 
Коментар на бившия социален министър Христина Христова и Васил Велев от АИКБ 
Работодателски организации предлагат да отпадне възможността жените, връщащи се на работа след полагащия им се 2-
годишен отпуск по майчинство, да могат да получават и 40-те дни платен отпуск, които са се натрупали за този период. 
Позицията на работодателите е провокирана от решение на Съда на ЕС, съгласно което периодът на родителски отпуск не 
може да се приравни на период на действително полагане на труд. 
"Много е важно това решение на съда на ЕС. Говори се за родителски отпуск, който може да бъде планиран. Отпускът за 
изглеждане на дете до 8-годишна възраст може да се приеме напълно за родителски отпуск. Трябва да се подебатира 
малко повече сред експертите", обясни бившият социален министър Христина Христова пред Bulgaria ON AIR. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев отбеляза, че дават възможност 
на управляващите да коригират грешка, за която от АИКБ са алармирали преди 10 години.  
"Не може да се брои за отработени две години двете години отпуск по майчинство. Това е несправедливо спрямо 
останалите работещи в това предприятие. Става дума за поправяне на една несправедливост. Имаме най-дългото 
майчинство в целия Европейски съюз - 54 седмици. В същото време имаме най-ниската раждаемост", коментира Васил 
Велев в "България сутрин". 
Христова се съгласи, че заявеното от работодателите е коректно, тъй като според нея те не коментират правото 
майчинството да се зачита за осигурителен стаж, а претендират върху размера на отпуск по майчинство да се изчислява 
платеният годишен отпуск и да се изчислява обезщетение, когато работникът напуска. 
По думите на Вeлев малко са хората, които вникват в проблема и го разбират. А исканията на майките той определи така: 
Дайте, искаме още, но няма да работим. 
Вижте видеото с цялата дискусия. 
 
Novini.bg 
 
√ Трябва ли да се счита майчинството за трудов стаж? 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и бившият социален министър Христина 
Христова коментираха в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR трябва ли да се счита майчинството за трудов стаж. 
Велев категорично заяви, че не може майчинството в рамките на 2 години, независимо дали се нарича отпуск или 
болничен, да се смята за трудов стаж. „Това е некоректно спрямо всички други“, обясни Велев. „Трябва да се поправи една 
справедливост. България има най – дългото майчинство в целия ЕС и в същото време най-ниската раждаемост. Дългият 
отпуск по майчинство очевидно не е причина жените да раждат. Не може един трудов колектив да трябва да работи, за да 
изработва парите, които се дават на една майка“, заяви Васил Велев. 
Според Христова част от твърденията на работодателите наистина имат смисъл. Тя смята, че е логично майката да използва 
само първата година от майчинството си. 
 
Nova TV 
 
√ Спор за годишния отпуск по време на майчинство 
Спор за годишния отпуск по време на майчинство. Според работодателски организации не трябва да се натрупва платен 
отпуск за времето, в което жените са в майчинство. Поводът е решение на Европейски съд от преди няколко дни. На 
коренно различно мнение са синдикатите. 
24-часовият работен ден на Лилия Герджикова като майка не е по-малко натоварен от 8-часовия й работен ден като 
преподавател. Затова е благодарна, че може да използва натрупания си годишен отпуск по време на майчинството. 
„Аз след първото дете се върнах след година и половина на работа. Радвам се, че имах възможност да си използвам 
отпуска, защото той премина в гледане на дете, което боледуваше непрекъснато. Не знам работодателят как би се 
чувствал, ако аз се върна веднага на работа и след това съм в болничен всяка седмица, без реално да си върша работата”, 
коментира Лилия Герджикова, преподавател по френски език. 

https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-10-18/otpusk-bez-den-rabota-da-otpadne-li-natrupaniyat-otpusk-ot-maychinstvoto
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Според работодателски организации обаче на жените да не се натрупва годишен отпуск докато са в майчинство, не е 
въпрос на желание, а на спазване на решение на Европейския съд след запитване от Румъния. 
„Времето, през което е ползван отпуск за отглеждане на дете, не може да бъде приравнен към период, в който реално 
полаган труд”, коментира Ивелин Желязков,  Асоциация на индустриалния капитал. 
Или с други думи - грижата за дете е едно, трудът на работното място друго. А платен годишен отпуск се давал, за да си 
починат служителите от работата.  
Работодателите са изпратили предложението си до властите. От социалното министерство ще се запознаят и после ще 
коментират. А вицепремиерът Валери Симеонов е на страната на работодателите. 
„Моето лично мнение е, че има основание в тяхното искане. Има и решение на европейска институция”, коментира 
вицепремиерът Валери Симеонов. 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Депутатите събраха минимален кворум в пленарна зала  
Депутатите отново не успяха да се съберат. Председателят на парламента Цвета Караянчева даде десет минути отсрочка, 
за да се съберат повече народни преставители. 
В същото това време в кулоарите на НС Цветан Цветанов и част от депутатите на ГЕРБ заедно с партийната младеж обикалят 
стаите на парламентарната група, за да популяризират кампанията срещу трафика на хора. 
Една немалка част от младите не са информирани за последствията от трафика на хора, коментира Цветанов. За голямо 
съжаление страната ни все още е източник на трафик на хора, по мнението му. 
Според председателят на ПГ на ГЕРБ законодателните инициативи, които са реализирани до настоящия момент, са 
достатъчни, защото през последните години е завишена наказателната отговорност към лица, които осъществяват трафик 
и то по-специално с цел сексуална експлоатация, както и за трудова експлоатация. 
След "извънредната почивка", която даде Караянчева, в пленарна зала се събра кворум от 121 депутати, което е 
минимумът за старт на работния ден. 
Редиците на червените се оказаха празни. 
 
√ 70% от българите усетили увеличение на цените през последните седмици 
70% от българите твърдят, че са усетили увеличение на цените на стоките и услугите през последните седмици. Това сочат 
резултатите от проучването "Политически и икономически индекс" на социологическата агенция "Галъп интернешънал". 
На същия въпрос 18% от анкетираните са обяснили, че не усещат промяна в цените на стоките и услугите.  
3% от запитаните пък са усетили намаление на цените.  6% нямат мнение по въпроса, а други 3% не могат да отговорят. 
 

 
Източник: "Галъп интернешънъл" 
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Демографските показатели на извадката сочат, че най-осезаема промяна е усетила по-възрастната част от населението. 
Това са хората с по-ниски доходи и тези, които живеят в селата.  
Възможно е това е да се дължи и на факта, че тези части от населението традиционно симпатизират на опозиционни 
формации, тълкуват от "Галъп". 
"Отговорите действително са политически различаващи се - привържениците на БСП са усетили най-силно повишението 
на цените на стоките и услугите. Но дори и мнозинството от привържениците на ГЕРБ също твърдят, че са усетили 
увеличението - макар и не в същата степен, както и привържениците на БСП", обясняват от социологическата агенция 
спрямо политическата разбивка на отговорите. 
 
В. Стандарт 
 
√ Борисов за Брекзит: Важно е да намерим най-добрия изход за всички 
Премиерът Бойко Борисов изрази надежда да бъде избегната възможността Великобритания да напусне ЕС без 
споразумение. Министър-председателят е в Брюксел, където се провежда среща на върха по темата. 
"Важно е да намерим възможно най-добрия изход за всички. Англичаните си тръгнаха, не ние, това е техният избор. Не 
бива да се подвеждаме по емоциите, защото след това ще страдат хиляди хора, а и със сигурност ще се отрази на 
финансите, икономиката, на всичко в Европа", коментира Борисов. 
"Английските служби са от най-добрите в света. Особено в тази сфера, по линия на службите, ще настоявам по никакъв 
начин да не се промени координацията в работата между европейските и английските служби", поясни премиерът. 
Попитан каква може да бъде подготовката за раздяла без сделка с Лондон, той заяви, че това е лошият вариант, като 
финансово-икономическата криза. "Няма как да се подготвиш за подобно нещо. Видяхме в САЩ се подготвиха за урагана 
Майкъл - стотици изчезнали", коментира премиерът. 
Борисов съобщи, че на днешната среща на лидерите от Европейската народна партия е получил извинения за реакцията 
на убийството на Виктория Маринова. "Запознах всички колеги, едно голямо извинявай от всички, подред, за това, че се 
подадоха на базата на фалшиви новини - подобна реакция, да се очерни една държава", коментира още министър-
председателят. 
По неговите думи на днешното заседание на ЕНП е било обсъдено положението с партията Фидес на унгарския премиер 
Виктор Орбан. "Казах, че за университетите и неправителствените организации, за някои негови изказвания, винаги съм 
му казвал в очите, че съм против. Никога не бих го направил и не го правим в България, но за миграцията той беше 
единственият, когато обяснявах как трябва да го направим и за радост сега всички отчитат, че моделът за справяне с 
миграционна криза на външна граница на ЕС е България", отбеляза премиерът. 
По повод кавгите в част от управляващата коалиция у нас той посочи, че има коалиционно споразумение, където ясно пише 
какво трябва да се прави четири години. 
Попитан дали България ще прогони руски дипломати заради случая "Скрипал", премиерът отговори, че "към този момент 
това не стои на дневен ред, но много внимателно, с пълния обем енергия на службите, работим по всеки сигнал по всички 
тези въпроси". 
 
Investor.bg 
 
√ България отчита най-резкия процентен спад в разходите за образование в ЕС 
Според данните разходите за образование са намалели до 3,4% от БВП през 2015 г.  
Консолидираните правителствени разходи за образования у нас са намалели в реално изражение с 9,1% през 2016 г. Това 
представлява най-рязкото процентно понижение в целия Европейски съюз. Това е едно от заключенията на годишния 
доклад за нивото на образованието и обучението в ЕС, изготвен от Европейската комисия. 
Според данните разходите за образование в България са намалели до 3,4% от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2015 
г., което е по-малко от средните за блока стойности от 4,7% от БВП. 
Тенденцията се дължи на значителното понижение на „брутното капиталообразуване“, което включва инвестициите в 
инфраструктура и техника като сгради, компютри и други. В доклада се посочва, че това на свой ред се дължи частично на 
приключването през 2015 г. на многогодишната финансова рамка на ЕС за 2007-2013 г. и по-бавният старт на разходите 
през новия програмен период от 2014-2020 г. 
„Това хвърля светлина върху обхвата, в който подобни разходи в България зависят от европейските фондове“, посочват от 
Европейската комисия. 
Сред другите заключения на доклада е и това, че през 2016 г. разходите за предучилищно и начално образование, които 
традиционно не са високи за страната, се равняват на 0,7% от БВП, което представлява по-малко от половината на средното 
ниво за ЕС от 1,5%. Инвестициите в този дял на образованието са ключови за равнопоставеното начало на живота и 
впоследствие за неравенството на доходите. 
„Неравенството на доходите е сред най-големите в ЕС и отражението на социално-икономическия статус на родителите 
върху образователното равнище на учениците е силно“, посочват още в доклада. 
От Европейската комисия допълват, че е необходимо да се подобри достъпът до качествено образование и грижа в 
ранното детство, което обаче все още остава предизвикателство. 
Процентът на деца, ангажирани в ранно детско образование и грижа, се е понижил през 2016 г. до 86,5%, като сред 
ромското население дялът е още по-малък – 66%. Като основна причина за това се приемат таксите за детска градина, се 
казва в доклада. 



4 

 

В същото време включването на ромското население в образователната система също остава предизвикателство. Според 
данните близо 60% от учениците от ромското население се обучават в учебни заведения, където всички или повечето 
учащи също са от този етнос. 
Друг от проблемите, който засяга докладът, е и този със застаряването на учителите, като темпът, с който се случва това, е 
най-бързият в ЕС. През 2016 г. 49% от преподавателите в училище са на възраст от над 50 г., а 33% са на над 55 г., което 
означава, че близо половината от учителите в страната ще се пенсионират в следващите десет години. 
 

 
 
 
Нуждите на бизнеса 
Докладът също контстатира вече известното заключение, че уменията на завършилите висше образование не отговарят 
достатъчно на нуждите на пазара на труд. През 2017 г. дялът на хора с висше образование на възраст 30-34 години е 
нараснал леко до 32,8%, но въпреки това все още е под средните стойности за ЕС от 39,9%. Увеличава се и процентът на 
намерилите си работа скоро завършили висше образование с 8 пр. пункта до 86,5%, като в момента той е над средния за 
ЕС от 84,9%. 
Независимо от това се наблюдава недостиг на умения особено в секторите на производството, строителството и 
дигиталния сектор. Продължава и тенденцията за несъответствия в уменията на завършилите образование. 
Работодателите също така често установяват недостиг на познания и умения, особено по отношение на т. нар. "меки 
умения" при новозавършилите. 
Според данните един от всеки двама студенти в България е завършил социални науки, бизнес администрация или право. 
Междувременно се ускорява и спадат в броя на студентите. От 2012 г. до 2017 г. броят на студентите във висшето 
образование е намалял със 17%, което се обяснява с демографски фактори и предпочитания за учене в чужбина. 
 
√ Увеличава се държавната помощ за инвестиции в млекомати 
Интересът на животновъдите към схемата е целогодишен  
С 50 хил. лева се увеличава бюджетът за 2018 г. на държавната помощ за инвестиции във фермите с цел директни доставки, 
реши Фонд „Земеделие“. Помощта се отпуска за търговски помещения и закупуване на оборудване за продажба на малки 
количества животински продукти. 
Животновъдите получават подпомагане за 50% от разходите за мобилни хладилни витрини и млекомати. 
Държавната помощ през юли бе увеличена от 50 хил. лв. на 100 хил. лв. Сега тя става 150 хил. лева. 
До момента по схемата са поети финансови ангажименти за 96 хил. лева по 9 проекта, от които са изплатени три за 27 хил. 
лева. Интересът на животновъдите е целогодишен.  
Държавната помощ ще се прилага до 31 декември 2020 г. 
С друго свое решение Държавен фонд „Земеделие“ одобри допълнителен финансов ресурс от 63 хил. лв. за унищожени 
овощни насаждения. 
Стопаните от Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен със 100% пропаднали площи с праскови и нектарини, 
кайсии, сливи, бадеми или череши в резултат на измръзване, подлежат на подпомагане. 
35 млн. лева ще получат животновъди и овцевъди с първия транш по схемите за преходна национална помощ, реши още 
ДФЗ. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Изпратиха сигнал за нередности заради ремонта на "Граф Игнатиев" до ОЛАФ  
Пореден скандал с ремонта на улица „Граф Игнатиев” в София. Сигнал за нередности по проекта е изпратен до 
Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, а съмненията станаха повод за нови искания за оставки. Кметът Йорданка 
Фандъкова разпореди пълна проверка по случая, предава "Нова тв".  
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Ябълката на раздора този път се оказа виброизолацията на релсовия път. Според неправителствената организация „Спаси 
София” Столичната община е променила проекта за ремонта в крачка и така е нарушила Закона за обществените поръчки. 
Затова от организацията изпратили сигнали за нередности до ОЛАФ и до българските власти.  
Първоначално общината поискала виброизолационни подложки, които да са от нов материал и с маса около 5 кг на кв. м. 
Заради това изискване от конкурса отпада фирма „ПСТ градска среда Зона 2”, а обществената поръчка се печели от „Джи 
Пи Груп”. В хода на работата обаче общината променя материала и задава ново изискване - да се положи материал с маса 
над 15 кг на кв. м – същият, заради който друга фирма отпада от конкурса.  
„Проблемът в случая е, че те правят тази промяна и така извършват съществено изменение на критериите в обществената 
поръчка, което е основно нарушение от чл. 116 на закона”, обясни Борис Бонев от „Спаси София”. Заместник-кметът по 
транспорта Евгени Крусев пък каза, че съгласно чл. 5, „възложителят има право да променя материалите по време на 
ремонта, въз основа на възникнали обстоятелства”. Общината не прекратява процедурата, а официализира промяната с 
решение на експертен съвет.  
В следствие на това инженерът, който е проектирал релсовия път, се отказва от собствената си работа.  Според директора 
на столичния „Електротранспорт” Асен Тасев, сложил подписа си под последния вариант на проекта, материалът, който в 
момента се поставя, е част от плана още от самото начало. „Подложката е така направена, че да поема тежест от 8 тона и 
половина на ос, така че тя ще сработи и ще гаси шума и вибрациите. Това е подложката, която е била в първоначалния 
план”, каза Тасев.  
А общината избира именно този тип изолация, защото след години, ако се наложи ремонт, няма да се стигне до 
разкопаване на цялата улица, а само ще се изреже изолацията и ще се налее нова. От „Спаси София” настояват за оставката 
на заместник-кмета по транспорта. „Нито едно решение не е взето от мен еднолично, да кажа тази фирма или онази фирма. 
Към този момент не предвиждам да подавам оставка”, категоричен бе Евгени Крусев.  
А кметът Фандъкова разпореди спешна проверка на дирекция „Вътрешен одит“, за да се разбере какво е довело до 
изменение на проекта за релсовия път по ул. „Граф Игнатиев“. 
 
Дарик 
 
√ Радев към сънародниците ни в Лондон: С вашата работа и успехи издигате името на България  
Президентът Румен Радев ще има днес аудиенция при Нейно Величество Елизабет Втора - кралица на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия. 
По-късно през деня българският държавен глава ще изнесе лекция на тема "Предизвикателства за сигурността пред 
Европа" в "Оксфорд Юниън" - най-голямата общност за дебати на Университета в Оксфорд, основана през 1823 година. 
Държавният глава ще разговаря и с български студенти, които следват във Великобритания, и с членове на Комитета на 
"Оксфорд Юниън". 
"В днешния глобален свят е важно, че вие, с вашата работа и успехи, издигате името на България като страна, в която има 
хора, на които може да се разчита, почтени, с талант, умения и усет към новото", заяви президентът Румен Радев на среща 
със сънародниците ни в Лондон снощи. "Мога да ви гарантирам, че вашият успех не е просто ваш личен успех, а преди 
всичко успех за България", посочи Радев. 
Той отбеляза, че българската общност тук е внушителна не само като брой, а и като процент трудова заетост. "Вие разбихте 
един мит, че българите идват тук, за да се възползват от социални помощи, статистиката показва, че вие давате голяма 
добавена стойност и принос към икономиката тук", допълни държавният глава. 
Той каза, че е внушителна и групата българи, които получават образованието си в британски университети и посочи, че 
силно вярва, че те ще намерят мотивация да се върнат и да вложат своята енергия и талант за развитието на България. 
"Защото страната ни има нужда от хора като вас - високо образовани, интелигентни, събрали знания и опит в редица важни 
области, вие носите не само познание, но и друг модел обществени отношения", отбеляза държавният глава. 
Румен Радев коментира и Брекзита. "Вярвам, че ще се намери едно решение, така че вашите права по никакъв начин да 
не бъдат ощетени - за това има консенсус във всички български институции", заяви президентът. 
 
БНР 
 
√ Евростат: Свиване на строителството в ЕС и България в края на лятото 
Продукцията в строителния сектор на Европейски съюз и в частност на България се понижи през август спрямо юли, като 
нашата страна и една от четирите членки на Съюза, в които е отчетно намаляване на строителството и на годишна база, 
показват данни на Евростат. 
Строителството в ЕС се сви през август с 0,5% спрямо юли, когато остана на нивото от предходния месец, докато 
строителството в еврозоната също отбеляза спад от 0,5% след понижение с 0,1% месец по-рано. 
На годишна база растежът в строителния сектор на еврозоната се подобри през август до 2,5% от 2,2% през юли, докато в 
рамките на целия ЕС се забави до 2,3% от 3,3% месец по-рано. 
През август най-солиден строителен растеж на месечна база беше отчетен в Словения (скок с 2,8%), следвана от Словакия 
(повишение с 2,5%) и Унгария (с 1,9%), докато най-солиден спад беше регистриран в Швеция (понижение с 2,4%), Германия 
(с 1,0%) и Белгия (с 0,9%). Отчетлив лидер при експанзията в строителния сектор на годишна база е Словения (ръст с цели 
33,5%), следвана от Унгария (с 24,3%) и Полша (с 19,2%), като в същото време влошаване на строителството се наблюдава 
в Румъния (спад с 10,3%), Швеция (с 1,6%), Испания (с 1,2%) и България (с 1,2%). 
Според същото проучване на Евростат, строителството в България се понижи през август с 0,6% спрямо юли, когато нарасна 
с 1,4%, като по този показател нашата страна е в златната среда на Европейския съюз. 
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На годишна база строителното производство в България обаче се влоши през август с 1,2%, отбелязвайки спад за четвърти 
от последните шест месеца, като по този показател нашата страна се нарежда на опашката сред всички страни - членки на 
ЕС. 
 
√ ЕК може да отхвърли бюджета на Италия за 2019 година, възможно е и понижаване на кредитния рейтинг 
Бюджетът на Италия за 2019 година може да не бъде одобрен от Европейската комисия, като е възможно и намаляване 
на кредитния рейтинг на страната, предупреди в сряда висш представител на властта в Рим, съобщава Ройтерс. 
"Да кажем, че има предпоставка ЕК да започне процедура за нарушаване на бюджетните правила", заяви в интервю за 
Radio Capital – Стефано Буфани, който е заместник-министър по регионалните въпроси в италианското правителство. 
"Премиерът Джузепе Конте отива в Брюксел, за да обясни мотивите, стоящи зад проектобюджета за 2019 година", добави 
той. 
С оглед на факта, че през настоящия месец агенциите "Мудис" и "Стандард енд Пуърс" трябва да трябва да преразгледат 
дългосрочни рейтинг на Италия, Буфани посочи, че "не може да бъде изключено намаляване на кредитния рейтинг, като 
ние трябва да сме готови, при положение че това се случи". Той обаче добави, че не смята, че подобно понижение би било 
оправдано, тъй като "Италия има много солидни икономически основи". 
Визирайки риска ЕК да отхвърли италианските бюджетни планове, германският канцлер Ангела Меркел пък заяви пред 
стартиращата по-късно в сряда европейска среща на върха, че страните от еврозоната трябва да гарантират, че бюджетите 
им са стабилни и техните икономиките са конкурентни. 
"Всяка държава - членка във валутния съюз е отговорна за своята икономическа и бюджетна политика", посочи Меркел 
пред Долната камара на Бундестага в Берлин, преди да отпътува за Брюксел. 
"Всяка държава в еврозоната е длъжна да се погрижи за стабилността и да предприеме необходимите реформи за своята 
конкурентоспособност", добави тя. 
Междувременно доходността на италианските дългосрочни облигации отново започна да се повишава по време на 
търговията в сряда, след като финансовото министерство обяви, че по-късно тази седмица ще отвори наново някои от 
дългосрочните облигационни емисии като част от сделка за замяна на дълга. 
Италианското министерство на финансите съобщи, че е наело три банки, които да пласират пет номинални облигационни 
емисии с падежи, вариращи от 2025-а до 2046 година, в замяна на досегашни книжа с падеж през април 2020 година. 
Новината доведе до нарастване на доходността на 10-годишните италиански облигации с 2 базисни пункта към 3,47%, след 
като днешната търговия стартира с понижение. В същото време доходността на 30-годишните дългосрочни книжа се 
повиши до сесиен връх от 3,95%. 
 
БНТ 
 
√ Идеи за развитието на Българския Северозапад - най-бедният регион в ЕС 
В София започва Седмият годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Очаква се в столицата да се съберат 
над 500 участници от страни от региона на река Дунав. Сред гостите се очаква да е и еврокомисарят по регионална 
политика Корина Крецу. По време на „Европейската седмица на регионите“, която се проведе в Брюксел тя заяви, че има 
забавяне по Дунавската стратегия, но като цяло страната ни се справя над средното за Европейския съюз по усвояване на 
фондове. Тя коментира и най-бедния регион в Европейския съюз. 
Брутният вътрешен продукт на глава от населението на Северозападна България е 29% от средното за Европейския съюз 
по последни данни на Евростат. За сравнение, най-богатият регион е Западен Лондон с 611% над средния Брутен вътрешен 
продукт за Общността, а всички региони, чиито показатели са под 75% от средното, попадат в категория „най-слаби“. 
Еврокомисарят по регионално развитие Корина Крецу споделя, че е запозната с проблемите на най-слабото европейско 
звено - Северозапада. 
Корина Крецу - еврокомисар за регионалната политика: Аз знам много добре, че младите хора бягат от този регион. 
Трябва да преборим този проблем, но да имаме предвид, че това е и част от принципа за свобода на избора - къде 
работиш, къде да живееш, къде да учиш. От самото начало за нас е голяма амбиция, която все още не сме постигнали 
напълно - да осигурим широки възможности в селските райони. Очевидно е, че млади семейства като моето и Вашето няма 
да се завърнат в селски регион, ако нямат шанс да развият бизнес. 
Затова Крецу напомня, че за настоящия програмен период 2014 - 2020 за България ще получи близо 10 милиарда евро по 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, а за кохезионна политика над 7 милиарда евро. За следващия 
програмен период Европейската комисия предвижда да даде на България с 8% повече за кохезионна политика. Целта на 
Кохезионния фонд е да изравни икономическите различия между регионите. Еврокомисар Крецу има идеи как средствата 
да стигат по-лесно до гражданите - с електронно правителство, обучения на местните как да използват европейските 
фондове и с по-лека администрация. 
Еврокомисарят обаче отваря голяма скоба. 
Корина Крецу - еврокомисар за регионалната политика: Трябва да сме реалисти. Парите не са всичко. Без значение колко 
средства ще получи този регион, ако няма добра администрация и управление, няма да се развие. 
Законопроект на регионалното министерство предвижда сегашните 6 региона да се трансформират в 4 региона: 
Дунавски 
Черноморски 
Югозападен 
Тракийско-Родопски. 
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Причината е, че най-нуждаещият се регион Северозападът вече не отговаря на критериите за еврофинансиране за новия 
програмен период. 
Не му достига население. 
Златко Живков - кмет на Монтана и член на българската делегация в Европейския комитет на регионите: 
Населението на трите области - Враца, Видин и Монтана, а след това на Плевен и Ловеч - беше под този изискуем минимум 
от около 1 милион души население. Нашият район за планиране е най-малък. Той е най-малък като население. Това е 
причината сега да бъде коментиран в различни комбинации за новото райониране. В новите райони населението трябва 
да бъде над милион, милион и двеста хиляди. 
Таня Христова - председател на българската делегация в Европейския комитет на регионите: Без значение дали 
цифрите показват определен регион за по-слаб в икономически показатели, или малко по-добър, ние трябва да признаем, 
че България все още е страната, която трябва се справя с много икономически и социални трудности. 
Корина Крецу - еврокомисар за регионалната политика: Аз искам да посетя този регион, за да се срещна с местната власт 
и всички заинтересовани страни. Смятам, че е много важно за новия програмен период всички партньори да кажат точно 
каква сума им трябва за този регион, защото парите никога няма да са достатъчни. 
Еврокомисарят Корина Крецу заяви, че Комисията следи стриктно как България усвоява средствата по оперативните 
програми "Наука и образование" и "Околна среда", защото там има проблеми. По думите ѝ европейските власти работят 
в сътрудничество с нашите. 
И докато някои политици говорят за Европа на две скорости - едната за по-богатите и друга за по-бедните - то 
председателят на Европейския парламент Антонио Таяни сравни законодателството на Европейския съюз с луксозен 
спортен автомобил. На политиците отреди ролята на шофьори. 
Антонио Таяни - председател на Европейския парламент: Това е като Ферари без шофьор. За да отидеш някъде, ти трябва 
добър шофьор - политиците. Ако не, имаш просто едни бюрократи, всеки от които кара в различна посока. 
Същото се отнасяло за всеки регион на Общността. Следователно и за Северозапада, който може да е по-нисък клас кола, 
но за да върви напред му трябва не само гориво, а и добро управление. 
 
√ От АБВ настояват държавата да разтрогне договорите с американските централи  
От движение АБВ настояват - държавата да предприеме мерки за разваляне на договорите с американските 
електроцентрали. 
Според председателя на партията Румен Петков те нарушават интересите на българските граждани и ощетяват „ТЕЦ 
Марица Изток 2“. 
Той подчерта, че България плаща инвестициите в „ТЕЦ Ей и Ес“ и „ТЕЦ Контур глобул“, докато държавната централа е 
принудена да се справя сама. Председателят на АБВ прогнозира, че в началото на следващата година в „ТЕЦ 2“ предстоят 
съкращения.  
Румен Петков - председател на АБВ: ТЕЦ 2 няма да издържи в това състояние.Те на полугодието са 830 милиона назад,като 
си купят за 360 милиона лева вредни емисии за следващата година без ДДС,значи те ще отидат на милиард и 200 и отгоре. 
Те ще отидат на практическа несъстоятелност. Аз съжалявам, че казвам лоши неща, ама това че някой ги премълчава в 
случая не ги елиминира. И тези хора, които работят там, е добре да ги знаят. 
 
√ Екатерина Захариева: Българите във Великобритания няма за какво да се притесняват  
Правата на българските граждани във Великобритания ще бъдат защитени след Брекзит. Това каза в сутрешния блок на 
БНТ вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. Тя изрази надеждата си да бъде постигнато 
споразумение между ЕС и Великобритания, като оцени липсата на такова като „най-лошият вариант“. Екатерина Захариева 
заяви, че няма предложени министри или конституционни съдии за посланически места. 
Надяваме се да няма вариант без сделка за Брекзит, но времето ни притиска. 90% от споразумението е договорено, но 
най-трудното е оставено за края. Нашите сънародници няма за какво да се притесняват, тъй като правата на гражданите 
на ЕС във Великобритания са вече договорени, увери Екатерина Захариева, като допълни, че гаранция за това е дадена от 
самия британски премиер и от външния министър. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: За България много важни са правата на 
българските граждани. Получавам сигнали, че и гражданите на Великобритания в България също се притесняват - около 
11 хиляди души. И ние имаме икономически интерес да има сделка. 
Посолството е подготвено да направи разяснителна кампания, както и да се развият преговорите. 
Имаше доста фактори и политици в света, които се изказаха доста бързо. Правовият свят изисква поне да се дадат едни 72 
часа за разследването, за да може то да напредне. Така вицепремиерът коментира световната реакция на новината за 
убийството на журналистката Виктория Маринова. Българските власти са били поздравени за бързото разкриване на 
убийството, допълни Захариева. По думите ѝ е съвсем нормално, че премиерът Борисов е извикал посланиците у нас на 
среща, на която да ги запознае с разследването на убийството.  
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Да има среща с посланиците е съвсем нормално. Това 
е нормална практика. Премиерът се среща с посланиците редовно. Няма как, когато целият свят пише, че в България едва 
ли не се извършват поръчкови убийства на журналисти, да не реагираме. Ако не бяхме реагирали?  
Тя изрази съболезнованията си към близките на убитата журналистка. 
България не взима решения под натиск, изтъкна Екатерина Захариева. Тя припомни, че „Южен поток“ е бил спрян заради 
несъответствия с европейските правила. 
Като отговорен да отвърне на думите на руския президент Путин, че България е взела решението под натиск, Захариева 
посочи българския президент Радев.  
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Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Той не счете това за необходимо. Но не считам, че на 
всяко изказване трябва да се реагира. 
Захариева изтъкна, че за ЕС проектът за газовия хъб „Балкан“ е приоритетен. 
Не всички български посланици са уточнени с президента, призна Захариева и допълни, че отстъпки вече са правени. Тя 
подчерта, че министри и конституционни съдии не са предлагани за дипломатически места. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Процедурата е правителството предлага, 
президентът подписва указ за назначение, така че трябва да се срещнем някъде. 
 Предсрочните избори в Македония са вариант, но гражданите трябва сами да решат накъде да вървят, заяви Захариева. 
„Нашата ръка остава протегната, но акъли не даваме“, допълни тя. По думите ѝ България ще държи на добросъседските 
отношения с Македония. Смесената мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси 
работи, изтъкна тя. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Да не забравяме, че договорът, подписан август 
месец миналата година, влезе в сила юни тази година, така че комисията работи от четири месеца.  
Вандалският акт на българи на паметника в японския град Хирошима няма да повлияе на добрите отношения между двете 
страни, но определено оставя „горчив привкус“, заяви Екатерина Захариева. 
 
√ 26 милиона тона пластмасови отпадъци се произвеждат в ЕС всяка година  
Едва 30 процента от тях се събират, преработват и използват повторно. В началото на годината Брюксел обяви война на 
пластмасовите отпадъци, а през май предложи директива за намаляването на вредното им въздействие им върху околната 
среща. Първите конкретни стъпки са забрана на използването на пластмаса в няколко продукта за еднократна употреба - 
клечки за уши, прибори за хранене, чинии, сламки, бъркали и пръчки за балони. 
Ако директивата бъде одобрена от ЕП и Съвета, държавите членки ще трябва да намалят използването на пластмасови 
съдове за хранителни продукти и пластмасови чаши. Производителите трябва сами да покриват част разходите за 
преработването на опаковките от чипс и бомбони, цигарени фасове, мокри кърпички и пластмасови торбички. 
Брюксел въвежда и изисквания за етикиране за определени продукти като дамските превръзки, например. Етикетите 
трябва да съдържат информация как да бъдат изхвърляни отпадъците, какви са отрицателните екологични последици и 
какво е съдържанието на пластмаса в тях. 
Държавите членки ще бъдат задължени към 2025 година да събират 90 от пластмасовите бутилки за еднократна употреба, 
например чрез депозитни системи. Целта на всички тези мерки е Европа да намери начин да превърне пластмасовите си 
отпадъци в икономически ресурс. И, разбира се, да намали замърсяването на океаните и моретата. 
 
Монитор 
 
√ Министър Петкова ще присъства на първа копка на подстанция „Евмолпия“ 
Енергийният министър Теменужка Петкова ще участва в церемония по първа копка на подстанция „Евмолпия“ в Пловдив. 
Символичният старт на изграждането на съоръжението ще бъде даден днес, съобщиха от ресорното министерство. 
Местното ЕРП инвестира в новата електрическа подстанция „Евмолпия“ над 11 млн. лв. Изграждането на подстанцията ще 
допринесе за гарантиране сигурността на електроснабдяването с града. 
 
Economic.bg 
 
√ Изтича срокът за кандидатстване по програма "Старт на кариерата" 
Обявените работни места са 2569 
Остават два дни до изтичане на крайния срок за прием на документи по програма „Старт на кариерата”. До 19 октомври 
2018 г. включително младите висшисти без професионален опит, които желаят да започнат работа в публичния сектор, 
могат да подават своите документи за кандидатстване. 
Изискванията към кандидатите са да бъдат на възраст до 29 години , ненавършени до 19 октомври 2018 г. включително и 
да имат завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно 
място. Други условия са да са регистрирани в бюрото по труда като търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по 
придобитата специалност от висшето образование. 
Документите се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като тази година за първи път Агенцията по заетостта е 
осигурила и възможност за подаване на електронни заявления. Всеки младеж може да кандидатства едновременно за три 
работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата. 
Списъците на обявените работни места и пълна информация за процедурите, реда, условията и необходимите документи 
за кандидатстване, в т.ч. електронно заявление, са публикувани на официалната страница на Агенцията по заетостта, както 
и на информационните табла във всички бюра по труда в страната. 
По програма „Старт на кариерата” са обявени общо 2 569 работни места, като младежите имат възможност да изберат 
трите най-подходящи позиции и да кандидатстват за тях. 1 929 са заявените работни места в централни институции и 
поделенията им в страната. Сред тях са Народното събрание, администрациите на Президента и Министерския съвет, 
Омбудсмана на Република България, 16 министерства, 23 държавни, национални и изпълнителни агенции, Сметната 
палата, комисии, инспекции и др. В областните управи обявените работни места са 78, а в общинските администрации 
техният брой е 562. 
Търсят се предимно младежи, завършили право, икономически и технически специалности, администрация и управление, 
социални дейности, информатика и компютърни науки, архитектура, строителство и геодезия и др. 
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В. Банкерь 
 
√ ББР е основен партньор за инвестициите по плана "Юнкер 
Стоян Мавродиев е магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски" и магистър по финанси от УНСС. Преминал е през 
поредица курсове в Международната данъчна академия в Амстердам, обучавал се е и в Международната програма за 
лидери към Държавния департамент на САЩ. Кариерата му започва като правен, данъчен и бизнес консултант в 
PriceWaterhouse Co. В периода 1996-2006 г. работи като финансов и правен консултант в управляваната от него United 
Consulting. От 2009-а до 2010 г. е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, енергетика и 
туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси в 41-вото НС. В продължение на шест години (2010-2016) е 
председател на Комисията за финансов надзор (КФН), осъществяваща надзора и регулацията на финансовата 
система и  небанковия финансов сектор в България. От 2010-а до 2016 г. е член на Консултативния съвет по финансова 
стабилност (КСФС). В този период е член на борда на директорите в редица международни организации, сред които 
ESMA, EIOPA, ESRB, и представител на България в IOSCO, IАIS и IOP. 
Г-н Мавродиев, преди дни обявихте създаването на Фонд за капиталови инвестиции. В какви предприятия ще 
инвестира той и при какви условия? 
- Фондът за капиталови инвестиции на ББР ще бъде с широк профил, ще подкрепим перспективните предприемачи - без 
значение дали се занимават с високи технологии, или с хранително-вкусова промишленост. Това, което търсим, са добрите 
бизнес идеи и потенциал за растеж. 
Затова не сме поставили ограничение и по отношение на етапа на развитие на компанията - фондът може да участва в 
капитала както на стартиращи фирми, така и в предприятия във фаза на растеж. Оценяваме, че дяловите инвестиции играят 
различна роля при различните етапи от жизнения цикъл на компаниите - когато говорим за старъпи, тук има нужда от 
изчистване на концепцията, изготвяне на прототип или бета версия, определяне на пазари, следователно - от менторство 
и капитал за ускорен растеж. Компаниите с изграден бизнес модел от своя страна имат нужда от допълнителен капитал за 
изследователска и научна дейност, внедряване на иновации, увеличаване на производствения капацитет, разширяване на 
дейността. Големият плюс на дяловите инвестиции е, че освен капитал  те предоставят експертен и управленски опит, 
необходими за развитието на съответните компании. Истината е, че голяма част от бизнеса все още изпитва остър недостиг 
на добри мениджърски практики и нужда от трансфер на експертни знания и технологично ноу-хау. Това е и една от 
причините компаниите все по-често да търсят алтернативни източници на средства, които да подкрепят развитието им. 
Фондът стартира с 65 млн. лв. капитал и ще може да инвестира до 6.5 млн. лв. в една компания, като ще придобива 
максимум 34% от капитала на търговското дружество.  
Вече една година заемате длъжността председател на УС и главен изпълнителен директор на Българска банка за 
развитие. Какви промени настъпиха във визията на банката за нейното бъдещо развитие? 
- Основната промяна е в схващането за ролята на Българската банка за развитие в подкрепа на българската икономика. 
Наред с основния си приоритет - финансирането на малките и средните предприятия, ние целим да разширим спектъра 
на инвестиционните си продукти, като ги насочим към важни за държавата проекти. ББР има потенциала да бъде партньор 
на правителството и да навлезе в нова сфера на дейност, свързана с ускорен растеж и догонване на развитите икономики. 
Това е предпоставка за привличането на качествено нов ресурс при реализирането на големи стратегически обекти и 
публично-частни партньорства. Затова и банката добави в устава си изискванията на европейския регламент, валидни за 
всички банки в България и в ЕС, което означава, че може да финансира обществено значими проекти със суми в размер до 
25% от капитала си. 
В дългосрочен план това ще допринесе за икономическия ръст като цяло и създаването на повече работни места, а тази 
промяна в политиката на банката ще подготви страната ни за предстоящия период, в който ще спре безвъзмездното 
финансиране от еврофондовете. 
Всъщност това правят банките за развитие по света - подкрепят правителствената политика в изпълнение на стратегически 
държавни цели, това е и смисълът да има държавна банка. Затова и през последната година установихме много нови 
международни партньорства и привлякохме значителен ресурс, като този от Китайската банка за развитие. Благодарение 
на това успешно сътрудничество  Българската банка за развитие може да се превърне в център за инвестиционно 
банкиране, да даде шанс на много добри проекти, които досега не са намерили реализация заради липса на финансиране. 
До Вашето идване основният бизнес на банката бе да предоставя ресурс на търговските кредитни институции, с 
които те да кредитират най-вече малки и средни предприятия. Това ще остане ли като основен фокус в стратегията 
за банката и за в бъдеще, или ще дадете приоритет на прякото кредитиране? 
- Индиректното финансиране е това, което ни отличава от останалите банки и чрез което на този етап успяваме да 
преодолеем негативите от липсата на клонова мрежа на ББР. Това за нас е един работещ механизъм и ние ще продължим 
да полагаме усилия в посока увеличаване на броя на банките партньори по он-лендинг програмите си и да предоставяме 
дългосрочно финансиране, като избираме тези с най-стабилни финансови резултати. 
Проследявайки обаче конюнктурата на пазара на заеми в условията на висока ликвидност, ниска цена на финансиране и 
леснодостъпен ресурс, анализът на икономическата среда показва, че не можем да залагаме приоритетно на 
индиректното финансиране. Затова и разработваме нови продукти за директно кредитиране на бизнеса, като този по 
Плана "Юнкер" например. Отворени сме и към подкрепа на банкируеми проекти на общинската инфраструктура, проекти 
за градско развитие и реализацията на стратегически цели и проекти. 
Преди време в бизнес средите много се говореше за плана за инвестиции в Европа, известен като Плана "Юнкер". Какви 
продукти предлага на българския бизнес ББР, които да са свързани с този европейски план. Има ли вече сключени 
договори по тях? 
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- ББР е основен партньор в България на Плана за инвестиции за Европа, като не само предоставяме ресурс на бизнеса, но 
също оказваме методическа подкрепа за подготовката на проектите. В момента предлагаме два продукта по Плана 
"Юнкер" - за индиректно и за директно финансиране. 
Он-лендинг програмата ни е с ресурс от 300 млн. евро, осигурен от ББР и ЕИБ. Насочена е към малки, средни и междинни 
предприятия с персонал до 3000 души, като финансирането ще се осъществява от пет търговски банки, а ББР поема до 
100% гаранционен ангажимент. Към момента по програмата имаме сключен договор с "Д Банк" и сме в процес по 
финализиране на споразуменията и с останалите финансови институции.   
Съвсем наскоро представихме и новия си продукт за директно финансиране по Плана "Юнкер", в момента тече активна 
информационна кампания за възможностите, които той предлага и интересът от бизнеса е голям. 
Планът за инвестиции вече дава първите си окуражителни резултати в Европа, и то благодарение на активното участие на 
националните промоционални банки и институции. Страната ни е на трето място по усвояване на средства по "Юнкер" и 
Българската банка за развитие ще продължи да се утвърждава като важен партньор в този европейски план и ключово 
звено по европейските инвестиционни програми. 
Основният ресурс, с който банката работи, е привлечен от международни финансови институции. Разкажете какви 
финансови споразумения има ББР с чуждестранни банки: а какви суми, за какъв период от време и с какво 
предназначение са парите по всеки един от тези договори, ако в него по този въпрос има изрична спецификация? 
Българската банка за развитие е най-добре позиционирана банка в страната за привличане на средства от международни 
партньори. В момента ББР има 14 активни договора с девет международни институции като Банката за развитие към 
Съвета на Европа, Европейската инвестиционна банка, "Кредитанщалт фюр Видерауфбау" (KfW), Китайската банка за 
развитие и др. Банката поддържа работни контакти с ЕБВР, ЕИБ, националните банки за развитие на страните от региона 
за по-добра координация на сътрудничеството и обмяна на опит за общи проекти. 
В последните месеци сключихме и няколко договора с китайски финансови институции - един с Китайската Ексим банка за 
50 млн. евро и два с Китайската банка за развитие - за 80 млн. евро и за 1.5 млрд. евро. Те ще дадат възможност при 
наличие на добри проекти в българската икономика  към тях да се насочи средносрочен ресурс при конкурентни пазарни 
условия. 
Наскоро една от дъщерните структури на ББР - Национален гаранционен фонд, отбеляза своята 
десетагодишнина.  Как оценявате работата на фонда за този период и какво според Вас може да се направи още, за 
да стане той по-ефективен? 
- Идеята да се създаде такъв фонд, който да улеснява достъпа до финансиране на предприятията и да облекчава условията 
по кредитите им, бе естествено продължение на мисията на ББР за подкрепа на МСП сектора и създаването на 
благоприятна среда за развитието на българския бизнес. 
Истината е, че в България все още малко се знае за гаранциите като финансов инструмент. Техният принцип обаче "да се 
постига повече с по-малко" е приветстван от европейските икономики. Неслучайно в последните години се наблюдава 
тенденцията за пренасочване на подходите на финансиране на ЕС от еднократно безвъзмездно финансиране към по-
широкото използване на иновативни финансови инструменти, като гаранциите например. 
В този смисъл гаранционният фонд е естествен финансов посредник за гаранционните инструменти на Европейския съюз 
в подкрепа на малкия и средния бизнес. Чрез успешното си партньорство с Европейския инвестиционен фонд по програма 
COSME, НГФ осигури допълнително 40 млн. евро за финансиране на предприятията в България. Смятам, че в бъдеще темата 
за навлизането на финансовите инструменти ще бъде все по-актуална, а ролята на гаранционните институции като 
надежден партньор на търговските банки и бизнеса - все по-осезаема. 
Резултатите на Националния гаранционен фонд го доказват - за десет години е свършена отлична работа - фондът е 
реализирал девет гаранционни програми в партньорство с 18 търговски банки, подкрепените предприятия са над 8000, а 
стойността на гарантираните заеми - над 2 млрд. лева. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- Политика и дипломация - външният министър Екатерина Захариева; 
- Бум на дрогираните шофьори - ще помогнат ли санкциите; 
- Доходи и бедност - коментират икономическите експерти; 
- На стената на срама - как един графит представи България в Япония; 
- По стъпките на протокола или да отидеш на среща с кралица; 
БТВ, "Тази сутрин" 
- Терор - колко са жертвите на кървавия атентат в Крим и какви са причините на нападението - гости Валери Тодоров и 

Славчо Велков 
- Убийството в Русе - екстрадиция от Германия, каква мярка ще определи Прокуратурата? 
- Инцидентът в Арсенал, какви са причините и какво е състоянието на ранените? - на живо от Казанлък 
- След разследване на Би Ти Ви - как се контролират обществените поръчки в София и каква проверка поиска столичният 

кмет Фандъкова? 
- Скандалът в Япония с поругания мемориал 
- На живо от Лондон - как се подготвя екипа на президента за срещата с кралица Елизабет? 
Нова телевизия, „Здравей България" 
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- Вандалите в Япония - служители на Народната опера и балет в София - за посегателството: директорът на операта 
акад. Пламен Карталов 

- Обратно у нас - арестуваният за убийството на Виктория Маринова вече в България. На живо от Русе – подробностите 
- Ще отиде ли в затвора Мария, която преди 2 години уби мъж при самоотбрана. 
- Разединени патриоти - до къде ще стигне раздорът между Сидеров и Симеонов? 
 
√ Предстоящи събития в страната за 18 октомври  

София. 
- От 09.00 часа започва редовното пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 09.30 часа в Inter Expo Center ще започне Automotive Forum & Expo Sofia 2018 с подкрепата на Automechanika. То се 

провежда под патронажа и с участието на министър-председателя Бойко Борисов.  
- От 10.00 часа в НДК ще се проведе среща на министрите с ресор туризъм от дунавските държави и Седмият годишен 

форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Дунавската стратегия), което е най-важното заключително събитие 
от Българското председателство на инициативата. От 11.30 часа, в зала 6 на НДК, ще има пресконференция за 
резултатите от министерската среща и очакванията от Седмия годишен форум на Дунавската стратегия. В нея ще 
участват еврокомисарят за регионална политика Корина Крецу, вицепремиерът Екатерина Захариева, министърът на 
регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и на туризма Николина Ангелкова. (пресконференцията е 
с осигурен превод). В 13.00 часа, в зала 3 на НДК, започва официалното откриване на Седмия годишен форум на 
Стратегията на ЕС за Дунавския регион (Дунавската стратегия).  

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от „ЕВН 
България Топлофикация“ ЕАД за прекратяване на лицензия за производство на топлинна енергия и на лицензия за 
производство на електрическа и топлинна енергия с условия за изграждане на енергийни обекти и за издаване на 
разрешение за сключване на договор за заем. В 10.10 часа ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад 
относно бизнес план на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД – Пловдив за периода 208-2019 г. 

- От 10.30 часа с тържествени церемонии по поднасяне на венци и цветя ще бъде отбелязан Деня на парашутиста в 
централните софийски гробища. В 12.30 ч. пред паметната плоча на загиналите парашутисти на площад „Народно 
събрание“ ще започне военен ритуал в знак на преклонение към военните парашутисти, отдали живота си за 
свободата на Отечеството. Там ще участват министърът на отбраната Красимир Каракачанов, заместник-началникът 
на отбраната вицеадмирал Емил Ефтимов, висши офицери от Българската армия, военнослужещи от специалните 
сили, ветерани. 

- От 10.30 часа в хотел „Хилтън“ ще се проведе пресконференция на Националната комисия за борба с трафика на хора 
по повод 18-и октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора.  

- От 10.30 часа в „Къщата с часовника“ ще бъдат представени резултатите от проведено представително проучване на 
тема "Потребителски опит и нагласи към различни финансови и платежни услуги". 

- В 11.00 часа в зала „Запад“ на Народното събрание румънска парламентарна делегация, водена от председателя на 
Комисията по отбрана, обществен ред и национална сигурност на Камарата на депутатите на румънския парламент 
Дорел Къпрар, ще се срещне с председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов 
и членове на комисията. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представен анализът „Хоризонт 2030: Демографски тенденции 
в България", изготвен от експертите по демография доц. Георги Бърдаров и доц. д-р Надежда Илиева 

- От 11.00 часа в Резиденция „Черешова градина“ (кв. „Панчарево“, ул. „Лакатушна“ 6) ще бъде представена иновация 
в нагряването на тютюн.  

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представена иновативната технология за незрящи „Моето око”- 
разработка на израелската фирма „OrCam”. 

- От 12.30 часа ще бъдат поднесени венци и цветя на паметника на проф. Марин Дринов, който се намира в Научен 
комплекс 1 на БАН (ул. „Акад. Георги Бончев”, бл.6 ). Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще произнесе слово 
за проф. Марин Дринов – основател и председател на Българското книжовно дружество, чиито правоприемник е 
Българската академия на науките. Събитието е по повод 180 години от рождението на проф. Марин Дринов. 

- От 13.00 часа в Националния пресклуб на БТА на пресконференция ще бъде представена информационната кампания 
за грипа на СЗО. 

- От 14.00 часа зам.-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков ще присъства на откриването на първата чешма 
- паметник, посветена на хората, които чрез донорство даряват живот. Откриването ще се състои в новата градинка 
до локалното платно на спирка „Окръжна болница” на бул. „Цариградско шосе”. 

- От 14.00 часа зала „Инфоцентър" на Регионалния исторически музей ще бъдат представени резултатите от 
проучването на новооткритата антична гробница на ул. „Московска". 

- От 18.00 часа в Съюза на българските художници ще се състои заключителната изложба и церемония по награждаване 
на победителите в „Национален конкурс Алианц България за живопис, скулптура и графика“.  

- От 18.00 часа в Американския център на Столична библиотека ще се проведе Единадесети софийски есенен салон за 
поезия.  

- От 18.30 часа в Гьоте-институт България ще бъде открита изложбата на Катарина и Вееркамп и Радослав Мъглов.  
- От 18.30 часа в големия салон на „Съюз на юристите в България“ ще гостува председателя на „Европейски център за 

информационна политика и сигурност ECIPS“ и „CYBERPOL ICPO” г-н Рикардо Барецки. 
- От 19.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се състои тържествен концерт на Детския хор на БНР по повод 

29-ите Дни на японската култура. 
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- От 19.00 часа на сцената на МТ „Стефан Македонски” ще се играе мюзикълът „Криворазбраната цивилизация“.  
*** 
Бургас. 
- От 12.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас ще се проведе пресконференция за представяне на Национална 

програма „Детско здраве – Пирогов“. 
*** 
Варна. 
- От 09.30 часа в залата на дирекция „Морска Администрация“, град Варна, бул. „Приморски“ 5, 2 етаж, ще бъде отчетен 

напредъкът по проект „Интегрирано българско морско наблюдение” (InBulMarS). В последната работна среща по 
проекта ще участват представители на всички институции, партньори по проекта – ИА „Морска администрация“, ГД 
„Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Военноморски сили, ДП „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна 
агенция по рибарство и аквакултури, както и на изпълнителя. 

- От 13.30 часа в зала „Пиано“, хотел „Интернационал“, ще се проведе пресконференция по повод VII Конгрес на 
Българското дружество по белодробни болести. 

***  
Велико Търново./с. Въглевци.  
- От 13.00 часа в конферентната зала на хотел "Премиер" ще бъде открит Форум „Настояще и бъдеще за миналото“ - за 

опазване на културно-историческото наследство.  
***  
Велико Търново.  
- От 17.00 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ ще се проведе откриване на изложба „Настояще и бъдеще за 

миналото” - съпътстващо събитие на национален форум „Настояще и бъдеще за миналото” за отбелязване на 
Европейската година на културното наследство.  

*** 
Видин. 
- От 17.30 часа в Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ ще бъде представена книгата „Алтернативата. Защо 

трябва да променим света, в който живеем?“ с автор Димитър Стоянов. 
*** 
Габрово. 
- От 17.30 часа в сградата на общината министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще награди с юбилеен медал 

„100 години Първа световна война“ видни общественици от община Габрово за активна военнопатриотична дейност 
и безвъзмездна работа при осъществяването на Мемориални комплекси „Стена на Храбростта“ в гр. Трявна. 

*** 
Гоце Делчев. 
- От 17.30 часа в малката зала на Дома на културата ще бъдат наградените участниците в конкурса „Да върнем книгите 

в ръцете на децата“.  
*** 
Добрич. 
- От 18.00 часа в ХГ „Христо Градечлиев“ ще се проведе творческа среща с поетесата Керанка Далакманска.  

*** 
Лом. 
- От 14.00 часа в района на новия вход на пристанище Лом,  ул. „Людовико Миланези“, главният изпълнителен 

директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема „180 години от създаването 
на Пристанище Лом“ – една пощенска марка и специален пощенски печат. 

*** 
Панагюрище.  
- В 17.30 часа в Исторически музей-Панагюрище ще бъде открита Фотодокументална изложба „180 години от 

рождението на проф. Марин Дринов“, част от инициативите в рамките на Дните на духовността посветени на 
будителството, организирани от Община Панагюрище. 

*** 
Плевен. 
- От 11.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА, Спортен клуб по Шотокан карате-до – Плевен ще даде пресконференция 

във връзка със завърналите се с отличия плевенски състезатели по Шотокан карате-до от Световно първенство и купа 
по Шотокан карате-до, в Молдова. 

*** 
Пловдив. 
- От 13.30 часа в сградата на Средно училище „Димитър Матевски” Оперативна програма “Развитие на човешките 

ресурси” ще открие Национална кампания “Мисията е възможна”. 
- От 14.30 часа на ул. „Бгомил“ 95 министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще участва в церемония по първа 

копка на подстанция „Евмолпия“. 
*** 
Смолян. 
- От 12.00 часа в Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ ще бъде открито XV Туристическо изложение 

„Планините на България-гостоприемство в четири сезона“ – Смолян. От 14.00 часа на площад „България“ и площад 
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„Свобода“ ще се проведе ученическа лекоатлетическа щафета „106 години от Освобождението на Родопите“. От 17.00 
часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ ще бъде открита изложбата „Костадин Илчев – гайдарят, 
учителят, майсторът“. От 17.00 часа в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ в Зала 1 ще се състои концерт-
спектакъл – 40 години от основаването на Детска градина „Слънце“ – гр. Смолян.  

*** 
Стара Загора. 
- От 17.00 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на съпредседателите на Демократична 

България – Христо Иванов и Атанас Атанасов по актуални национални теми и проблеми, както и такива, пряко 
свързани с града и региона.  

- От 19.00 часа в Драматичния театър ще се играе постановката „Трагедия от грешки“.  
- От 19.00 часа в Оперния театър ще се състои операта „Дон Карлос“.  

*** 
Хасково. 
- От 10.30 часа в зала „Марица“ на Областна администрация Хасково Комисията по заетост към Областния съвет за 

развитие ще проведе заседание.  
*** 
Шумен.  
- От 10.30 часа в зала „Тича“ на хотел „Шумен“ ще се проведе редовно съвместно заседание на Регионалния съвет за 

развитие и Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в Североизточен район. 
*** 
Ямбол. 
- От 18.30 часа Арт галерия “Стойчев” открива традиционния си есенен салон. 

 
Profit 
 
√ Доларът поскъпна до едноседмичен връх 
Ръстът при азиатските акции бе ограничен днес, а доларът поскъпна до едноседмичен връх, след като протоколът от 
последната среща на Федералния резерв на САЩ даде индикации за всеобщ консенсус сред членовете на борда по 
отношение на необходимостта от по-нататъшно вдигане на лихвите. 
Вероятността от повишение на лихвените нива, която, заедно със световния търговски конфликт, беше в центъра на срива 
при акциите миналата седмица, ограничи апетита към по-рискови активи в Азия. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се понижи с 0.2%, докато австралийският основен индекс също изгуби 0.2%. 
Японският Nikkei остана без промяна. Изнесените по-рано днес данни показаха, че износът на третата най-голяма 
икономика в света пада за първи път от края на 2016 г., засегнат от понижения в доставките за САЩ и Китай. 
Вчера доларовият индекс и лихвите по щатските държавни облигации нараснаха до най-високите си нива от седмица. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, за последно бе 
на ниво от 95.654, почти без промяна за деня, докато лихвата по 10-годишните щатски облигации бе 3.211%, или с 3.2 
базисни пункта над нивото на затваряне в САЩ вчера. 
Протоколът от срещата на Фед на 25-26 септември показа, че всички членове на борда на централната банка са подкрепили 
вдигането на лихвите през миналия месец и като цяло имат споразумение лихвите да продължат да нарастват, въпреки 
мнението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че затягането на паричната политика вече е стигнало твърде далече. 
Основните валути почти не реагираха, след като правителството на САЩ късно вчера се въздържа да определи Китай или 
който и да е друг свой търговски партньор като „валутен манипулатор“. 
Във валутния си доклад Министерството на финансите на САЩ обяви, че поевтиняването на китайския юан напоследък 
вероятно ще увеличи търговския дефицит на САЩ, но от министерството смятат, че Пекин не прави почти нищо, за да влияе 
директно върху стойността на валутата си. 
Юанът се търгуваше без промяна на ниво от 6.9315 спрямо долара, недалеч от 1.5-годишния връх от 6.9587, докоснат през 
август. 
Някои инвеститори обаче остават предпазливи заради евентуалното понижение към психологически важното ниво от 7 
юана за долар. 
В Европа срещата на Съвета на Европа започна вчера, но очакванията, че от нея ще се получи нещо значимо по отношение 
на брекзит, вече отслабват. 
“Надеждите за сделка около брекзит подкрепяха британския паунд през последните два месеца. Така че, ако след срещата 
няма някакъв значителен напредък, освен по-дългия преходен период, паундът може да бъде подложен на натиск в 
краткосрочен план,” казва Тохру Сасаки от JPMorgan Chase Bank в Токио. 
Цените на петрола се понижиха вчера, като фючърсите на щатския лек суров петрол паднаха под 70 долара за барел за 
първи път от месец насам, след като стана ясно, че петролните запаси в САЩ са нараснали с 6.5 млн. барела, което бе близо 
три пъти повече от очакваното. В същото време износът на петрол на САЩ отчита понижение. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол и тези на брента за последно се търгуваха на ниво от 69.79 и 80.08 долара за барел, 
респективно. 
 


