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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ БИЗНЕСЪТ ОЧАКВА РЪСТ НА ИКОНОМИКАТА И ДОХОДИТЕ ПРЕЗ 2019 Г.  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) очаква през 2019 г. брутния вътрешен продукт на България да 
постигне ръст в размер на 3,8%, а общите разходи на работодателите за един отработен час на наетите лица в страната да 
нараснат с 8,4%. Това предположение е направено на базата на анализ на статистически данни, данни за капацитета на 
българската икономика, очакванията за развитие на пазара на труда в България и резултатите от ежегодното анкетно 
проучване, което АИКБ провежда сред членовете си. 
55% от анкетираните очакват през 2019 г. продажбите на предприятията да нараснат, а 32 на сто – запазване на нивата от 
настоящата 2018-та година. Сходни са данните и за очакваните финансовите резултати през 2019 г. 47% смятат, че ще 
увеличат печалбата си през следващата година, докато 36% са заявили, че ще достигнат размера, реализиран през 2018 г. 
Сериозни са очакванията за ръст на възнагражденията в частния сектор и разкриването на нови работни места. Над 60% от 
мениджърите, участвали в анкетата, са посочили, че в техните компании се очаква увеличение на заплатите, а 40 на сто от 
тях смятат, че ще разкрият нови работни места. Около 40% са и мениджърите, които имат намерение да увеличат 
инвестициите в бизнеса си. 
Въпреки оптимистичните очаквания за 2019 г., трябва да отбележим, че година по-рано българските предприемачи са били 
значително по-големи оптимисти по отношение на развитието на бизнеса им. Охлаждане в нагласите на предприемачите 
се наблюдава основно за очакваните финансови резултати, които могат да постигнат, инвестиции, които биха направили и 
увеличението на възнагражденията в компаниите им. 
Всеки втори от анкетираните счита, че минимална работна заплата трябва да е в размер на 510 лв. или по-ниска. 60% са 
отговорили, че максималният осигурителен доход трябва да се запази в размер на 2 600 лв. 
По данни на Асоциация на индустриалния капитал в България факторите, които оказват влияние върху очакванията на 
бизнеса и биха попречили на по-осезаем икономически ръст през следващата година са недостига на работна ръка, 
административно определяната минимална работна заплата и осигурителни прагове, липсата на функциониращо 
електронно управление. 
В началото на октомври АИКБ изпрати препоръки до правителството във връзка с изготвянето на новата бюджетна рамка. 
Сред препоръките на АИКБ отбелязва необходимостта от реалистично планиране на бюджетните приходи и нулев 
бюджетен дефицит, както и ускоряване на преструктурирането и редуцирането на бюджетите на някои министерствата. 
От Асоциацията поискаха бюджет 2019 г. да осигури инструменти и стимули за ускоряване на реформите в сферата на 
пазара на труда, образованието, енергетиката, съдебната система, здравеопазването, сигурността и пенсионното 
осигуряване. Асоциацията е категорично против административното определяне на минималната работна заплата, 
повишаването на максималния осигурителен доход и повишаването на размера на социалните помощи и обезщетения за 
здрави хора в работоспособна възраст. 

 
Препоръките към бюджет 2019 година 
Сравнителни резултати от проведените анкети сред членовете на АИКБ за очакванията на бизнеса през 2018 и 
2019 г. 
 
Investor.bg 
 
√ В. Велев: Грешка е да има платен годишен отпуск при майчинство 
Заявеното от работодателите искане да отпадне платеният отпуск за периода на майчинство е коректно, но 
трябва да се дебатира, каза Христина Христова 
Несправедливо е да се броят за отработени двете години отпуск по майчинство, смята председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев. 
Заявеното от работодателите искане да отпадне платеният отпуск по майчинство е коректно, но трябва да се дебатира 
малко повече сред експертите, коментира бившият социален министър Христина Христова пред Bulgaria ON AIR. 
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. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/10/Preporaki-budjet_2019.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/10/Grafiki-anketa-2018-2019-sravnitelna1.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/10/Grafiki-anketa-2018-2019-sravnitelna1.pdf
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"Много е важно това решение на съда на ЕС. Говори се за родителски отпуск, който може да бъде планиран. Отпускът за 
отглеждане 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 Велев 
"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 периода на отпуск по майчинство да се изчислява 
платеният годишен отпуск и да се изчислява обезщетение, когато работникът напуска. 
По думите на Вeлев са малко хората, които вникват в проблема и го разбират. 
 
Dnes.bg 
 
√ Отпуск без труд: След майчинството! 
Работодатели искат да отпадне натрупването на дни отпуск 
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 платения си отпуск, които се е натрупал 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 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 Василев 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 са малко хората, които вникват в проблема и го разбират. А исканията на майките той определи така: 
"Дайте, искаме още, но няма да работим!" 

 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
News.bg 
 
√ Александър Манолев поема контрола върху търговията с горива  
Закон за горивата трябва да има. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов в парламентарната комисия 
за борба с контрабандата. 
Той обясни, че в Министерство на икономиката ще има ресорен заместник-министър. Дейността по контрола на пазара на 
горива се поема от Александър Манолев. Припомняме, той бе номиниран за министър на транспорта, но се оттегли и се 
върна в икономическото министерство. 
След като бе приет закон за горивата отговорности се възлагат на ведомството. Работна група в състав от други 
министерства ще трябва да изготви наредба за изпълнение на закона. Тя пак ще е под ръководството на Александър 
Манолев. 
В икономическото министерство ще има и нарочна дирекция, стана ясно от думите на министър Караниколов. Регулиране 
на икономически дейности ще е името на новата дирекция. Неин директор ще е Теменужка Янкова. 
"Тежък закон, нова материя е", коментира Караниколов. Министърът увери, че в срок ще бъдат изготвени всички нужни 
нормативни промени. 
Оказва се, че поне 50 чиновници ще работят в новата дирекция. Затова нямало място за нея в Министерство на 
икономиката. 
Емил Караниколов обаче имал уверението и на другите ведомства, че ще се осигурят помещенията за настаняване на 
новата дирекция. 
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На 31 август, тримата министри Ивайло Московски, Николай Нанков и Валентин Радев подадоха оставки, след искане на 
премиера Бойко Борисов. По този начин те поеха отговорност за трагичната катастрофа край Своге, отнела 17 живота. 
Въпреки напрежението, които се създаде, след Коалиционен съвет управляващите се разбраха за оставките., а 
номинирани за нови министри бяха главсекът Младен Маринов, Петя Аврамова и Александър Манолев. 
На 13 септември председателят на парламента Цвета Караянчева информира, че не е постъпил указ от държавния глава за 
освобождаване на Младен Маринов като главен секретар на МВР. 
Заради липсата на реакция от президента не бяха гласувани оставките и съответно новия състав на правителството. 
В същия ден след разговор с премиера Борисов, Манолев обясни,че е помолил да бъде оттеглена номинацията му за 
транспортен министър. Като причина той обяви появилите се тогава медийни пубикации срещу него.  
Манолев разясни, че вижда още координирана атака срещу себе си и целия кабинет. 
 
√ Депутатите дебатират по третия вот на недоверие към "Борисов 3" 
В пленарна зала започват дебатите по третия вот на недоверие на БСП срещу третото правителството на премиера Бойко 
Борисов. 
Третият вот на левицата е заради политиката на кабинета в здравеопазването. Той беше внесен в парламента в началото 
на седмицата - на 15 октомври, понеделник. 
Най-неизрядният платец на здравни вноски е правителството, заяви тогава лидерът на БСП Корнелия Нинова. Според нея 
много българи нямат достъп до адекватно лечение или нямат средства за това. В същото време здравноосигурените пък 
трябва да доплащат. 
Държавата не внася системно вноските на децата, пенсионерите и държавните служители, в момента Министерство на 
здравеопазването предлага реформа, която се крепи единствено на увеличаване на вноските чрез допълнителното 
здравно осигуряване, обясняват от опозицията. 
Преди внасянето на вота социалистите направиха консултации с широк кръг от съсловните организации в 
здравеопазването. 
Няма изгледи вотът да мине. 
ГЕРБ пък отричат обвиненията. Те направили най-много в сектора като инвестиции. Проблеми не липсвали, но се обмислял 
рестарт на системата след широк обществен дебат. 
Гласуването на вота е следващата седмица. 
 
В. Стандарт 
 
√ Повече от 2,8 милиона туристи от Дунавския регион посетили България през 2018 г. 
Дунавският регион е изключително важен за българския туризъм, заяви министърът на туризма Николина Ангелкова на 
Седмия годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Ангелкова отбеляза, че развитието на туризма е 
изключително важно, за създаването на условия за взаимодействие на всички, които живеят на територията на Дунавския 
регион, както и за развитието на съвместни проекти. 
„По време на срещата обсъдихме именно такива възможности, като се обединихме и приехме съвместна декларация на 
министрите на туризма и културата в Дунавския регион за насърчаване на региона чрез общи инициативи в областта на 
културно-историческото ни наследство и създаване на съвместни проекти, свързани с традициите и фестивалите", обяви 
тя. 
„Това, около което всички се обединихме е, че туризмът като хоризонтална политика дава възможност, освен да се 
сближават хората и да опознават своите история и култура, също така и за едно много голямо икономическо развитие на 
регионите", отбеляза Ангелкова. 
„Разбира се това няма кака да се случва, ако не се развиват всички други проекти по Дунавската стратегия по отношение 
на транспорта, околната среда, образованието. Всеки един проект или инициатива, за да се реализира, има нужда от хора, 
които да работят по нея и винаги сме коментирали, че едно от основните предизвикателства пред сектора е свързано с 
кадрите", коментира министър Ангелкова. 
По думите й Дунавският регион е изключително важен за българския туризъм. „Повече от 2,8 милиона туристи през 
първите 8 месеца на годината са именно от Дунавския регион", отчете тя. По-думите й декларацията, която предстои да 
бъде приета е израз на силна политическа воля да бъдат постигнати резултати. „Вярвам, че Румъния като следващ 
председател ще продължи фокуса върху туризма и културата", допълни още Ангелкова. 
„Министър Николина Ангелкова е двигател за срещата днес тук, на която може да обсъдим Дунавската стратегия. Искам 
да ѝ благодаря, че поставя фокус на тази близо близа до мен тема", заяви Корина Крецу, еврокомисар по регионалната 
политика. Тя допълни, че е Дунавският регион е един от най - великите и може да стане двигател на туризма. 
„Инвестициите в туризма ще бъдат по устойчиви, ако са част от един общ план за даден регион", посочи още Крецу. По 
думите ѝ планът за развитие на Дунавския регион може да се включи, като водещ и в целите за местно икономически 
развитие на ЕК. „Дунав и притоците ѝ имат голям потенциал за развитие и са пример как координацията и 
сътрудничеството оказват силно положително влияние за напредък", коментира още еврокомисарят. 
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Manager.bg 
 
√ Румен Радев: Трябва да мислим как да трансформираме европейския модел на сигурност и институциите  
"Трябва да мислим как да трансформираме нашия модел за сигурност и институции, така че да бъдем по-амбициозни и 
проактивни, като подходящо интегрираме важните инструменти - икономика, дипломация, информация и военна мощ", 
заяви снощи президентът Румен Радев в лекция на тема "Предизвикателства за сигурността пред Европа", изнесена пред 
"Оксфорд юниън" - най-голямата общност за дебати в Университета в Оксфорд, създадена през 1823 г. 
Според Радев архитектурата и функционалността на европейските институции трябва да се променят. Той отбеляза, че те 
са били създадени в преддигиталната ера, когато не е имало социални мрежи и е съществувал силен йерархичен модел 
на вземане на решения. По думите му днес този модел се трансформира от вертикален в хоризонтален. 
Президентът отбеляза необходимостта от бързи решения и действия, като посочи, че Европа трябва да намери ефикасен 
начин за това, без да компрометира своите демократични устои. Трябва да знаем каква е амбицията ни. Имаме два избора 
- да реагираме на средата или да я формираме, каза държавният глава. 
Президентът коментира и темата за миграционната криза в Европа. Според него, като се концентрираме върху собствените 
си проблеми с мигрантите, не обръщаме достатъчно внимание на протичащия успоредно извънреден процес. "Политиката 
на "отворени врати" има опустошителен ефект върху страните на произход - от Африка до Близкия Изток, тъй като откъсва 
младите хора от проблемите и бъдещето на техните страни, смята президентът. Тази политика променя ценностната им 
система и целта на много от тях става да стигнат до държавите от Западна Европа и да се възползват от техните социални 
системи, заяви Румен Радев.  
Като едно от предизвикателствата българският държавен глава посочи въпроса за единството на ЕС и НАТО. Според него 
единството се подкопава от големи стратегически играчи, които използват подкрепата в областта на сигурността, условията 
за търговия, евтината доставка на енергия и привлекателните възможности за инвестиции. 
Като вътрешни предизвикателства пред Европа държавният глава открои икономическите и социални различия между 
Източна и Западна, Северна и Южна Европа, увеличаващите се неравенствата, подкопаването на върховенството на закона 
и корупцията по високите етажи на властта, неспособността на европейските институциите да отговорят на очакванията на 
гражданите. 
Румен Радев заяви, че днес ЕС дори няма нужда да изработва толкова директиви и регламенти, а имаме нужда от критично 
мислене, развито още в началните етапи на образование. Имаме нужда от активни граждани, непримирими към 
несправедливостта, неподатливи на фалшивите новини и подмяната на истината и винаги готови да защитават 
демократичните ценности, заяви държавният глава. 
"Вие имате привилегията да учите в най-добрите университети", обърна се той към студентите. Тези, които искат да успеят 
в днешния бързо променящ се свят, не трябва да допускат тяхното мислене да бъде ограничавано в "кутия", апелира 
президентът. 
На въпрос от залата за политиката на страната ни в контекста на отношенията САЩ, ЕС, Русия президентът заяви, че трябва 
да бъдем много балансирани и да се основаваме на нашите морални ценности. Той отбеляза, че България трябва да 
защитава и националните си интереси, както сигурността, така и енергийния и икономическия интерес. 
Попитан за мигрантската криза, Румен Радев заяви, че трябва да се избягва популизмът и екстремизмът, да промотираме 
стабилност, както и че трябва да подкрепяме държавите партньори от тези региони. Само така можем да сме сигурни, че 
можем да намалим риска за сигурността до приемливи нива, коментира президентът. 
На въпрос за членство на Турция в ЕС Румен Радев припомни думи на европейски лидери, че Турция все повече се 
отдалечава от европейските ценности. Но Турция е важна страна, тя е наш съсед, наш партньор, тбеляза още той. Бихме 
искали да видим Турция като просперираща страна, в която демократичните принципи са дълбоко вкоренени, посочи той. 
Радев посочи, че би трябвало да сме готови да приемем всяка европейска страна за член на ЕС, ако тя отговаря на 
европейските критерии и принципи. 
Румен Радев е на тридневно работно посещение във Великобритания по покана на кралица Елизабет Втора. Утре преди 
отпътуването си българската делегация ще посети Уестминстърското абатство. 
 
Investor.bg 
 
√ Румен Радев покани кралица Елизабет II в България 
Приятелските отношения между България и Великобритания са потвърдени, заяви президентът 
Поканата за аудиенция при кралица Елизабет II е знак за приятелските отношения между България и Великобритания, за 
чието развитие работят нашите държави. Това беше потвърдено по време и на тази аудиенция, заяви президентът Румен 
Радев след среща при Нейно Величество Елизабет II – кралица на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия. 
Аудиенцията продължи около 40 минути, а през втората й част в нея се включи и съпругата на държавния глава Десислава 
Радева, съобщават от пресслужбата на президента. 
Президентът определи атмосферата на срещата като топла и сърдечна, като кралица Елизабет II е проявила жив интерес 
към историята и културата на нашата страна. „Между България и Великобритания има стратегическо партньорство, отличен 
политически диалог, активно сътрудничество в редица области“, подчерта държавният глава. 
Румен Радев е отправил покана към кралица Елизабет II тя или член на кралското семейство да посети България във връзка 
със 140-годишнината от установяването на дипломатически отношения с Великобритания, която ще отбележим догодина. 
“Надявам се кралица Елизабет II да има възможност на място да се запознае с нашата богата история, с вековните културни 
традиции на нашия народ, които присъстват и в Британския музей, и в Британската библиотека”, посочи президентът. 
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След аудиенцията, в отговор на журналистически въпрос държавният глава коментира пред български журналисти, че 
отношенията между Европейския съюз и Великобритания са важни и за двете страни и запазването и развитието на 
близките отношения е обща цел. „С най-голям приоритет трябва да е запазването на правата на гражданите и от двете 
страни“, коментира пред български журналисти в Лондон президентът, който е на работно посещение в Обединеното 
кралство. 
 
√ България и Косово подготвят важни икономически споразумения 
Разговорите по темата между София и Прищина започнаха, заяви посланик Едон Цана 
Пред България и Косово няма нерешени политически въпроси. Това поставя двете страни в много ползотворно положение 
за съвместна работа в икономическо отношение, а разговорите по темата между София и Прищина вече започнаха. Очаква 
се скоро да се достигне и до важни икономически споразумения. Това каза пред Bloomberg TV Bulgaria Едон Цана, посланик 
на Косово в България. 
Разговорите за бъдещо сътрудничество между двете страни са проведени с министъра на икономиката Емил Караниколов.  
Обсъдено е подписването на няколко споразумения, които ще насърчават бъдещите инвестиции между България и Косово 
и ще създадат подходящата правна рамка за тях, каза дипломатът в предаването „Светът е бизнес“ с водещ Николай 
Кръстев. 
„Предстои седмица на България в Косово и седмица на Косово в България. Чрез последващото подписване на 
споразумения ще се премахне двойното таксуване, двойното данъчно облагане, ще се увеличи икономическото 
сътрудничество. Някои споразумения могат да бъдат подписани двустранно, други са в компетенциите на Европейската 
комисия“. 
Като основен фокус на стокообмена между двете държави Цана посочи земеделските и индустриалните продукти, като 
подчерта, че ще се работи и в други сфери - енергийният сектор е част от тях. 
Според него за пълноценни икономически отношения са необходими добра пътна инфраструктура и либерализация на 
визите, за да пътуват гражданите свободно. Цялостното изграждане на магистралата между Прищина и Скопие, което се 
очаква да стане факт до края на годината, би подобрило допълнително условията, смята той. 
По думите му броят на косовските туристи у нас вече е значителен, а след премахването на визите за тях той би се увеличил 
допълнително. 
Цана приветства повдигането на темата за Западните Балкани по време на българското европредседателство. „Чрез него 
България доказа лидерството си в региона, спомогна за подобряването на отношенията между страните в него и го 
превърна от маргинална в централна тема за ЕС“. 
По повод на евентуална бъдеща интеграция на страните от Западните Балкани в ЕС посланикът коментира и отношенията 
между Косово и Сърбия. 
"Косово работи, за да стане член на ООН. Прищина иска да изпълни всички критерии и за членство в ЕС. За да се постигне 
това, е важно да има споразумение между Косово и Сърбия. Независимо какво ще бъде то, не бива да се подрива 
националната стабилност“. 
„Важно е да се знае, че диалогът няма алтернатива и проблемът трябва да се разреши единствено по този начин. Нито 
Косово, нито Сърбия могат да се присъединят в ЕС без него. Косово вече заяви, че е най-пронатовската и проевропейската 
страна в региона. Ясно е какво иска да постигне“, обясни посланикът. 
 
В. Банкерь 
 
√ Порожанов: Държавните предприятия и дирекциите по горите трябва по-активно да си взаимодействат 
Вие сте стопаните на горските територии и най-добре познавате проблемите в тях. Необходимо е още по-активно 
взаимодействие между държавните предприятия и регионалните дирекции по горите, за да се намерят нови и 
конструктивни решения, които да имат най-голям ефект в опазването на българските гори". Това заяви министър Румен 
Порожанов на работно съвещание по проблемите, свързани с опазването на горските територии, което се проведе днес в 
Министерство на земеделието, храните и горите. 
В заседанието участие взеха зам.-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев, и.д. директорът на 
Изпълнителна агенция по горите инж. Росен Попсавов, както и директорите на дирекции в МЗХГ, ИАГ, държавните горски 
предприятия и 16-те регионални дирекции по горите. Предложени бяха промени в нормативната уредба, организацията 
на работа, подобряване на техническото и кадрово обезпечаване с цел повишаване ефективността от дейностите по 
контрол по опазване на горските територии. 
„Отговорно изпълнение на задълженията от всички служители в системата на горите. Оптимизиране на работата за 
противодействие на незаконните дейности в горите и постигане на по-добри резултати – това е нашата основна задача“, 
каза Атанас Добрев, зам.-министър на земеделието, храните и горите. 
Друг важен въпрос, който се обсъди на днешната среща бе снабдяването на населението с дърва за огрев. На територията 
на цялата страна са проведени срещи с кметовете на общини. Заявени са необходимите количества, които регулярно се 
осигуряват от страна на държавните горски и ловни стопанства. 
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Дарик 
 
√ Бойко Борисов участва в откриването на 12-ата среща на върха Азия – Европа 
Министър-председателят Бойко Борисов участва в официалното откриване на 12-ата среща на върха Азия - Европа (АСЕМ), 
която тази година се домакинства от Европейския съюз в Брюксел. Във форума участват и държавни и правителствени 
ръководители на 51 държави от Европа и Азия и представители на европейските институции.  
Форумът АСЕМ бе открит от председателя на Европейския съвет Доналд Туск, Европейския съюз се представлява и от 
председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. В центъра на обсъжданията е темата „Европа и Азия: глобални 
партньори за справяне с глобалните предизвикателства“. 
Усилията на лидерите са насочени към засилване на диалога и сътрудничеството между двата континента в множество 
области, сред които: търговията и инвестициите, свързаността, устойчивото развитие, изменението на климата, 
предизвикателствата в областта на сигурността - борбата с тероризма, незаконната миграция и киберсигурността. 
По време на днешната работна сесия на АСЕМ българският министър-председател Бойко Борисов ще изнесе реч, с която 
ще представи усилията на България за европейската перспектива на Западните Балкани и свързаността в региона.  
По-късно Срещата на върха на АСЕМ ще бъде последвана от Среща на върха между ЕС и Корея и Среща на лидерите от ЕС 
и АСЕАН. 
АСЕМ е форум за диалог и сътрудничество между Азия и Европа, създаден през 1996 г. в Банкок. Обединявайки 
понастоящем 58% от световното население и 60% от световната търговия, АСЕМ представлява важна платформа за диалог 
и сътрудничество между Европа и Азия по три стълба - политически, икономически, социално-културен. 
 
БНР 
 
√ НАП очаква данъчни декларации от 50 000 земеделски производители 
Около 50 хиляди земеделски производители у нас не са подали данъчни декларации за 2017 г., като 25% от тях са от 
Благоевградска област. Това заявиха от Националната агенция за приходите (НАП) на работна среща в Благоевград по 
повод протестите на тютюнопроизводители, които се обявиха  против облагането на субсидиите с данък.  
От  Сдружение „Басма“, които вчера обявиха безсрочни протести, отказаха участие в срещата. Тютюнопроизводителите от 
региона  бяха представени чрез кмета на община  Сатовча Арбен Мименов, който е  и председател  сдружението на 
производителите на ориенталски тютюни. На спорния въпрос за дължимия данък върху националните доплащания,  бе 
поставена точка.  
„Всички съмнения какви данъци и осигуровки се дължат по този вид плащания отпаднаха. Белезите за неспазването на 
закона се дължат не на умишлено поведение, не на целенасочен опит да се избягва облагане, а чисто и просто на 
незнание“, каза Росен Бъчваров от НАП. 
Според Арбен Мименов на срещата е станало ясно, че „субсидията е облагаема“. „Можем да кажем това, което искат да 
чуят хората – да ги призовем да не плащат…, но това не е в тяхна полза. Защото и години да минат пак ще се дължат тези 
средства“, каза той. 
Въпреки приключилите срокове за подаване на данъчни декларации от земеделските производители, от НАП обявиха, че 
продължават кампанията, защото дължимата сума е значителна. 
„Общият брой земеделски производители, които не са подали данъчни декларации през 2018 г. е приблизително 50 
хиляди души, чиято сума на получените субсидии е приблизително 120 млн. лв. Към тази група се добавят още  12 000 
земеделски производители, които са декларирали по-малка сума от обявената от Държавния фонд „Земеделие“, каза 
Бъчваров.  
НАП очаква от тях да подадат данъчни декларации за 2017 г., дори това да стане до края на 2018-а. И очакваме тяхното 
поведение да се приближи до законовите изисквания занапред, добави той. 
Все още не е ясно как и в какви срокове ще се покриват задълженията от предходните  години, но със сигурност данъкът 
върху всички получени досега субсидии е дължим. 
 
√ Форум за повишаването на доходите на българите ще се състои днес в Стара Загора  
Дискусионен форум на тема „Повишаване на доходите на българите - граждани на Европейския съюз“ ще се състои днес в 
Стара Загора. Събитието се организира от Фондация „Петър Дертлиев“ и Фондация „Фридрих Еберт“. Участие са 
потвърдили народни представители, представители на синдикатите, бизнеса и неправителствени организации.  
В рамките на дискусионния форум ще бъде извършен анализ на съществуващото състояние на доходите в България. Ще 
бъдат обсъдени средствата и формата за реализиране на гарантирани доходи за всеки българин, които да му осигурят дом, 
храна, облекло, образование, здравеопазване. Ще се дискутират още стимулирането и насърчаването на инвестициите в 
сферата на производството; нова социална политика; рестартирането на развитието на дребния и среден бизнес, както и 
възможностите за повишаване на доходите, пълна заетост и ценова стабилност в България. 
Форумът започва в 10:30 ч. и ще приключи в 19 ч. 
 
√ Владимир Данаилов: За имиджа на България трябва да работим всеки ден  
За имиджа на България всеки ден трябва да работим и да го подобряваме, заяви в предаването „Хоризонт до обед“ 
главният изпълнителен директор на Столичната агенция за приватизация и инвестиции Владимир Данаилов.  
„Много е важно да управляваме имиджа си в чужбина, в града, в страната. В България се случват много позитивни неща. 
Икономиката се развива много добре. Тази есен почти всяка седмица нова компания открива офис в София. Това са 
позитивни новини и много добър лакмус за добрия бизнес климат, за добрите условия за бизнес. Това са посланията, които 
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ние трябва да имаме и вътре в страната, и навън. Във всяка страна съществуват спорове, гледни точки, въпросът е ние да 
управляваме нашия имидж и да имаме добри послания и това да ни прави добро място за бизнес, за живот и атрактивна 
дестинация“.  
Чуждите инвеститори се интересуват от България, защото тук възвръщаемостта от бизнес имотите е много добра, посочи 
Данаилов.  
Той посочи, че следващата седмица предстои подписване на договор между София и Виена на бизнес основа между 
агенциите за инвестиции от двете страни. По думите му Австрия е един от големите инвеститори в България: 
„От Виена сега много се интересуват от информационни технологии и биотехнологии. Нашата делегация е съставена от 
такъв тип компании. Тук говорим предимно за български продуктови компании, вече не говорим само за аутсорсинг“. 
 
БНТ 
 
√ ОП „Развитие на човешките ресурси“: Старт на кампанията „Мисията е възможна“ 
Започва последният етап на процеса на деинституционализация на децата от домовете в България. Началото на 
изключително важната за обществото ни стъпка поставя националната кампания на Министерството на труда и социалната 
политика „Мисията е възможна“. Стартът ѝ бе даден в Пловдив. Инициативата ще обхване 60 общини в цялата страна, в 
които ще се създадат нови социални услуги за деца и възрастни, заместващи живота в институция. 
Финансовата подкрепа идва от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. 
 
√ Кръгла маса обсъди проблемите с паркирането и гаражите в градовете 
Проблемите с паркирането и гаражите в градовете бяха обсъдени на кръгла маса от архитекти, кметове и представители 
на бизнеса. Бяха потърсени пътища за решаването на проблема с паркирането. Eдин от тяx е хората да оставят 
автомобилите си и да ползват повече градския транспорт. 
По време на дискусията се обсъди и увеличаването на престоя в "Синя зона". По думите на някои от участниците, това би 
намалило колите в центъра. 
Главният архитект на София Здравко Здравков заяви, че сме на едно от първите места в Европа по брой на автомобили на 
глава от населението.  
Арх. Здравко Здравков, главен архитект на София: Работи се по тази мярка, коятo е свързана с намаляване на достъпа на 
автомобили в центъра. Намаляване пропускливостта на определени улици също е наша задача, но успоредно с това трябва 
да работим и за другите мерки за развиване на градския транспорт и подобряване на пешеходната достъпност.  
Арх. Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България: Не е въпросът само да се ограничават достъпът да 
речем или ползването на превозните средства. Поставиха се въпросите и със старите автомобили, поставиха се въпросите 
свързани с нормативната уредба. 
 
√ Стряскаща тенденция: До 2030 г. 60% от България ще стане демографска пустиня  
За 30 години - от началото на новия век до 2030 г. населението на България ще намалее с 1 милион 450 хиляди души, а 
42% от хората ще живеят само в шест града. Така 60% от територията на страната ще се превърне в демографска пустиня. 
Данните са от анализ на фондация "Фридрих Еберт" за демографските тенденции в България. 
Ниска раждаемост, висока смъртност и отрицателен естествен прираст - така за 25 години сме намалели с половин милион 
души. Освен, че намаляват, хората и застаряват. Ако преди 10 години при 100 души, които излизат в пенсия, други 124 са 
влизали в активна възраст, за да ги заместят, да работят вместо тях, днес не е така. 100 се пенсионират и само 62 са готови 
за пазара на труда. Очакванията - до 2030 г. 42% от хората да живеят само в 6 града. 20 на сто от населените места ще 
останат пусти.  
Големи, ремонтирани, но празни къщи ни посрещат във врачанското село Лиляче. Някога тук живеели 2 000 души. Сега са 
наполовина. Основните жители са пенсионери. Децата им отдавна са се пръснали из Европа.  
Гана Горанова - жител на село Лиляче: Дъщерите ми са по чужбина - Италия, едната малката ми е в Норвегия.  
Мария Горанова - жител на село Лиляче: Няма работа тук. И да искат да се приберат, няма работа.  
Гурбетчиите си идват, поддържат домовете си, искат да се върнат и за постоянно, но... като вземат големите европейски 
пенсии. Дотогава селото ще попада в графата ,"демографска пустиня" - тоест там живеят под 10 души на кв. км. 
Д-р Надежда Илиева: Към момента като ,"демографска пустиня" е класифицирана около 20 % от територията на страната. 
До 2030 за период от 12 години се очаква обезлюдените села да достигнат между 800 и 900.  
Решение има, убеден е доц. Бърдаров. Вижда го в няколко думи: образование, реализация, доходи и социална сигурност.  
Доц. Георги Бърдаров: Образование, адекватно на съвременния свят, на нуждите на бизнеса, на потребностите на 
България. Реализация, която е извънредно важна като във висшите учебни заведения го знаят това хората, защото не се 
реализират и това е страхотен проблем. Каквато и мярка да предложим в България без повишаване на доходите и то 
радикално, нищо няма да даде резултат.  
Наблюдава се и промяна в семейния модел - все повече хора живеят на семейни начала, а тези, които минават под 
венчило, го правят все по-късно. Едно или най-много две деца - това е преобладаващата картина. 
 
√ Теменужка Петкова: Ще намерим решение за ТЕЦ "Марица Изток 2" 
Ще бъде намерено решение за ТЕЦ "Марица Изток 2", заяви в Пловдив енергийният министър Теменужка Петкова. Тя 
съобщи, че сформираната в министерството на енергетиката специална работна група е към финала на работата си и скоро 
ще предложи варианти и решения за държавната топлоелектрическа централа. 
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Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Колегите от ТЕЦ "Марица - Изток 2" ,колегите от мини "Марица - Изток" 
трябва да бъдат спокойни, решение ще бъде намерено, ще бъдат намерени средствата, които да позволят ТЕЦ 2 да закупи 
тези емисии, за да можем да работим нормално. Знаете колко важни са въглищните електроцентрали за българската 
енергетика,те осигуряват 46 % от електрическата енергия на страната, а през зимата този процент достига малко над 60. 
Така че, без въглищните централи българският енергиен сектор няма как да балансира системата, така че ще се борим за 
нашите въглищни централи, както винаги сме го правили. 
 
БТВ 
 
√ КЗК отново спря „Инерком” за сделката с ЧЕЗ 
„Инерком” не коментират какви ще са следващите им стъпки 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа на „Инерком” да преразгледа забраната за сделката за активите на 
ЧЕЗ в България. Компанията на Гинка Върбакова поиска нова оценка, след като се раздели с ВЕИ мощностите си. 
Именно фотоволтаичните централи на „Инерком” бяха аргумента на антимонополната комисия да забрани сделката, 
заради риск от засилване на господстващото положение на групата.  
Фирмата на Върбакова обжалва решението и поиска нова оценка, след като се раздели със слънчевите мощности. 
т КЗК обаче отказват да преразгледат сделката именно с мотива, че съдебното оспорване на предходното им решение все 
още не е приключило.  
До момента от „Инерком” не коментират какви ще са следващите им стъпки. 
 
Монитор 
 
√ Геодезисти ще могат да издават кадастрални скици 
С предложените законови промени се ускорява обслужването на гражданите 
Геодезисти, ще могат да издават кадастрални скици. Това ще стане възможно с предложените от МРРБ промени на Закона 
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), кито са публикувани в портала за обществени консултации. Тези лица, придобили 
правоспособност по реда на този нормативен документ ще могат да подпомагат службите по геодезия, картография и 
кадастър (СГКК) при административното обслужване на потребителите на кадастрални услуги. 
Правоспособните по ЗКИР лица са инженери по геодезия, с образователно - квалификационна степен „магистър“ и 
минимум 2 години професионален стаж в областта на кадастъра. И към момента такива лица изпълняват дейностите по 
създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри и по изработване на проекти за поддържането им в актуално 
състояние, обясни изпълнителният директор на АГКК инж. Виолета Коритарова. Това е основание да се прецени, че 
правоспособните лица притежават необходимата компетентност да извършват значително по-леката дейност по 
административното обслужване на потребителите, като предоставят на хартиен носител част от документите, генерирани 
от информационната система на кадастъра, каза още тя. Изпълнителният директор на агенцията подчерта, че професията 
„Геодезия“ е регулирана и допълни, че в регистъра на правоспособните лица има регистрирани около 2250 физически 
лица и около 620 юридически лица. 
Инж. Коритарова обясни също, че правоспособните лица ще имат право на достъп до информационната система на 
кадастъра, чрез която ще получават скици на поземлени имоти, на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в 
съоръжения на техническата инфраструктура, както и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите ще се 
изработват автоматично от информационната система на кадастъра, ще бъдат разпечатвани от правоспособните лица и 
след удостоверяване от тях ще бъдат предоставяни на потребителите на хартиен носител. Така предоставените документи 
ще имат силата на официален документ, издаден от агенцията. За извършваната от тях дейност правоспособните лица 
няма да получават възнаграждение от АГКК. 
Изпълнителният директор на агенцията коментира, че причина за предоставената възможност е увеличаването на 
териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри. Включването на правоспособни лица в 
процеса ще подобри и ускори обслужването на гражданите и бизнеса, каза още Виолета Коритарова. 
Към момента покрити с кадастрална карта са 66% от територията на страната. Предвижда се до средата на 2019 г. 
покритието да достигне 96%. В службите по геодезия, картография и кадастър дневно се изпълняват средно по около 3700 
броя услуги, месечно те са около 75 000. През 2017 г. са извършени общо 902 963 услуги, като от тях 627 273 са свързани с 
издаването на скици, схеми и удостоверения за наличие или липса на данни. От началото на тази година до края на м. юли 
от СГКК са извършени 683 696 услуги, като от тях броят на скиците, схемите и удостоверенията за наличие или липса на 
данни е 549 441. По-големият брой заявления за услуги създава необходимост СГКК да бъдат подпомагани в изпълнението 
им, тъй като то не може да бъде обезпечено с наличния брой служители, обясни Виолета Коритарова. 
Необходимото ниво на познание на нормативната уредба и новостите в областта на геодезията, картографията и 
информационните системи ще се гарантират чрез задължението правоспособните лица да поддържат и повишават 
професионалната си квалификация чрез курс на всеки 2 години след годината, в която са придобили правоспособност или 
са преминали предишен курс. 
Комисия, определена от изпълнителния директор на АГКК, в която ще се включват представители на неправителствените 
професионални организации в областта на кадастъра и геодезията, ще установява нарушенията, при които ще се отнема 
правоспособност. При първо нарушение ще се налага глоба в размер от 1000 до 5000 лв. или имуществена санкция на 
стойност от 5000 до 10 000 лв., съобщи инж. Коритарова. От 1 до 3 години ще бъде лишаването от правоспособност при 
второ и следващо нарушение, като срокът ще се определя в зависимост от степента и характера на нарушението. 
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Съдебните органи и заинтересованите лица - собственици на  недвижими имоти,  вече могат да получават скици, схеми и 
удостоверения от АГКК чрез информационната система на кадастъра. Промените дават възможност на съдиите по 
вписвания, които при вписване на актове за собственост проверяват наличието на скица/схема на вписвания имот, да се 
снабдяват с нея или да извършват справка. Добавянето на заинтересованите лица позволява електронната скица, схема 
или удостоверение да се предостави в електронен вид на съдебен или административен орган, на лице с публични 
функции или организация, предоставяща обществени услуги, за целите на производството, водено от тези органи и лица. 
 
Economic.bg 
 
√ Енергийната борса намалява такса "сетълмент" при двустранните договори 
Промяната цели да стимулира търговията на този пазарен сегмен и ще увеличи ликвидността 
Българска независима енергийна борса (БНЕБ) намалява такса "сетълмент" на пазарен сегмент Централизиран пазар за 
двустранни договори (ЦПДД). Сумата, дължима върху търгуваното количество електрическа енергия на съответния 
пазарен сегмент се променя от 1 ноември от 0.03 лв/МВч на 0.01 лв/МВч. 
Промяната има за цел да стимулира търговията на този пазарен сегмент чрез намаляване на разходите за участие, без това 
да застрашава финансовата стабилност на пазарния оператор. 
Въз основа на направен анализ, решението на БНЕБ се основава и на мотивите, че след като в сила влезе по-ниската цена, 
ликвидността на пазарния сегмент ЦПДД ще се повиши над планираните в бизнес програмата на дружеството нива. Друга 
причина за промяната е, че БНЕБ вече не е страна по сделките сключени на пазарен сегмент ЦПДД, считано от 01.01.2018 
г. 
Намалението на таксата ще бъде приложимо към всички сделки с доставка след 01.11.2018 г., съобщават от енергийната 
борса. 
 
√ Парламентът окончателно одобри новата био добавка в горивата 
Определя се 7% праг на конвенционалните биогорива в транспорта 
Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, според който се въвежда 
по-високо процентно съдържание на био добавка в горивата. 
От 1 април 2019 г. горивото за дизелови двигатели трябва да съдържа биодизел минимум 6%, като минимум 1% от него да 
бъде биогориво от ново поколение „А” - отпадъци и остатъци от слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, 
утайка отпадъци и др. 
Парламентът прие и 7% праг на биогоривата за бензинови двигатели, произведени от зърнени или енергийни култури, 
отглеждани върху земеделски земи в крайното потребление. На разпространител, който предлага на пазара течни горива 
от нефтен произход в нарушение на тези изисквания, ще се налага глоба в размер на 50 000 лева или имуществена санкция 
в размер на 100 000 лева. 
България е определила и представила в ЕК национална цел за потребление на биогорива от ново поколение (биогорива, 
произведени от отпадъци и остатъци, като слама, водорасли, гроздови джибри, животински тор, утайка, отпадъци и др.) в 
размер 0.05% енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от ВИ във всички видове транспорт, която следва 
да бъде постигната до 2020 г. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- Здравеопазването на фокус - старт на дебатите по вота на недоверие на живо от Народното събрание; 
- Лекарите и системата - гледната точка на Българския лекарски съюз; 
- Кога идват зимните температури? - прогнозата на синоптиците до края на месеца; 
- Едва всеки трети от българите с интерес към науката, за почти 70% тя е повод за национална гордост - как от БАН 

коментират изследването на Алфа рисърч; 
- Български графити в Страната на изгряващото слънце - какъв е отзвукът в Япония; 
БТВ, "Тази сутрин" 
- На живо от Русе преди решението на съда за мярката на Северин 
- Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова за новия данък за автомобилите, увеличението на 

осигуровките и за стабилността на управлението 
- На живо от Сливен - историята за битката на 4-годишната Таня срещу рядко заболяване 
- Защо Фондът за лечение на деца отказва операция в чужбина? Първо телевизионно интервю на новия директор - д-р 

Георги Деянов 
- В „Чети етикета"ще видите: Ще остане ли стандартът „Стара планина"и как ще се гарантира количеството месо в 

колбасите 
- Клип на Софи Маринова с бурни реакции в интернет: Повредени ли са уникалните каменни гъби в Кърджали 
Нова телевизия, „Здравей България" 
- Северин Красимиров с обвинение за убийството на журналистката Виктория Маринова. Последните разкрития - на 

живо от Русе. 
- Автобус удари майка с количка на пешеходна пътека. Могат ли глоби да спрат инцидентите на пътя? 
- Здравеопазването на раздора. Кой как ще гласува на поредния вот на недоверие? 
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- Пореден спор за ремонт в София. Отстраниха фирма, която вече работи на столичен булевард. 
- Демографска пустиня. Възможно ли след 12 години 60% от България да е обезлюдяла? 
- Президентът Радев при Елизабет II. Ще дойде ли кралицата в България? 
- Две огнища на птичи грип в Хасковско. На живо - има ли опасност за хората? 
 
√ Предстоящи събития в страната за 19 октомври  

София. 
- От 09.00 часа започва редовното пленарно заседание на Народното събрание. 
- От 09.40 часа в зала „Запад" на Народното събрание заместник-председателят на парламента Емил Христов ще се 

срещне със заместник-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните 
представители Цао Дзиенминг. 

- От 10.00 часа на адрес бул. Витоша №18 (вход от ул. Кърниградска) на пресконференция „Демократична България" 
ще представи „Договор за ефективни публични финанси, данъчни намаления, модернизация и растеж". 

- От 10.00 часа до 14.00 часа в Американския център към Столичната библиотека ще се проведе дискусия 
„Дигитализацията: диалог, култура и грамотност за младите българи". 

- От 10.00 часа в „Зала София" на Гранд хотел София, под патронажа на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, ще се състои „Железопътен форум - 2018" на тема „Железопътен 
транспорт - стратегия за развитие". Конференцията с международно участие се осъществява с подкрепата на 
Национална компания „Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). 

- От 11.00 часа на ул. „Леге" 2-4 Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
(ИАНМСП) ще представи окончателна информация за успешното представяне на българските малки и средни 
предприятия на специализирани международни панаири, изложения, конференции, контактни борси, форуми и 
събития в страната и в чужбина. 

- От 13.00 часа в зала 7 на Софийския районен съд ще се проведе съдебно заседание по делото, образувано по 
жалба на председателя на ВКС Лозан Панов срещу наказателно постановление на КПКОНПИ. 

- Румънските парламентаристи ще се срещнат с министъра на вътрешните работи Младен Маринов. Те ще 
наблюдават демонстрация на работата на Националния координационен център на Главна дирекция „Гранична 
полиция", ще разговарят с представители на Главна дирекция „Жандармерия" и с директора на Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Николай Николов. По време на визитата си в 
България румънските гости ще имат срещи с министъра на отбраната Красимир Каракачанов и с кмета на София 
Йорданка Фандъкова. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Факултета по химия и фармация на Софийския Университет „Св. Климент 
Охридски" ( бул. „Джеймс Баучър" 1) заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще 
участва в годишната среща на българската секция към Асоциацията на стипендиантите по програмата „Мария 
Кюри". 

- От 15.00 часа при църквата „Света София" ще бъдат положени венци на паметната плоча на Св. Иван Рилски по 
повод Дена на българо-унгарското приятелство. 

- От 16.00 часа ще бъде отбелязан 70-годишния юбилей на Унгарския културен институт. 
- От 17.00 часа в Културен център G-8 ще се състои прожекция на документалния филм „Първото семейство". 
- От 19.00 часа в зала „Роял" на хотел „Балкан" ще се състои официалната церемония по връчване на ежегодни 

награди на БЛС „Лекар на годината 2018". 
- От 19.00 часа в Асоциацията на студентите по медицина в България ще се проведе 34-тата им Есенна национална 

среща. 
- От 20.00 часа в Club Megami в хотел „Маринела" ще се проведе конкурса Lady Universe 2018. 
- От 21.00 часа в ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс ще бъде открит АСТ фестивал за свободен 

театър. 
*** 
Бургас. 

- От 09.30 часа в зала „Георги Баев" на Културен център „Морско казино" ще се проведе една от десетте кръгли 
маси, част от кампанията за популяризиране на „Националната програма за профилактика на оралните 
заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България", която е програма на Министерството на 
здравеопазването. 

- От 10.00 часа в зала „Георги Баев" в Морско казино ще се проведе семинар „Популяризиране на Националната 
програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за 
подобряване на познанията и културата на различни целеви групи от населението в областта на профилактиката 
на оралните заболявания". 

- От 16.00 часа на площад „Тройката" ще бъде даден официалният старт на Фестивала на маскарадните игри, 
народното и художественото творчество. 

*** 
Варна. 

- От 09.00 часа в Двореца на културата и спорта ще бъде открита високотехнологичната конференция Innowave 
Summit 2018 от Мария Габриел - еврокомисар по цифровата икономика и общество, Иван Портних - кмет на 
Община Варна, Димитър Василев - председател на Български бизнес форуми, организатор на събитието. 
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- От 17.00 часа на сцената на зала „Конгресна" в Двореца на културата и спорта ще бъде открито 23-тото издание на 
фестивала „Листопад на спомените". 

- От 17.45 часа в Младежкия дом провеждане на практическо занятие с цел поддържане на постоянна готовност за 
действия при бедствия, аварии и пожари. 

***  
Велико Търново./с. Въглевци.  

- От 09.00 часа в конферентната зала на хотел „Премиер" продължава Форум „Настояще и бъдеще за миналото" - 
за опазване на културно-историческото наследство. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА Георги Ганецовски, ръководител на археологическите разкопки в 
село Майор Узуново, и неговият екип ще представят резултатите си от „Архелогическо лято 2018". 

- От 15.00 часа в конферентната зала на хотел „Ровно" заместник-кметът Венци Пасков ще участва в годишната 
конференция на Асоциацията на преподавателите по и на френски език в България на тема „Креативносста в 
преподаването на френски език". 

*** 
Габрово./с.Мичковци. 

- От 09.00 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще открие международното състезание 
„Commando Challenge - 2018" на тактическия полигон на „Алфа Метал". 

***  
Дебелец.  

- От 18.00 часа в читалище "Съгласие" ще се проведе концерт за 35-годишинината от създаването на Клуб на 
пенсионера и инвалида „Мъдрост" в Дебелец и 25-годишнината на Дружество на инвалидите „Надежда". 

*** 
Девин. 

- От 09.00 часа архиерейският наместник на Смолянска духовна околия Негово Високопреподобие архимандрит 
Висарион ще възглави божествената света Литургия на празника на храм „Св. Йоан Рилски" в Девин. 

*** 
Добрич. 

- От 17.30 часа в залата на Община град Добрич ще бъде представена книгата „Бивши хора по класификацията на 
Държавна сигурност". 

- От 19.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова" със съдействието на Община град Добрич ще се представи младият 
творец Стоимен Стоянов - Nocktern. 

*** 
Казанлък. 

- От 18.00 часа по повод 100-годишнината от края на Първата световна война в Информационния център на ул. „ 
Искра" 4 ще бъде проведена среща с акад. Георги Марков. 

*** 
Панагюрище. 

- От 13.00 часа в Историческия музей ще бъде открита Международна научна конференция „Проф. Марин Дринов 
- учен, общественик, държавник". 

*** 
Плевен. 

- От 10.00 часа ще бъде официално открит Центърът за деца с аутизъм за Северна България. 
*** 
Пловдив. 

- От 11.00 часа в храм „Св. Йоан Рилски" ще бъде отслужен молебен за здраве по повод 140 години от създаването 
на БЧК-Пловд. От 19.30 часа ще се състои официален коктейл „140 години Български Червен кръст" в ресторант 
„Амбасадор" на хотел „Рамада Пловдив Тримонциум". 

- От 12.30 часа в Регионален етнографски музей - Пловдив ще бъде представена карикатурна изложба на румънския 
артист Раду Яцку. 

- От 19.00 часа в Спортна зала „Колодрум" ще се състои благотворителен концерт. 
*** 
Силистра. 

- От 10.00 часа в хотел „Данубе" под патронажа на евродепутат Момчил Неков ще се шроведе форум 
„Образованието и бизнесът заедно за развитието на регионите". 

*** 
Сливен.  

- От 09.00 часа в двора на Природоматематическата гимназия „Добри Чинтулов" ще се състои ритуал по издигане 
на знамето на гимназията и ще бъде представен юбилеен сборник по повод 140 години от създаването на 
учебното заведение. От 18.00 часа в драматичния театър в града ще започне празничен концерт. 

- От 11.00 часа ще бъде открито ново помещение за репетиции за децата от музикалната школа на известния 
цигулар Георги Калайджиев в Сливен. 

- От 12.00 часа на площадката до зала „Асеновград" ще се състои финалът на Петия есенен футболен турнир. 
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*** 
Смолян. 

- От 17.30 часа във фоайето на Общинската администрация ще бъде представена изложбата Да покажем красотите 
на община Смолян в календар". 

*** 
Стара Загора. 

- От 12.00 часа в хотел „Сити" ще се състои пресконференция на тема „Повишаване на доходите на българите - 
граждани на ЕС". 

- От 13.30 часа в зала №7 - втори етаж на Съдебната палата в Стара Загора, ученици от десети клас на Гимназията с 
преподаване на чужди езици „Ромен Ролан" ще бъдат гости на Районния съд. 

- От 19.30 часа в Държавна опера-Стара Загора ще се играе постановката „Мъжете предпочитат да излъжат". 
*** 
Шумен.  

- От 13.00 ч. в зала 2 на Областна администрация ще се проведе заседание на Постоянната комисия по заетостта 
към Областния съвет за развитие в област Шумен. 

 
Infostock.bg 
 
√ Петролът поскъпва, но се насочва към втора поредна седмична загуба 
Цените на петрола поскъпнаха в петък, заради нарастващо търсене на суровината в Китай, вторият по големина потребител 
на петрол в света. Цените обаче се насочват към спад за втора поредна седмица на фона на нарастващото притеснение 
около търговската война между Китай и САЩ, която ограничава общата икономическа активност. 
Към 8.30 часа българско време фючърсите на европейския вид суров петрол Brent се търгувах ана ниво от 79.51 долара за 
барел, което е нарастване с 22 цента, или с 0.3 процента спрямо цената при затваряне на търговията в четвъртък. В същото 
време фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) поскъпнаха с 19 цента, или с 0.3%, до 68.84 долара за барел. 
За отминаващата седмицата Brent най-вероятно ще отчете 1.1% загуба, а фючърсите на WTI се понижиха с 3.5%, като и 
двата вида суров петрол са на загуба за втора поредна. 
Производството на рафинерии в Китай, вторият по големина вносител на петрол в света, се повиши до рекордните 12.49 
млн. барела на ден през септември, тъй като някои независими предприятия започнаха операции след продължителни 
прекъсвания през лятото, за да увеличат запасите от бензин и дизел, съобщи правителството в петък. Потреблението на 
рафинерии може да се повиши през четвъртото тримесечие, тъй като няколко държавни китайски рафинерии 
възстановяват работа след годишна профилактика. 
На фона на нарастващото производство от рафинериите, Китай обяви в петък най-слабия си икономически растеж от 2009 
г. насам през третото тримесечие, като брутният вътрешен продукт се увеличи само с 6.5%, но липсват оценки за причините. 
По-слабите от очакваните икономически данни породиха опасения, че търговската война на страната със САЩ започва да 
оказва влияние върху растежа на икономиката, което може да ограничи търсенето на петрол в Китай. 
Загрижеността за търговската война в съчетание с натрупаните запаси от петрол в САЩ, съобщени в четвъртък, може да 
ограничат нарастването на цените на петрола през деня. Запасите на суров петрол в САЩ са нараснали миналата седмица 
с 6.5 милиона барела, което е четвъртото поредно седмично увеличение, и е почти три пъти по-голямо от прогнозите на 
анализаторите, съобщи държавната Агенция за енергийна информация (EIA). 
"Докладът за ежеседмичното състояние на петролните запаси се оказа шок за пазарните участници, въпреки бичите 
нагласи на някои от тях", коментира Стивън Иннес, ръководител на търговията за Азиатско-Тихоокеанския реги на OANDA 
в Сингапур. 
Търговските запаси се покачиха рязко, въпреки че производството на суров петрол в САЩ се понижи с 300 000 барела на 
ден, до общо 10.9 млн. барела миналата седмица, като последица от временно затваряне на офшорни съоръжения в 
Мексиканския залив заради урагана „Майкъл". 
Междувременно износът на петрол в Иран може да се е увеличил през октомври, след като се понижи в предходния месец 
септември, тъй като купувачите наддават за повече петрол, преди да започнат да действат санкциите на САЩ от 4 ноември. 
Доказателство за това е огромното количество ирански суров петрол, което се очаква да пристигне в североизточното 
китайско пристанище на Далиан този месец и в началото на ноември, преди да влязат в сила санкциите на САЩ по 
отношение на Иран, според ирански корабен източник и данни от Refinitiv Eikon. 
Общо през октомври и началото на ноември се очаква да пристигнат общо 22 милиона барела ирански суров петрол, 
доставени със супертанкери, собственост на националната иранска компания (NITC). През пристанището Далиан 
обикновено се доставят между 1 милион и 3 милиона барела ирански петрол всеки месец, според данни от януари 2015 г. 
 
Profit.bg 
 
√ Защо Източна Европа остана разочарована от инициативата 16+1? 
Усилията на Китай да увеличи икономическото си влияние в Източна Европа могат да бъдат подкопани от засилващото се 
разочарование на държавите от региона и разминаването между очакванията и постигнатите резултати, пише Bloomberg. 
Форматът "16+1" беше създаден от Пекин с идеята да даде възможност на китайските компании да разширят присъствието 
си в Източна Европа. В него влизат 11 държави от Европейския съюз (България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Литва, 
Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Словения), както и 5 балкански страни (Албания, Босна и Херцеговина, Македония, 
Черна гора и Сърбия). 
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Инициативата организира годишни форуми, които лидерите на европейските държави разглеждат като възможност за 
привличане на китайски инвестиции в различни инфраструктурни проекти. 
Напоследък обаче голяма част от тези лидери демонстрират разочарованието си от липсата на реални действия и развитие 
по ключовите проекти, както и от факта, че Китай предпочита да дава заеми вместо да прави капиталови инвестиции. Така 
поне твърдят анонимни източници, близки до организацията на форума, цитирани от Bloomberg.     
Европейските държави виждат по-добри възможности за финансиране в рамките на Европейския съюз, включително и по 
линия на Европейската банка за възстановяване и развитие. 
Освен това някои от проектите, които все пак се реализираха с китайска подкрепа, привлякоха негативно обществено 
внимание. Цената на сторителството на магистралите в Черна гора се посочва като основна причина за драстичното 
увеличаване на външния дълг на страната. 
Изграждането на скоростната железопътна връзка между Белград и Будапеща, която трябва да се превърне в основен 
транспортен коридор за китайските стоки към Европа, пък се разследва от Европейската комисия за евентуални нарушения 
на европейските директиви. 
Разминаване в очакванията 
Според експертите, цитирани от Bloomberg, условията, които Пекин поставя за изпълнение на повечето проекти, напомнят 
на тези, предлагани на африканските държави. За някои европейски страни това изглежда почти като обида, смята Ян 
Вайденфелд от базирания в Берлин Институт за китайски изследвания Mercator. 
"Инвестиционният пакет на инициативата "16+1" просто не е толкова атрактивен, колкото Китай би искал да изглежда", 
казва още той. 
Търговските и инвестиционните връзки между Китай и Източна Европа се подобриха през последното десетилетие, но не 
с темповете, с които се очакваше. "Показателите на външната търговия и на инвестициите не удовлетвориха очакванията 
на някои държави", се посочва в доклад на Erste Group, цитиран от Bloomberg. 
Проектът "16+1" беше противоречив още от самото си създаване през 2012 г. Неговата дейност се осъществява от 
секретариат, в който влизат предимно китайски дипломати. 
Всяка година се организират форуми в различни държави, в рамките на които европейските лидери могат да се срещнат 
"очи в очи" с китайския премиер. Фокусът на инициативата пада върху инфраструктурните проекти, които влизат под 
шапката на глобалната стратегия на Китай "Един пояс, един път". 
Още от старта на инициативата Брюксел изрази опасенията си, че тя представлява опит от страна на Китай за прокарване 
на разделителна линия между по-бедния европейски изток и по-богатия запад. През декември 2017 г. Европейският съвет 
по външна политика открито изрази становището си, че проектът "16+1" е типична проява на философията "разделяй и 
владей". 
Нарастващо разочарование 
От тази гледна точка, проблемите в отношенията между източноевропейските държави и Пекин, които се наблюдават 
напоследък, са добре дошли, пише още изданието. Особено за Германия и Франция, които настояват за по-строг контрол 
върху китайските начинания и инфраструктурни проекти на Стария континент. 
Bloomberg припомня, че полският премиер Матеуш Моравецки, който представлява най-голямата европейска икономика 
в рамките на инициативата "16+1", пропусна последния форум на организацията, който се състоя това лято в София, и 
изпрати своя заместник. 
Този ход бе поредната демонстрация от страна на Варшава, която е и най-изявеният критик на китайската инвестиционна 
политика. От друга страна, унгарският премиер Виктор Орбан е един от най-упоритите й поддръжници. 
Според Пьотр Бурас, който ръководи варшавския офис на Европейския съвет по външна политика, се е получило огромно 
разминаване в целите и очакванията. Полските управляващи са се надявали на повече директни инвестиции от страна на 
Китай и развитие на стартиращи проекти, докато Пекин демонстрира интерес най-вече към държавните поръчки за 
изграждане на инфраструктура, преференциалните условия и придобиването на европейски технологични компании. 
"Има и европейци, които разглеждат тази инициатива като стратегически избор на партньор между САЩ и Китай. А 
поляците ясно заявиха, че предпочитат САЩ", казва още Бурас. 
За много европейски компании проблем се оказва и значителната държавна намеса в преговорите и централизираната 
китайска бюрокрация. 
"Понякога е по-лесно да комуникираме директно с правителствата на китайските провинции, отколкото с централния 
апарат в Пекин", твърди анонимен европейски представител, близък до организацията на форума "16+1".   
Поглед на изток 
Китай все още смята, че може да намери общ език с европейските държави от бившия социалистически блок. Но тези 
връзки остават в историята и не гарантират никакви преференциални условия с днешна дата, смятат експертите, цитирани 
от Bloomberg. 
Въпреки разочарованието на някои европейски лидери обаче, инициативата "16+1" едва ли ще бъде задраскана с лека 
ръка, пише още изданието. 
За лидерите на източноевропейските държави възможността за двустранна среща с китайския премиер си остава твърде 
важна. Освен това тя представлява добра платформа за повишаване на инвестиционния имидж на техните държави пред 
богатите китайски провинции. 
"Не става въпрос за разделяне на Европа. Така или иначе, гражданите на държавите от Централна и Източна Европа се 
чустват като европейци "втора ръка", независимо че са част от Европейския съюз. И е напълно логично да гледат на изток", 
смята Уанг Ювей от пекинския Renmin University. 
Като бивш дипломат в Брюксел той е на мнение, че проблемите и разминаванията в очакванията са нещо напълно 
нормално, но в същото време е убеден, че инициативата "16+1" има бъдеще и си остава обещаващ модел за развитие. 


