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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 

 
АИКБ 
 
√ АИКБ РАЗРАБОТИ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕНТОРСТВО И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО В ПРЕДПРИЯТИЯТА 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи предложения за допълнение на Кодекса на труда, чрез 
които методите за обучение и подпомагане в работна среда „менторство“ и „застъпничество“ да бъдат правно регулирани 
и да се използват в българските предприятия. Предложението e отправено към Министерство на труда и социалната 
политика, като имащо право да предлага законодателни изменения и допълнения. С промените в законодателната уредба 
се цели да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници и да се осигури приемственост в работните 
процеси. Това обяви днес на специална кръгла маса за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса 
на труда изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
 

 
 
Предложението за промени в нормативната уредба е изготвено в рамките на изпълнението на проект BG05M9OP001-1.011 
– 0002 „Постигане на устойчива заетост посредством подобряване привлекателността на професии със слабо предлагане 
на пазара на труда в ключови за развитието на българската икономика сектори“ беше обсъдено от социалните партньори 
– КНСБ, КТ «Подкрепа», браншови и федеративни организации, представители на държавните институции работещи в 
областта на пазара на труда и от други заинтересовани страни. 
„Използването на менторство и застъпничество имат огромно значение за развитието на индустриалните 
отношения в страната ни. Без предлаганата уредба, и работодателите, и работниците са лишени от инструменти 
за взаимодействие в интерес на просперитета и на предприятия, и на работещите, каквито развитите държави 
ползват от десетилетия. Тези промени ще резултират положително на пазара на труда и за развитие на 
икономиката в цялост. Точно затова смятаме, че е крайно време двата инструмента да бъдат правно уредени у нас. 
Изключително много разчитаме на подкрепата на Министерство на труда и социалната политика, които са наш 
асоцииран партньор по проект, за да могат предложените от нас текстове за промени в Кодекса на труда да бъдат 
разгледани в парламента“, заяви Добрин Иванов, който е и главен финансист по проекта. 
Менторството е инструмент, който дава възможността новоназначения работник бързо да се адаптира към работната 
среда и правилата за работа в предприятието, като по този начин упражняваната от него професия стане по-привлекателна 
и се създадат условия за устойчива заетост. Методът е насочен към това да подпомага компаниите да се възползват от 
възможния максимален потенциал на човешките ресурси и те да увеличат своя капацитет за постигане на целите и 
приоритетите в дейността. Така по-опитният служител прехвърля знанията и уменията си на по-малко опитен, за да се 
преодолеят всички трудности в кариерата и да се постигне социален растеж. 
„Пропуснахме две поколения на пазара на труда, защото в средните ни училища масово се преподава дизайн и 
мениджмънт, а не професии, от които предприятията имат нужда. Работа на синдикати и работодатели е да се занимават 
с професионалното обучение на кадрите. И заедно трябва да убедим държавата да ни преотстъпи тази територия или поне 
да разшири присъствието ни. Ние сме тези, които най-добре знаем какви са приоритети на пазара на труда, какви умения 
се търсят и от какво образование и обучение имат нужда работниците“, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър 
Манолов. 
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Застъпничеството, от своя страна, е предназначено да отговори на практическите предизвикателства, пред които са 
изправени новоназначените работници. Това могат да бъдат подкрепа на професионалните отговорности на 
работника/служителя, подпомагане за усъвършенства комуникационните умения, подпомагане при търсенето на решения 
на възникнали проблеми и подкрепа при разрешаването на конфликти. 
Според д-р Искрен Ангелов, началник отдел в Министерство на труда и социалната политика е добре текстовете за 
менторство и застъпничество да бъдат формализирани в нормативната уредба, тъй като това би оказало положителен 
ефект върху работодателите, като преди това обаче бъдат обсъдени в още по-широк формат. Като менторството дори 
трябва да бъде въведено като задължителна форма във държавния сектор. 
Като пряк резултат от използването на двата метода за обучение и подпомагане в работна среда бяха посочени още 
увеличаването на ангажираността и удовлетворението от работата, увеличаването на производителността на работниците 
и служителите. Похватите подкрепят в голяма степен и кариерното развитие и управлението на талантите. Методика за 
прилагане на менторството и застъпничеството в предприятията беше разработена в рамките на проекта и успешно 
апробирана в 60 пилотни предприятия. 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ предлага законови промени за въвеждане на менторството в предприятията 
Целта е да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи предложения за допълнение на Кодекса на труда, чрез 
които методите за обучение и подпомагане в работна среда „менторство“ и „застъпничество“ да бъдат правно регулирани 
и да се използват в българските предприятия. 
Предложението e отправено към Министерство на труда и социалната политика, като имащо право да предлага 
законодателни изменения и допълнения. 
С промените в законодателната уредба се цели да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници и да 
се осигури приемственост в работните процеси. Това обяви днес на специална кръгла маса за обсъждане на Законопроект 
за изменение и допълнение на Кодекса на труда изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов, съобщават от 
асоциацията. 
Предложението за промени в нормативната уредба е обсъдено от социалните партньори – КНСБ, КТ «Подкрепа», 
браншови и федеративни организации, представители на държавните институции. 
„Използването на менторство и застъпничество имат огромно значение за развитието на индустриалните отношения в 
страната ни. Без предлаганата уредба и работодателите, и работниците са лишени от инструменти за взаимодействие в 
интерес на просперитета и на предприятия, и на работещите, каквито развитите държави ползват от десетилетия”, каза 
Иванов. 
Менторството е инструмент, който дава възможността новоназначения работник бързо да се адаптира към работната 
среда и правилата за работа в предприятието, като по този начин упражняваната от него професия стане по-привлекателна 
и се създадат условия за устойчива заетост. Методът е насочен към това да подпомага компаниите да се възползват от 
възможния максимален потенциал на човешките ресурси и те да увеличат своя капацитет за постигане на целите и 
приоритетите в дейността. Така по-опитният служител прехвърля знанията и уменията си на по-малко опитен, за да се 
преодолеят всички трудности в кариерата и да се постигне социален растеж. 
„Пропуснахме две поколения на пазара на труда, защото в средните ни училища масово се преподава дизайн и 
мениджмънт, а не професии, от които предприятията имат нужда. Работа на синдикати и работодатели е да се занимават 
с професионалното обучение на кадрите. И заедно трябва да убедим държавата да ни преотстъпи тази територия или поне 
да разшири присъствието ни. Ние сме тези, които най-добре знаем какви са приоритети на пазара на труда, какви умения 
се търсят и от какво образование и обучение имат нужда работниците“, заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър 
Манолов. 
Застъпничеството, от своя страна, е предназначено да отговори на практическите предизвикателства, пред които са 
изправени новоназначените работници. Това могат да бъдат подкрепа на професионалните отговорности на 
работника/служителя, подпомагане за усъвършенства комуникационните умения, подпомагане при търсенето на решения 
на възникнали проблеми и подкрепа при разрешаването на конфликти. 
Според д-р Искрен Ангелов, началник отдел в Министерство на труда и социалната политика е добре текстовете за 
менторство и застъпничество да бъдат формализирани в нормативната уредба, тъй като това би оказало положителен 
ефект върху работодателите, като преди това обаче бъдат обсъдени в още по-широк формат. Като менторството дори 
трябва да бъде въведено като задължителна форма във държавния сектор. 
Като пряк резултат от използването на двата метода за обучение и подпомагане в работна среда бяха посочени още 
увеличаването на ангажираността и удовлетворението от работата, увеличаването на производителността на работниците 
и служителите. Похватите подкрепят в голяма степен и кариерното развитие и управлението на талантите. 
Методика за прилагане на менторството и застъпничеството в предприятията е разработена в в 60 пилотни предприятия. 
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Dnes.bg 
 
√ Бизнесът иска две нови професии: "Ментор" и "Застъпник" 
Ще помагат на новите служители за приемственост в работата им 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви, че е разработила предложения за допълнение на Кодекса 
на труда, чрез които методите за обучение и подпомагане в работна среда "менторство" и "застъпничество" да бъдат 
правно регулирани и да се използват в българските предприятия. 
Предложението e отправено към Министерство на труда и социалната политика, като имащо право да предлага 
законодателни изменения и допълнения. 
С промените се цели да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници и да се осигури приемственост в 
работните процеси, обяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
"Използването на менторство и застъпничество имат огромно значение за развитието на индустриалните отношения в 
страната ни. Без предлаганата уредба, и работодателите, и работниците са лишени от инструменти за взаимодействие в 
интерес на просперитета и на предприятия, и на работещите, каквито развитите държави ползват от десетилетия. Тези 
промени ще резултират положително на пазара на труда и за развитие на икономиката в цялост. Точно затова смятаме, че 
е крайно време двата инструмента да бъдат правно уредени у нас. Изключително много разчитаме на подкрепата на 
Министерство на труда и социалната политика, които са наш асоцииран партньор по проект, за да могат предложените от 
нас текстове за промени в Кодекса на труда да бъдат разгледани в парламента", аргументира се Иванов. 
Менторството е инструмент, който дава възможността новоназначения работник бързо да се адаптира към работната 
среда и правилата за работа в предприятието, като по този начин упражняваната от него професия стане по-привлекателна 
и се създадат условия за устойчива заетост. Методът е насочен към това да подпомага компаниите да се възползват от 
възможния максимален потенциал на човешките ресурси и те да увеличат своя капацитет за постигане на целите и 
приоритетите в дейността. Така по-опитният служител прехвърля знанията и уменията си на по-малко опитен, за да се 
преодолеят всички трудности в кариерата и да се постигне социален растеж. 
Застъпничеството, от своя страна, е предназначено да отговори на практическите предизвикателства, пред които са 
изправени новоназначените работници. Това могат да бъдат подкрепа на професионалните отговорности на 
работника/служителя, подпомагане за усъвършенства комуникационните умения, подпомагане при търсенето на решения 
на възникнали проблеми и подкрепа при разрешаването на конфликти. 
Според д-р Искрен Ангелов, началник отдел в Министерство на труда и социалната политика е добре текстовете за 
менторство и застъпничество да бъдат формализирани в нормативната уредба, тъй като това би оказало положителен 
ефект върху работодателите. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Бизнесът разработи правила за "менторство" и "застъпничество" 
С промените в законодателната уредба се цели да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници 
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) разработи предложения за допълнение на Кодекса на труда, чрез 
които методите за обучение и подпомагане в работна среда "менторство" и "застъпничество" да бъдат правно регулирани 
и да се използват в българските предприятия, съобщиха от Асоциацията. 
Предложението e отправено към министерство на труда и социалната политика, като имащо право да предлага 
законодателни изменения и допълнения. 
С промените в законодателната уредба се цели да се повиши трудовата пригодност на новопостъпилите работници и да 
се осигури приемственост в работните процеси. 
Това обяви на кръгла маса за обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда 
изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов. 
 
ТВ Европа 
 
√ Бизнесът против увеличаването на максималния осигурителен доход и с искания за законови промени 
Представителите на работодателските организации настояват за законови промени, с които да се облекчи бизнеса. На 
среща с вицепремиера Валери Симеонов те поискаха да отпадне задължението бизнесът да поема плащането на първите 
три дни от болничния на служителите. 
Васил Велев – председател на АИКБ: 
„Разходите за болнични са увеличени 2 пъти. Тази мярка се въведе, за да се намалят злоупотребите. Всъщност те се 
увеличиха. Без да са нараснали заетите, разходите за болнични се удвоиха. “ 
Валери Симеонов – вицепремиер: 
„Беше обявена като временна мярка, но както знаете продължава и до момента бизнесът да плаща първите 3 дни. Защо, 
откъде накъде? Няма обяснение.“ 
Възражения отново имаше и срещу проментите в Закона за хората с увреждания. Той въвежда изискването 
работодателите да наемат определен брой хора с увреждания.  
Валери Симеонов -вицепремиер: 
„България има остър недостиг на работна ръка. Няма работодател, който да не назначи инвалид, стига да може да му 
върши работа.“ 
Васил Велев – председател на АИКБ: 
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„Проблемът с тяхното интегриране се решава с подкрепа, и на хората с увреждания, и на работодателите с адаптиране на 
работните им места, със създаване на насърчителни мерки за работа от тях.“ 
Вицепремиерът Валери Симеонов изрази недоволство и от съгласуваното със синдикатите вдигане на максималния 
осигурителен доход. Той определи това като нарушение на управленската програма на ГЕРБ и Обеднените патриоти. 
Валери Симеонов – вицепремиер: 
„Както виждате още няма година и половина, ние вече посягаме върху тази тема и увеличаваме данък, защото това не е 
нищо друго, освен увеличаване на данък.“ 
Обсъдено беше също възможността да се наемат работници от трети страни, които да получават 5 годишно работно 
разрешение. Бизнесът засега се въздържа от коментар на бюджета за 2018 г., докато не е официално представен. 
 
БТВ 
 

√ „За” и „против” протестите с искане оставката на Валери Симеонов 
Вижте позициите на представител на бизнеса и на БСП 
Родители не деца с увреждания, но не само, се събраха на протест пред Министерския съвет и поискаха оставката на 
вицепремиера Валери Симеонов. Причината е изказването на Симеонов от миналата седмица. 
Вицепремиерът покани за подкрепа днес в Министерския съвет работодателските организации и получи тяхната подкрепа. 
„България е демократична държава, има Конституция, където ясно е записано, че в парламента се влиза през избори и се 
излиза през избори, другото е хунта”, обяви след срещата Евгени Иванов от КРИБ. 
„В XXI век неизлечимо болни деца се използват като копие и тези, които казват, че това не е правилно, биват 
заклеймявани”, коментира в предаването „Лице в лице” Васил Велев от АИКБ. 
По думите му една група хора не можа да уволнява и назначава, а едни предсрочни избори означават държавата да не 
работи минимум половин година. 
Изумен съм, че нещата се върти около това обществото да си мълчи, докато не минат четири години, каза депутатът от БСП 
Румен Гечев. Той напомни, че работодателите не са изразили с позиция срещу протестите за сваляне на кабинета 
„Орешарски” 
И Велев, и Гечев бяха единодушни, че има срив на чуждите инвестиции у нас. 
Вижте повече във видеото. 
 
Информационна агенция „Фокус“ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Откакто се въведе плащането на първите 3 дни от работодателите, разходите за болнични са се 
увеличили 2 пъти 
Откакто се въведе плащането на първите 3 дни от работодателите, разходите за болнични са се увеличили 2 пъти. Това 
коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев след среща с вицепремиера 
Валери Симеонов в Министерски съвет, предаде репортер на Агенция „Фокус“. 
 „Тази мярка се въведе, за да се намалят злоупотребите – те са се увеличили. Тоест не е това начинът да се спрат 
злоупотребите. Хората в това предприятие в крайна сметка плащат 2 пъти за едно и също“, обясни той.  
„Апелирахме да не се отлага реформата в таксата за битови отпадъци и замърсителят да плаща. Апелирахме да не се 
взимат средства от малкия бизнес под формата на ненужни одити и да се направят съответните поправки в закона за 
счетоводството. Г-н Симеонов пое ангажимент представителите в Парламента на тяхната политическа сила да внесат 
такива поправки“, обясни още той. „Категорично се обявихме против квотите за инвалидите в предприятията, защото по 
този начин не се решава проблемът с тяхното интегриране. Квотите, съпроводени със забрана за освобождаване, всъщност 
са забрана за назначаване и на практика такива хора, с тези проекти за текстове, няма да бъдат назначавани и ще има една 
глоба, плащана от работодателите, с което хората с увреждания няма да се интегрират в обществото“, уточни още той. 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Очевидно бизнес средата у нас не е добра, въпреки полаганите усилия 
Очевидно бизнес средата у нас не е добра, въпреки полаганите усилия. Това коментира председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България Васил Велев след среща с вицепремиера Валери Симеонов в Министерски съвет, 
предаде репортер на Агенция „Фокус“. 
 „Общественият дебат напоследък е изместен и не е фокусиран върху това да ускорим растежа и да произвеждаме повече, 
а е изместен в посока да се задоволят групови интереси – как да се разпределят благата. Такива разговори трябва да се 
водят в демократично изградени институции, какъвто е Съветът за тристранно сътрудничество. Апелираме за ефективна 
работа, а не за двустранни срещи“, заяви той. „Защо търсим срещите – имаме ръст от порядъка на 3.5% на БВП за 
полугодието. Имаме ръст в разходите за възнаграждение на работодателите в порядъка на 8.5% за полугодието, но в 
същото време производителността расте с по-малко от 3% и сме на 12-о място по ръст на БВП в ЕС. В същото време имаме 
спад на чуждестранните инвестиции в дялово участие. Имаме спад на местните инвестиции. Имаме ръст на българските 
инвестиции в чужбина. Очевидно бизнес средата у нас не е добра, въпреки полаганите усилия“, обясни той. По думите му 
трябва да има условия да се работи повече и по-добре. „България е едва на 122 место по показателя на намиране на 
специалисти за работа от 140 страни. Затова ние поставихме остро проблема с недостига на работна ръка. Трябва да се 
ускорят и облекчат процедурите за привличане на нашите сънародници от българската диаспора с ускорено издаване на 
разрешения за пребиваване при сключен трудов договор с българско предприятие“, уточни Велев. 
„Темите, които засегнахме бяха свързани и с неувеличаване на данъчно-осигурителната тежест. ИТ сектора а и другите 
сектори вече са засметнали това, което правителството е декларирало – да не се увеличават данъците и осигуровките. 

https://btvnovinite.bg/bulgaria/za-i-protiv-protestite-s-iskane-ostavkata-na-valeri-simeonov.html
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Ръстът на максималния осигурителен доход е един нов увеличен данък за най-високо квалифицираните специалисти. 
Нещо, с което бизнесът категорично не е съгласен“, каза още председателят на АИКБ. 
 
БНР 
 
√ Работодателите и Валери Симеонов се обявиха против квотите за хора с увреждания във фирмите 
Увеличаването на максималния осигурителен доход е удар върху печелившия бизнес и ще доведе до изтичане на работна 
ръка. Това е позицията на работодателите, изразена от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал Васил 
Велев и на вицепремиера Валери Симеонов: 
"Ние, обединени, сме категорично против повишаването на максималния осигурителен праг от 2600 на 3000 лева. Това е 
много сериозно нарушение на предизборната програма на коалиция ГЕРБ-"Обединени патриоти" – да не се променят 
данъците в четиригодишния период на управление". 
"Ръстът на максималния осигурителен доход е един нов увеличен данък за най-високо квалифицираните специалисти. 
Бизнесът категорично не е съгласен", допълни Велев. 
Симеонов и представителите на бизнеса настояват да се отмени изискването работодателят да плаща първите три дни от 
болничните на работника: 
"Тази мярка се въведе, за да се намалят злоупотребите. Всъщност те се увеличиха. Без да са нараснали заетите, разходите 
за болнични се удвоиха. Хората в това предприятие в крайна сметка плащат два пъти за  едно и също", каза Велев  
Работодателите и Симеонов се обявиха и против задължителните квоти за назначаване на хора с увреждания във фирмите: 
"В предприятия с до 50 работни места – двама човека, с работни места между 50 и 100 и нагоре това са 2 процента. Това 
смятаме, че е абсолютно несъстоятелно, води след себе си до съответни санкции, които са в размер на 30 процента от 
минималната работна заплата", заяви Симеонов, а Велев допълни 
"Квотите, съпроводени със забрана за освобождаване, всъщност са забрана за назначаване, и на практика такива хора, при 
тези проекти за текстове, няма да бъдат назначавани и ще има една глоба, плащана от работодателите, тоест нов данък". 
 
БНТ 
 
√ Работодателите се обявиха против увеличаване на осигурителната тежест  
Работодателите се обявиха против някои от промените в данъчните закони и конкретно срещу вдигането на максималния 
осигурителен доход. Те поискаха подкрепа от вицепремиера Валери Симеонов на среща в Министерския съвет. Симеонов 
се съгласи с исканията им и обеща съдействие. 
Работодателите се обявиха срещу няколко законодателни мерки, които според тях ще доведат до намаляване на 
икономическия растеж и увеличаване на данъчната тежест. 
Бизнесът категорично се обяви против това да се повиши максималният осигурителен праг от 2600 на 3000 лв., да плащат 
първите 3 дни от болничните и да ги задължават да назначават хора в неравностойно положение. 
Кирил Домусчиев: Не можем да допуснем като почнем от малките и средни предприятия, стигнем до големите, да 
плащаме допълнителни косвени данъци и да получат допълнително увеличаване на осигурителната тежест. 
Васил Велев, АИКБ: Категорично се обявихме против квотите за инвалиди в предприятията, защото по този начин не се 
решава проблемът, а проблемът с тяхното интегриране се решава с адаптиране на работните им места, със създаване на 
насърчителни мерки за работа от тях и интегриране в обществото, а не чрез квоти и забрана за освобождаване.  
От името на НФСБ Валери Симеонов подкрепи тезите на работодателите. 
Валери Симеонов, вицепремиер: Ние сме категорично против увеличаване на максималния осигурителен праг. Смятаме, 
че това е много сериозно нарушение на предизборната програма на коалиция ГЕРБ-Обединени патриоти да не се променят 
данъците в 4-годишния период на управление. Както виждате още няма година и половина ние вече посягаме върху тази 
тема и увеличаваме данък. 
Симеонов се ангажира депутатите от Националния фронт да внесат законодателни промени, облекчаващи издаването на 
5-годишни работни визи за наследниците на българските изселници в държави извън ЕС. 
 
Канал 3 
 
√ Работодателите зад Валери Симеонов: Натискът на улицата е неправилно насочен 
Лидерът на НФСБ нахока кабинета, че се готви да вдига данъци в противовес на управленската програма  
Валери Симеонов за пореден път намери здрав гръб  лицето на работодателите. Двете страни - вицепремиер и бизнес, се 
разбраха по всички точки от законодателния план. И се оказа, че са на едно мнение. 
Фокусът от натиска на улицата не бил насочен в правилната посока, констатира Васил Велев от АИКБ. А тя била към 
икономически растеж, докато натискът бил за разпределяне на блага. 
Този уличен натиск, тези протести няма да ни доведат до добро, искаме стабилност на правителството, добави и шефът на 
КРИБ Кирил Домусчиев. 
Бизнесът и Симеонов са единодушни и срещу въвеждането на квотите за хора с увреждания. 
Проблемът с тяхното интегриране не се решава чрез квоти и забрана за освобождаване, а чрез адаптиране на работната 
среда, добави Васил Велев. Глобата в проектозакона за хората с увреждания в размер на 30%, ако бизнесмен откаже да ги 
назначи, била един вид нов данък за бизнеса, недоволства капиталът. 
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Ние срещнахме пълно разбиране с вицепремиера по всички въпроси и това не е случайно, добави Кирил Домусчиев, като 
изтъкна, че като човек от бизнеса той лесно разбирал проблема на бизнеса. А в тази къща, посочи той Министерския съвет, 
синдикатите само идвали да искат. Затова били вредни, повтори тезата с Домусчиев. 
Бизнесът и Симеонов са на едно мнение срещу повишаването на максималния осигурителен праг на 3000 лв., да не се 
отлага реформата в таксата за битовите отпадъци според "замърсителят плаща" и срещу продължаването на плащането 
на първите три дни от болници. 
Валери Симеонов заяви, че работодателите са прави да се обявяват срещу нови данъци, които липсват от управленската 
програма. 
"Още няма и година, ние вече посягаме върху тази тема, това не е нищо, освен нарушаване на програмата", недоволства 
Симеонов и отсече, че депутатите на НФСБ няма да подкрепят тези законови промени в новия бюджет. 
По думите му вдигането на прага от 2600 на 3000 лв. щял да доведе до удар върху печелившия бизнес в България, оттук 
следвало и евентуално изтичане на работна ръка. А за болничните вицето на Борисов отсече: "Откъде накъде бизнесът ще 
плаща? Ако тогава е проявил разбираме, аз не виждам защо сега?", припомни той за правилото за първите три дни 
болничен, който се поема от работодателя, въведено по време на кризата преди осем години. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Реакциите срещу Симеонов показват болно общество 
Реакциите срещу вицепремиера Валери Симеонов през последните дни показват, че обществото ни е много болно, заяви 
пред bTV председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. 
"Когато в XXI век в Европа неизлечимо болни деца се използват като копие или като знаме, и то под одобрителните 
възгласи на част от публиката, а тези, които казват, че това не е правилно, биват заклеймявани, това за нас говори, че 
обществото е много болно", посочи Велев. 
По думите му, гражданите имат право на протест, но е недопустимо една група хора "да уволнява и назначава". 
Той допълни, че едни предсрочни избори означават държавата да не работи минимум половин година. "Това се отразява 
лошо и на самите тези хора", подчерта председателят на Асоциацията на индустриалния капитал. 
Той предупреди, че ако правителството бъде свалено, няма как да бъдат приети законопроектите, за които настояват 
майките. 
"Ние застъпваме тезата, че в една демократична система органите за управление се избират на съответните избори", 
уточни Велев. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Повече пари за социална политика, образование, отбрана и заплати в проектобюджета за 2019 г. 
Министерството на финансите публикува вчера проекта за бюджета за 2019 г., като посочи, че приоритети в него са 
социалната политика, образованието, отбраната, политиката по доходите и по-справедливи субсидии за общините. 
В сферата на социалната политика са предвидени 40,4 млн. лв. допълнително (50% повече спрямо средствата през 2018 г.) 
за целеви помощи за отопление. Също така обещанието 150 млн. лева за хора с увреждания са предложени в 
проектобюджета за догодина. Предвидени са 7,0 млн. лв. във връзка с въвеждането на нов вид месечна помощ за деца 
без право на наследствена пенсия от починал родител, като размерът на помощта за 2019 г. е 115 лева. 
Предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., 610 лв. от 1 
януари 2020 г. и 650 лв. от 1 януари 2021 г. 
Общо за увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера е осигурен един милиард допълнително, като една трета 
от парите – 330 млн. лв. – са за заетите в образованието. Средното увеличение е 10% спрямо 2018 г., като за педагогическия 
персонал е средно с 20% с цел достигане през 2021 г. на удвояване спрямо 2017 г. Правилата дават възможност за 
увеличаване на заплатите въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати. 
Заплатените от родителите занимания за децата в държавните и общински детски градини ще станат част от бюджета на 
учебните заведения от септември догодина. Това означава, че заниманията по танци или бойно изкуство, които децата 
посещават извън задължителните занимания, ще станат част от бюджетите на учебните заведения. Въпреки че услугите се 
предоставят от външни за учебното заведение школи, те ще трябва да се бюджетират с цел да се избегнат злоупотреби с 
данъчното и осигурителното законодателство.  
От Финансовото министерство обясняват, че друга причина за промяната е, че директорите на детските градини и 
училищата носят отговорност за провежданите занимания, независимо че са възложени на външен изпълнител. Освен това 
част от сектора е в сивата икономика, а след промяната плащаните от родителите уроци за децата им ще трябва да бъдат 
осчетоводявани, следователно – възнагражденията и осигуровките на педагозите. Промяната е в Закона за 
предучилищното образование и се прави като част от преходните и заключителни разпоредби на проектобюджета. 
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Политиката в областта на отбраната предвижда да бъде спазено изискването за достигане на разходите за отбрана до 
определения процент от БВП, в съответствие с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП, 
като в бюджетната рамка за 2019 г. общо разходите за отбрана възлизат на 1839,3 млн.  лв., което е 1,58 % от БВП. 
С половин милиард са увеличени и субсидиите за общините, като общо в това перо са предложени 3,7 млрд. лева. От 
Финансовото министерство съобщават, че ще има промени в начина, по който се получава изравнителната субсидия. С нея 
19 големи общини ще останат без тези средства, а те ще бъдат пренасочени към по-малките общини, където има по-малък 
потенциал за увеличение на данъчните приходи. 
С преходните и заключителни разпоредби се узаконява преминаването на Националния институт по метеорология от БАН 
към Министерството на образованието. 
Общо по макрорамката – дефицитът ще бъде 600 млн. лева догодина или 0,5% от брутния вътрешен продукт (БВП). Дългът 
ще продължи да намалява, като догодина отново няма да се поемат нови задължения от външните пазари. 
Пенсионерите няма да имат право да работят като държавни служители –е предложено в преходните и заключителни 
разпоредби на проектобюджета за догодина. Изключение ще бъде направено за хората, назначени по законите за МВР и 
Министерството на отбраната.  
Около 1600 души ще бъдат засегнати от промяната, според която хората, упражнили вече правото си на пенсия, няма да 
могат да бъдат назначавани като държавни служители. В мотивите към проектобюджета за догодина е посочено, че 
мярката се възприема с цел повече млади хора да влязат в държавната администрация. За да не се създаде стрес в 
системата, е оставена възможност пенсионирани служители да бъдат наемани по заместване – например ако титулярът е 
по майчинство. Също така могат да бъдат наемани по трудови правоотношения. Промените не изключват възможността 
хората, упражнили правото си на пенсия, да работят в частния сектор, допълват от министерството.  
С друго предложение се прави актуализация на тазгодишните бюджети на МВР и Министерството на правосъдието. 
Обещаните в началото на годината 100 млн. лева на полицаите се записват в бюджета на министерството чрез тази 
промяна. Предвиденото 10-проценто увеличение за догодина ще бъде и на базата на тези допълнителни средства. В 
системата на правосъдието – осигуряват се още пари за служителите в затворите. 
 
√ Проектобюджет 2019 през погледа на експертите 
"Бюджетът изглежда малко странно на фона на изпълненията от предходните три години – през следващата година 
прогнозира дефицит, при положение, че три години подред имаме излишъци. Това е още по-озадачаващо предвид 
очакванията за забавянето на световния икономически растеж, включително този на ЕС, от който сме по-зависими." Този 
прочит на проектобюджета за 2019 година направи в предаването "Нещо повече" експертът от Института за пазарна 
икономика Калоян Стайков.  
Според експерта от тази гледна точка бюджетът следва да е по-консервативен и вместо да залага дефицит, да се предвиди 
някакъв буфер под формата на поне малък излишък. "Това е някакво запазване на линията на фискална политика, която е 
по-скоро да се носим по течението, отколкото да се напрягаме да направим сериозни структурни реформи, включително 
в бюджетната сфера, които могат да доведат до по-добра среда за бизнеса и съответно до по-високи доходи", подчерта 
Стайков.  
Бившият финансов министър проф. Христина Вучева оспори тезата за забавения растеж и консервативния бюджет. Според 
нея очакваното забавяне "съвсем не означава, че трябва на този принцип да се подчини или само на това твърдение 
правенето на един бюджет, бюджетът има друг смисъл, друго съдържание“. 
Според Вучева, бюджетът е направен така, както се прави години наред, но липсва връзката с програмата на 
правителството, „за да се разбере разходите и политиките, свързани с тези разходи дали допринасят за изпълнение на 
програмата“. 
 
√ 10-имата финалисти в „Мениджър на годината 2018“ оглавяват компании с общ приход над 2,6 млрд. Лева 
65 висши мениджъри от 24 сектора на икономиката подадоха документи за участие в 11-ия конкурс „Мениджър на 
годината.”  
41 от тях преминаха във втория етап на надпреварата след безпристрастна оценка по редица показатели по специално 
разработената за конкурса методология. От всички подали документи за участие най-много са лидерите от ИТ индустрията 
– 20% са от сектор информационни технологии, дигитализация и бизнес решения. 10% са от сектор банки и застрахователи. 
Също 10% са и участниците от „Енергетика и ресурси“. По 6% са от „Производство“ и „Транспорт и логистика“.  
Чужденците, кандидатствали за титлата, са само шестима през тази година, а жените участници са 21%. Приходите на 
управляваните от класиралите се във втори кръг участници компании са близо 9,48 милиарда лева /по данни за 2017 
година/.  
Десетте номинации, които влизат в битка за титлата „Мениджър на годината 2018”, са излъчени от всички класирали се на 
втория етап. Приходите на компаниите, оглавявани от 10-имата финалисти в „Мениджър на годината 2018“, надхвърлят 
2,6 милиарда лева.  
В края на събитието ще бъде обявена и датата на заключителната тържествена церемония, на която ще стане ясно името 
на победителя в тазгодишното издание на конкурса. Предвижда се кристалната статуетка да бъде връчена от президента 
на Република България Румен Радев. 
Тази година списание „Мениджър” учредява и нова награда. С нея ще бъдат отличавани модерни лидери – възрожденци, 
които помагат за просперитета и развитието на местната общност и страната. 
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√ ЕЦБ: Нямаме правни основания, за да оценяваме български банки 
Източник от Европейската централна банка опроверга пред „Хоризонт“ информацията, че нейни надзорници ще 
пристигнат през ноември, за да оценят 6 банки във връзка с кандидатурата на България за чакалнята на еврозоната ERM2.  
„Условията трябва да са на масата, за да се процедира. Трябва правна основа, която да бъде извършена от българските 
власти, а нея я няма“, каза източник от ЕЦБ. Става дума за необходими промени в българското законодателство, които да 
дадат възможност на ЕЦБ да осъществява надзор над български банки.   
Сред имената на банките, за които се предполага, че със сигурност ще бъдат проверени, са "УниКредит Булбанк", "Банка 
ДСК" и "Обединена българска банка". 
 
√ Стабилен икономически растеж, заетост и балансиран бюджет включва средносрочната прогноза на МФ  
Съвместно с проектобюджета за следващата година Министерството на финансите представи за одобрение от 
правителството и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 - 2021 година. Ключови цели 
продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на последователна, прозрачна и 
предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и 
стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и заетост, придържайки се към общите 
правила на ЕС.  
В новата прогноза се запазват целите за бюджетното салдо, като за 2019-а година се залага бюджетен дефицит в размер 
на 0,5% от БВП след излишък за 0,5% през настоящата година, последван от балансирани бюджети за 2020-а и 2021-а 
година. 
Изразени като процент от БВП, при приходите за предстоящия тригодишен период се наблюдава тенденция на спад от 
37,7% до 35,8%, но в номинален размер се увеличават, като от 43,857 млрд. лева за 2019 година се очаква да достигнат 
47,5823 млрд. лева през 2021 година. В средносрочен план се предвижда запазване на ниските данъчни ставки на 
корпоративните данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица, което допринася за повишаване на 
икономическия растеж и има положително влияние върху търсенето и предлагането на труд. 
Разходите, изразени като процент от БВП, за периода 2019-2021 година също бележат спад от 38,2% до 35,8%, което 
представлява средногодишна консолидационна стъпка от около 1,2 процентни пункта от БВП и имат основен 
консолидационен принос за постигане на целите за премахване на дефицита. В номинален размер разходите се 
увеличават, като от 44,457 млрд. лева за следващата година се очаква да достигнат 47,5823 млрд. лева през 2021 година. 
 

 
 
В проектобюджета за 2019-а година се залага растеж на БВП с 3,7% след експанзия от 3,6% през настоящата година, 
последван от по-бавен растеж от 3,5% през 2020-а и през 2019-а година. В номинално изражение, БВП се очаква да 
достигне през 2019-а година 116,412 млрд. лева (от 108,141 млрд. лева през 2018-а), след което да се увеличи до 124,627 
млрд. лева през 2020-а и до 132,884 млрд. лева през 2021-а година.  
Според финансовото министерство, ускоряването на растежа на БВП догодина ще се дължи на по-силните публични 
инвестиции и на публичното потребление. Частното потребление ще запази своя сравнително висок темп на растеж, но в 
сравнение с предходната година темпът леко ще се забави поради по-ограничено нарастване на заетостта.  
През 2019 година се очаква ограничаване на отрицателното влияние от търговията с трети страни, което ще се отрази в 
леко ускоряване на общия растеж на износа на стоки и услуги. Ускорението на крайното търсене спрямо 2018 година ще 
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предизвика и по-висок растеж на вноса и ще увеличи отрицателния принос на нетния износ към растежа на БВП до 2,4 
процентни пункта. 
През периода 2020 - 2021 година икономическият растеж се очаква да достигне 3,5%. Вътрешното търсене ще остане 
водещо за растежа на БВП по линия както на потреблението, така и на инвестициите. Докато по-ниските правителствени 
разходи за потребление и инвестиции ще доведат до по-слабо повишение на вътрешното търсене през 2020 година, 
растежът на публичните разходи ще се ускори в края на прогнозния период и ще се отрази в по-висок растеж на 
инвестициите и съответно на вътрешното търсене. Според финансовото министерство растежът на частното потребление 
ще бъде ограничен през следващите години в съответствие с развитията при пазара на труда, които са свързани с почти 
изчерпване на възможностите за нарастване на заетостта. Очаква се негативният ефект върху БВП по линия на нетния износ 
да се забави до около 1,1 процентни пункта средно за периода 2020-2021 година. 
Относно пазара на труда, растежът на заетост ще се забави догодина до 0,3%, до 0,2% през 2020-а и до 0,0% през 2021 
година с оглед на продължаващата тенденция на намаляване на нивото на безработица до 4,8% през 2019-а, до 4,3% през 
2020-а и до 4,0% през 2021-година. Високите нива на търсене на труд се очаква да продължат да бъдат съпроводени с 
ограничения от страна на предлагането на работна сила, което обуславя и очакваното забавяне в растежа на заетостта в 
средносрочен хоризонт. За все по-ограниченото предлагане на труд в икономиката влияние ще оказва както намалението 
на населението в трудоспособна възраст, така и бързото изчерпване на потенциалния свободен трудов ресурс от 
безработни и лица извън работната сила. 
Очаква се средногодишната инфлация за следващата година да се ускори до 3,0% от 2,7% през настоящата, преди 
инфлацията да отслабне до 2,5% за 2020-а и до 2,3% за края на средносрочната рамка. 
Приоритет за страната остава успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми на ЕС, чрез които 
да се постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване и териториално сближаване и 
изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика. 
Управлението на държавния дълг ще бъде в съответствие с основните цели и правила на фискалната политика и ще отчита 
състоянието и прогнозите в тригодишен хоризонт на основните макроикономически показатели. Въз основа на 
допусканията и прогнозното нетно дългово финансиране за следващите три години се очаква намаление на държавния 
дълг от 22,2 млрд. лева през 2019 година до ниво от 22,0 млрд. лева към края на 2021 година, респективно от 19,1 % до 
16,5 % от прогнозното ниво на БВП. Нивото на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ се очаква да 
продължи да спада, движейки се в диапазона от 22,5 % до 17,7 % от БВП или между 24,3 млрд. лева и 23,5 млрд. лв. 
Прогнозите за относителния дял на консолидирания дълг спрямо БВП остават значително под максимално допустимата 
референтна стойност на Маастрихтския критерий за конвергенция от 60 %, което ще гарантира запазване на равнището на 
държавна задлъжнялост в устойчиви граници, респ. водещата позиция на Република България сред 28-те държави членки 
на ЕС по отношение на ниското ниво на дългова тежест. 
 

Макроикономическа прогноза на Министерството на финансите за периода 2018 - 2021 година 
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√ Водещи мениджъри и високопоставени представители от ЕС и САЩ няма да присъстват на "Давос в пустинята" 
Водещи мениджъри и високопоставени представители от Европейския съюз и Съединените щати са се дистанцирали от 
Саудитска Арабия заради изчезването и убийството на Хашоги, предаде Асошиейтед прес.  
Много от тях отмениха присъствието си на икономическата конференция в Рияд, с която кралството се надяваше да 
подобри имиджа си на световната сцена, коментира агенцията. 
След разпространената информация за изтезаването и убийството на журналиста в саудитското консулство в Истанбул, 
изпълнителните директори, които от години имат бизнес отношения със Саудитска Арабия, трябваше да сведат до 
минимум щетите за репутацията си.  
В началото имаше много малко откази от присъствие на саудитския форум, който се открива днес и ще продължи до 25 
октомври в Рияд. Впоследствие обаче тези откази се увеличиха значително, отбелязва Асошиейтед прес. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Сделките с имоти във Варна се увеличават 
В другите големи градове в България сделките се забавят 
Сделките с имоти в София и големите градове се забавят през третото тримесечие, а Варна е единственото изключение със 
силен ръст на сделките както на тримесечна, така и на годишна основа, съобщава Investor.bg, като се позовава на данните 
на Агенцията по вписванията.  
В столицата пазарът на имоти се успокоява с годишен ръст на продажбите от едва 1,2% и 1,9% за деветмесечието. Спрямо 
периода юни-септември вписаните сделки в София дори намаляват на 6376 спрямо 7119. Данните на Агенцията по 
вписванията съответстват с наблюденията на брокери, които съобщиха в началото на месеца, че пазарът на недвижими 
имоти в София и големите градове започва да се успокоява след еуфорията в последните три години, когато имаше 
едновременно силен ръст на цените и на броя на сделките с имоти. 
В София ипотеките също намаляват с 14% спрямо второто тримесечие (4442 спрямо 5168). На годишна основа те отбелязват 
скромен ръст от 0,5%, а за деветмесечието повишението достига 7,6%. 
Подобна е картината и в Пловдив, където между юни и септември са регистрирани 3817 продажби на имоти. Това е спад 
с 5,8% спрямо второто тримесечие, когато са сключени 4053 сделки. Продажбите на имоти в Града под тепетата намаляват 
и на годишна основа с 2%, докато за деветмесечието постигат ръст от 5,1%. 
Законните и договорните ипотеки в Пловдив се понижават през третото тримесечие с 10,6% спрямо периода между април 
и юни, но на годишна база и за деветмесечието бележат ръст от съответно 2,6% и 13,5%. 
В Бургас продажбите на имоти постигат тримесечен ръст от 16,6%, но намаляват както за деветмесечието, така и на 
годишна основа със съответно 2,6% и 8,9%. В същото време броят на ипотеките в града се понижава с 22,1% спрямо второто 
тримесечие - 628 спрямо 807. На годишна основа ипотеките също отбелязват спад от 5,5%, докато за деветмесечието 
нарастват с 14,8%. 
Единствено Варна сред големите градове постига силен ръст на сделките с имоти през третото тримесечие от 9,2% спрямо 
периода април-юни (3543 спрямо 3245). Вписаните имоти в града растат стабилно и за деветмесечието, както и на годишна 
база със съответно 11,7% и 17,5% на годишна основа. 
Ипотеките в морската столица са намалели с 8,8% през третото спрямо второто тримесечие, докато на годишна основа и 
за деветмесечието постигат ръст от съответно с 9,4% и 11,7%. 
 
√ Изготвянето на наръчник за стажуване би бил от полза за младите хора и бизнеса 
Мария Маврудиева, Съвет на жените в бизнеса, Бизнес старт, 22.10.2018  
Изготвянето на наръчник за стажуване би бил от полза за младите хора и бизнеса, коментира Мария Маврудиева, Съвет 
на жените в бизнеса, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
Основният акцент от форума, посветен на стажуването, бе поставен върху необходимостта от стажове, развитие на добри 
практики и възможност за младите хора да се ориентират професионално, да потърсят кариерно развитие точно в 
България, заяви Маврудиева. 
Подготвяме наръчник за стажуването, съобщи Мария Маврудиева. "Този формат е насочен и към младите хора, и към 
бизнеса. Дават се насоки на бизнеса, как да се развие стажуването. В големия бизнес се наблюдават прекрасни, устойчиви 
практики и програми. В малкия и среден бизнес нямаме такава практика, защото той не вижда изцяло потенциала на 
младите хора и не е сигурен в успеха на инвестицията. Работим с няколко организации. „Мениджър за един ден“ дава 
възможност на младите хора да влязат във фирмите и да се запознаят с работата на самия мениджър", поясни още тя. 
"Над 186 000 млади хора между 15 и 24-годишна възраст нито са заети, нито повишават квалификацията си, което е 
тревожно. Разработването на една стажантска програма не изисква много. Важното е да се намери наставник. Върху този 
акцент се фокусират и големите световни компании. Ресурс за обучението на младия човек в работна среда не мога да 
отделят всички компании от малкия и среден бизнес. Изготвянето на наръчник за култура на работа, структура на 
компанията, клиентска база би било от голяма полза за бизнеса. Младите могат да допринасят много. Поколението Z 
разбират технологията по един съвсем различен начин. Те са израснали с нагласата за приемане и обработване на нова 
информация". 
"Инициативата „Оставаме в България“ има за цел да покаже добрите практики в стажуването и най-вече въвеждането на 
младите хора в работна среда. Над 10 000 стажанти за последните 4 години са преминали през компаниите членове на 
Съвета на жените в бизнеса в България, като много от тях остават на постоянна трудова позиция впоследствие. Със 
сигурност ще продължим инициативата. Разработихме и друга инициатива „young.LEADERS.talk". Идеята ни бе да срещнем 
младите хора с мениджърите. Подкрепата на евродепутите ни бе необходима, за да насочим младите хора, какви са 
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стратегиите и политиките на европейско ниво за тяхното развитие. Миналата седмица по време на форума говорихме за 
кръговата миграция. Трябва да се насочим към това младите хора да посетят различни страни и компании, за да могат да 
сравнят възможностите си за развитие и да изберат най-доброто за себе си. Това предстои да се оформи като тенденция в 
бъдеще". 
Подкрепяме дуалното обучение и смятаме, че това е прекрасна възможност на ранен етап младите хора да получат 
кариерна ориентираност и възможност да запълним тази ниша в квалификацията в определени професии, споменава 
Мария Маврудиева. Няма универсален подход за навлизането на този подход. Институциите, университетите и бизнесът 
трябва да си партнират в това обучение, категорична е още тя. 
 
√ ЕК призова САЩ и Русия да не се оттеглят от договора за ракетите със среден обсег 
Според Москва решението на Вашингтон да се изтегли от споразумението ще направи света по-опасно място  
Европейската комисия (ЕК) призова САЩ и Русия да останат в Договора за премахване на ракетите със среден обсег, 
предава БНР. 
Според ЕК САЩ и Русия трябва да продължат диалога по между си, за да "съхранят" споразумението за премахване на 
ракетите със среден и малък обсег, подписано от президентите Рейгън и Горбачов през 1987 г. Говорителят на Комисията 
Мая Коцианчич подчерта, че Вашингтон и Москва трябва също да осигурят пълното и доказуемо прилагане на договора. 
В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще е принудена да отговори подобаващо, ако САЩ 
започнат разработката на нови ракети. Според Москва решението на Вашингтон да се изтегли от споразумението ще 
направи света по-опасно място, но Русия никога няма да нападне първа, каза още Песков.  
В събота американският президент Доналд Тръмп обяви, че изтегля САЩ от договора. Като причина за това той посочи 
неспазването му от страна на Русия. 
 
News.bg 
 
√ Бюджетът губи около 330 млн. лв. годишно от неотчитане на обороти 
Около 330 млн. лева ежегодно не постъпват в бюджета заради неотчитане на обороти. Това заяви пред БНР говорителят 
на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. 
Според него е изпълним срокът, определен за изпълнение на новите правила за касовите апарати. С тях продажбата ще се 
отчита пред данъчните до пет минути по електронен път. 
"При всички промени във фискалните устройства в последните десет години, основните трудности произтичаха от това, че 
работата започваше примерно 20 дни преди крайният срок, което затруднява изпълнението", каза Бъчваров. 
Междувременно представители на бизнеса заявиха, че при сегашните промени данъчните инспектори могат да видят 
цялото ноу хау на фирмите, без да гарантират сигурността им. 
От петък, 19 октомври, от приходната агенция започнаха масови проверки за спазване на данъчно-осигурителното 
законодателство от строителните компании. За трите дни са установени случаи на "заплата в плик" и невнасяне на пълния 
размер на осигуровките. Въпреки това не са открити хора без трудови договори, допълни Бъчворов. 
 
Investor.bg 
 
√ ЕК ще разгледа на 13 ноември докладите за напредъка на България и Румъния 
Това са последните доклади за комисията "Юнкер"  
Европейската комисия (ЕК) ще разгледа на 13 ноември докладите за напредъка на България и Румъния по механизма за 
сътрудничество и проверка. Това съобщи на пресконференция говорител на комисията, предаде БТА. 
Говорителят заяви, че ЕК приканва Румъния да вземе предвид препоръките на Венецианската комисия. Преди дни 
комисията към Съвета на Европа препоръча властите в Букурещ да потърсят широко обществено съгласие по подготвяните 
промени в Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс.  
Според Венецианската комисия предвижданите промени значително отслабват ефективността на съдебната система в 
борбата срещу корупцията и организираната престъпност. 
Говорителят припомни, че неотдавна зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс предупреди за готовността докладът за 
Румъния да съдържа оценки на двата законопроекта. Ще бъдем далтонисти в оценките си, посочи днес говорителят по 
повод предстоящото румънско председателство на Съвета на ЕС от началото на следващата година и насрочената за Сибиу 
среща на европейските държавни и правителствени ръководители през май. 
Попитан дали това ще бъдат последните доклади, след като председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер изрази преди години 
готовност до края на мандата му наблюдението да отпадне, говорителят отговори уклончиво. 
Това са последните доклади за комисията "Юнкер", доколкото мандатът на комисията изтича на 31 октомври догодина, 
каза той. Не мога да кажа дали календарът за догодина ще постави докладите преди или след тази дата, ще видим, животът 
ще покаже, добави говорителят. 
 
√ Пътната агенция обяви търг за нови автомобили 
Колите са за областните пътни управления  
Обществената поръчка за доставката на 51 нови автомобила обяви  Агенция „Пътна инфраструктура“  (АПИ). Колите са за 
областните пътни управления, които отговарят за текущото и зимното поддържане на близо 20 хил. км републиканска 
мрежа. 
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С въвеждането на тол системата догодина на структурите ще бъдат възложени и други отговорности, свързани с 
поддържането на порталните рамки, информира АПИ. 
Втората обособена позиция в обществената поръчка е за доставката на два високопроходими автомобила. 
През тази и миналата година са бракувани 117 превозни средства, а над 65% от автомобилния парк на пътната 
администрация е над 10-годишен и това налага неговото обновяване, посочва в съобщението си Агенцията. 
Общата индикативната стойност на поръчката е 1 млн. лв. без ДДС. 
Кандидатите могат да подават офертите си до 17:30 ч. на 26 ноември. 
 
Manager.bg 
 
√ Борсите притихнаха, всички чакат добри новини  
Новините от Европа – Brexit и Италия, не дадоха на инвеститорите време за успокоение през изминалата седмица. 
Фондовите пазари приключиха със слабо изменение за периода, което последва трите седмици на разпродажби преди 
това. Още не може да се каже дали възстановяването на акциите започва и предстои растеж до края на годината. Втората 
възможност е да сме в навечерието на още един спад на индексите, който да свали щатския пазар до ниските стойности 
от първата половина на годината.  
Европейските индекси приключиха седмицата без съществена промяна. Вниманието на инвеститорите беше приковано в 
поредния неуспех на преговорите по Brexit, въпреки че седмицата започна с надеждите да има най-накрая някакъв пробив 
в решение на противоречията между Брюксел и Лондон. 
Това не стана факт и акцентите на пазарите отново се насочиха към негативните ефекти върху британската икономика от 
Brexit без споразумение. Подобно развитие на преговорите не се случва за първи път и затова отражението им върху 
пазарите не е съществено. Щатските индекси отчетоха половин процент растеж през седмицата, която стартира със силно 
възстановяване, но голяма част от печалбите бяха загубени в последствие. Купувачите бяха привлечени от отчетите на 
Уолстрийт, които показват силни корпоративни печалби в много сектори.  
Икономическите новини заслужават по-голямо внимание от отделните корпоративни отчети в момента. Инвеститорите 
вече са оценили силния растеж в икономиката и подобряването на корпоративните печалби. Последните данни 
противоречат на позитивните очаквания на пазарите. 
Строителството в САЩ продължава да бъде на червено, което вероятно е повлияно и от силните урагани през последните 
месеци. Това означава, че възстановяването на сектора ще бъде краткотрайно. Намеренията на централните банкери да 
повишават лихвите не притеснява пазара, но допълнително влошаване на строителството в САЩ ще означава не само 
проблеми в сектора, но и за цялата икономика. А затова пазарът не е подготвен. 
 
√ Германия трябва да извърши реформи за намаляване на данъчното бреме 
Германия трябва да извърши реформи за намаляване на данъчното бреме, съобщи днес водещата федерация на 
данъкоплатците, след като нови данни сочат, че данъчните приходи са се повишили с 5,8% през септември, предаде ДПА. 
Правителството е получило 69 милиарда евро (79,6 милиарда долара) от данъци през септември от федерални, държавни 
и общински източници, според официалните данни. 
След намаляването на данъците в САЩ международната данъчна среда стана много по-трудна, каза Райнер Холцнагел, 
председател на националната данъчна федерация.  
Други европейски страни ще последват примера, допълни той. 
Вместо да обмисли промени, правителството отказва реформи за намаляване на данъците, нещо, което приемат като 
фатално, подчерта той пред ДПА. 
За цялата текуща година се очаква приходите от данъци да достигнат 710,5 милиарда, което би било повишение с 5,3% 
спрямо 2017 година. 
По-късно тази седмица правителството трябва да публикува най-новата си оценка за данъчните приходни през следващите 
години. Очаква се прогнозата да не е толкова оптимистична като направената през май. 
 
√ Германците искат да запазят лятното часово време 
Преобладаващо мнозинство от германците биха предпочели премахване на сегашната система за промяна на часовото 
време два пъти годишно, сочат оповестени днес резултати от допитване, цитирано от ДПА. 
Около 80% от анкетираните 3500 германци смятат, че промяната на времето е излишна и трябва да се отмени, предаде 
БТА. 
Близо една четвърт от участвалите в анкетата, извършена от фирмата за здравно застраховане ДАК, казват, че в резултат 
на смяната на зимното време имат здравословни проблеми. 
Резултатите от общоевропейско непредставително допитване, разпространени през август, показват, че 84% от хората 
искат да се запази лятното часово време и да се премахне преходът към зимно. В това проучване от общо 4,6 милиона 
респонденти, 3 млн. са били германци. 
Европейската комисия обяви, че ще предложи да се отмени на смяната на часовото време в целия ЕС. 
Здравословните проблеми, предизвикани от смяната на часа, включват умора, проблеми със съня, лошо настроение и 
липса на концентрация. 
Часовниците ще се върнат с час назад в нощта на 27 срещу 28 октомври. 
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БНТ 
 
√ Премиерът Бойко Борисов се среща с президента на Египет 
В Египет премиерът Бойко Боршсов се среща с президента на републиката Абдел Фатах Ас-Сиси. Третият ден от 
близкоизточната обиколка на премиера приключва в разговори в президентския дворец в Кайро. На срещата си с премиера 
на страната Борисов вече посочи, че България би желала да поддържа интензивен политически диалог с традиционните 
си партньори в Близкия Изток и Африка. 
Официалната среща между премиера Бойко Борисов и президента на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси се провежда в 
президентския дворец в Кайро. Настоящото посещение на българския премиер е втора визита на това равнище в историята 
на двустранните ни отношения с Египет.  
Намерението на България, по думите на премиера Бойко Борисов, е да развива пълноценни и взаимоизгодни отношения 
с Египет във всички области от взаимен интерес - икономика, енергетика, земеделие, туризъм, култура и образование. 
Целта на визитата е да се намерят конкретни стъпки и практически действия за разширяване на сътрудничеството.  
Египет е традиционен голям търговски партньор на България. През 2016-а стокообменът между двете страни достигна 707 
млн. долара. България изнася за Египет нефтени масла, рафинирана мед, пшеница, автомобили и тютюн. Срещата между 
Бойко Борисов и Абдел Фатах Ас-Сиси тук, в 10-милионен Кайро, беше договорена в рамките на 73-а сесия на Общото 
събрание на ООН в Ню Йорк. 
 
√ Подписват договора за модернизация на спешната помощ  
Договорът за модернизация на спешната помощ ще бъде подписан в Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. Проектът се финансира с над 163 милиона лева безвъзмездна финансова помощ по оперативна 
програма „Региони в растеж". 
Със средствата ще бъдат закупени 400 линейки, оборудвани със съвременна медицинска апаратура. Освен това ще бъдат 
обновени 27 центъра за спешна медицинска помощ в областните градове с техните 170 филиала и шест изнесени екипа.  
С изпълнението на проекта се очаква цялостно реформиране на спешната медицинска помощ, с което ще се подобри 
значително качеството на здравната услуга и ще се осигури по-ефективна здравна инфраструктура. 
 
√ Надзорният съвет на Здравната каса прие проектобюджета за 2019 г.  
В него са предвидени 490 милиона лева повече в сравнение с тази година. Здравната вноска остава 8%. Увеличават се 
парите за болници, лични лекари, изследвания, лекарства, плащания към чужди здрвни каси. Предлага се фондът за 
лечение на деца и Комисията за лечение в чужбина да преминат към здравната каса. А агенцията по трансплантации и 
медицинския одит да станат част от нова Агенция за медицински надзор. 
Догодина ще има повече пари за диагностика на бременни жени в риск. Увеличават се и средствата за направления за 
високоспециализирани изследвания като ядреномагнитен резонанс, които в момента не достигат.  
Жени Начева - зам. -министър на здравеопазването и председател на НС на НЗОК: Това считаме, че ще има положителен 
ефект и върху разходите за болнична медицинска помощ. 
Предвидени са и промени в правилата за договаряне на лекарства. Според Жени Начева те ще осигурят достъп до 
медикаменти на пациентите без да се създава риск за преразход в бюджета на касата. Обсъжда се и въвеждането на 
принципа за ефективност на разходите при изписването на лекарства.  
Жени Начева - зам. -министър на здравеопазването и председател на НС на НЗОК: Ще дефинираме за кои медикаменти 
би могъл да се приложи този принцип. И по какъв начин. При всички положения не е обвързано с най-нисък разход. Няма 
знак на равенство между разходоефективност и най-евтин медикамент. 
Заради предложението Фондът за лечение на деца и Комисията за лечение е чужбина да преминат към здравната каса, в 
бюджета са предвидени допълнителни 16 милиона лева.  
Жени Начева - зам. -министър на здравеопазването и председател на НС на НЗОК: Принципите ще бъдат на плащане 
такива, каквито касата прилага за всички останали видове плащания. Няма да се запази досегашния подход за неяснота за 
пациентите, за административни забавяния. Ще има точно определени срокове и ред за подаване на документи и за 
вземане на решения. 
От Пациентските организации 'Заедно с теб" не са съгласни с предложението, защото в здравната каса нямали експертен 
потенциал да вършат работата на Фонда за лечение на деца.  
Пенка Георгиева - член на ОС на ЦФЛД, пациентски организации "Заедно с теб": Прекратяваме всякакъв диалог с НЗОК, 
защото много от проблемите винаги сме ги решавали в диалог. Всеки един случай ще бъде изпращан лично на премиера 
- публично през медиите. 
От Националната пациентска организация искат гаранции, че промяната ще намали чакането. Станимир Хасърджиев 
определи като "смела идея", предложението функциите на Агенцията по трансплантации да поеме новата Агенция за 
медицински надзор.  
Станимир Хасърджиев - председател на НПО: Може би не е никак лоша идеята. Стига обаче тя да бъде внимателно добре 
обмислена и така построена, че да е в интерес на хората. И да се гарантира, че независимо от промените политически- тази 
структура или каквото ще бъде ще функционира достатъчно добре. 
Дали предложените промени ще бъдат приети ще решава Народното събрание. 
 
√ Москва очаква разяснения за намерението на САЩ да се оттеглят от ядрения договор  
Обявеното намерение на САЩ да се оттеглят от договора за ликвидиране на ракетите със среден и малък обсег провокира 
реакции сред великите сили. ЕС призова САЩ да обмислят възможните последствия, както за своята, така и за сигурността 
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на съюзниците им. Китай също призова Вашингтон да помисли добре преди да вземе такова решение. Брюксел се обърна 
и към Русия с призив да спазва изцяло договора. От Москва обаче предупредиха, че биха били принудени да предприемат 
ответни действия. 
В Москва очакват официално разяснение от Вашингтон, след като преди два дни президентът Доналд Тръмп заплаши 
Съединените щати да напуснат договора за ликвидиране на ракетите с малък и среден обсег.  
Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: Аз още не съм видял решение на президента на Съединените 
щати. Чух за намерения и чух реакции, включително в самите Съединени щати. Реакциите са достатъчно противоречиви - 
има както в подкрепа, така и такива, които смятат тези намерения за неправилни. Ще почакаме официални разяснения.  
В Кремъл очакват американските планове да бъдат обяснени, включително от съветника на Доналд Тръмп по национална 
сигурност - Джон Болтън, който днес пристигна в Москва. Той има планирана среща със секретаря на Съвета за сигурност 
към Кремъл - Николай Патрушев, а утре вечер ще даде пресконференция.  
Говорителят на руския президент обяви, че ако Съединените щати напуснат договора, Русия ще трябва да вземе ответни 
мерки. 
Дмитрий Песков, говорител на руския президент: Ние категорично не сме съгласни с обвиненията, че Русия нарушава 
договора. Намеренията Съединените щати да излязат от този договор предизвикват тревоги. Ако подобни крачки бъдат 
предприети, светът ще стане по-опасен. 
Съединените щати и Русия от няколко години взаимно се обвиняват, че нарушават договора за ликвидиране на ядрените 
ракети със среден и малък обсег. Това е един от най-важните договори за съкращаване на оръжията от времето на 
Студената война, като на практика намалява риска в Европа от ядрена война. 
 
В. Банкерь 
 
√ Дългът на България за 2017 г. е почти 26 млрд. лева 
Дългът на България за 2017 година е в размер на 25 908 млн. лв., или 25.6% от БВП, съобщиха от Националния статистически 
институт. 
По окончателни данни през 2017 година институционален сектор "Държавно управление" отчита бюджетен излишък от 
1.145 млн. лв., или 1.1% от БВП. 
Излишъкът в подсектор "Централно управление" е в размер на 969 млн. лв., или 1.0% от БВП. Подсектор "Местно 
управление" е реализирал излишък от 239 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал дефицит 
от 63 млн. лева. 
Статистическата информация за дейността на институционален сектор "Държавно управление", включително за дълга, 
дефицита и излишъка, се изготвя по хармонизирана методология на ЕС. В изпълнение на Регламент на Съвета № 479/2009 
за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит всяка държава членка предоставя на Евростат (ЕК) 
предварителни данни за дефицита/излишъка и дълга за отчетната година към 31.03. на следващата година и окончателни 
данни към 30.09. на следващата година, уточняват от НСИ. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ В услуга на общините финансовото министерство вкара в регистър всички имоти 
В опит да спре измамите с данъка върху жилищата държавата създава регистър, до който достъп ще имат общините. Така 
собствениците на няколко имота няма да могат да декларират всеки от тях като основно жилище и съответно да ползват 
50% отстъпка от данъка върху тях. Това се разбира от интервю на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова 
пред "24 часа". 
Декларирането на повече от един имот за основно жилище и сега не би трябвало да е възможно заради изискването 
адресната регистрация на собственика да съвпада с тази на имота. В същото време обаче е възможно ползването на 
отстъпка, ако имотите са в различни общини. 
Затова сега се налага финансовото министерство да създаде регистър с всички имоти, като общините имат достъп до него, 
и така отстъпката ще важи само за едно жилище. Такива промени бяха приети и на първо четене от парламента. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- Бюджетът за следващата година. Как са разпределени държавните пари? 
- Политически страсти. Напрежение в коалицията - какви са възможните сценарии? 
- Диалогът между САЩ и Русия. Как ще се развие ситуацията с ракетното споразумение? 
- Хранителните добавки - могат ли от полезни да станат опасни? 
БТВ, "Тази сутрин" 
- Трябва ли да емигрират в чужбина чакащите за белодробна трансплантация, за да спасят живота си? В студиото 

директорът на изпълнителната агенция д-р Михаил Христов; 
- Как ще бъдат разпределени парите ни за здраве през следващата година? И защо местят Фонда за лечение на деца 

към Здравната каса? Гост заместник-министър Жени Начева; 
- Ще падне ли правителството, ако Валери Симеонов подаде оставка? Пред какъв избор е изправен премиерът Бойко 

Борисов? 
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- Тошо Тошев и „Властта" - журналистът за новата си книга; 
- Златните медалисти по акробатика от Олимпиадата за младежи в Аржентина 
Нова телевизия, „Здравей България" 
- Стабилна ли е управляващата коалиция? - Очаквайте коментара на доц. Стойчо Стойчев и политолога Първан 

Симеонов 
- Майките срещу вицепремиера Валери Симеонов. Ще тушира ли законът за хората с увреждания напрежението. 
- Защо мантинелата в участъка на смъртта край Своге все още не е сменена. Говори омбудсманът Мая Манолова. 
- Закриват Фонда за лечение на деца? Докъде ще стигне напрежението между Здравната каса и пациентски 

организации. Разговор с бившия министър на здравеопазването Мирослав Ненков. 
- Кенгуру избяга от зоокъта в Сандански - Румен Бахов го издирва. 
- След като каруци предизвикаха катастрофа в Хасково, какви са санкциите за каруцарите и кой поема щетите на 

пострадалите автомобили в подобни ситуации? 
- На живо: В Бобошево излизат на протест заради проблеми с тока. 
- Дете помогна на полицията да залови крадци. Срещаме ви с малкия герой. 
- На живо: Стена от времето на Троянската война откриха археолози край село Бенковски. За проучванията в аванс 

говори проф. Николай Овчаров. 
- Какво представлява платформата "Вдъхновените"?  Срещи с хората, които не спират да вършат добрини и са сред нас. 

Виждаме ги всеки ден, но познаваме ли ги добре? 
 
√ Предстоящи събития в страната за 23 октомври  

София. 
- От 9.30 часа в зала „Пресцентър“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в присъствието 

на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, министърът на здравеопазването Кирил 
Ананиев и заместник-регионалният министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ Деница Николова ще подпишат договор за изпълнение на проекта за модернизация на спешната 
медицинска помощ в страната. 

- От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет ще се проведе седмичното заседание на 
Съдийската колегия към ВСС. 

- От 10.00 часа в централното фоайе на учебен корпус 12 на Технически Университет-София ще бъде открито 13-ото 
издание на изложението на работодатели „Дни на кариерата“. 

- От 10.00 часа в двора на 36 СУ „Максим Горки“ ще се проведе събитие от кампанията „Без оправдания“. 
- От 11.00 часа в галерия „УниАрт“ на Нов български университет ще се проведе публична лекция на проф. Кай Долеруп 

от Университета в Копенхаген „Андерсен – човекът зад легендата“. 
- От 11.00 часа в централната зала на Археологическия музей ще се проведе пресконференция по повод проекта 

„Консервация, реставрация и експониране на тракийската гробница при с. Свещари: Завръщане към автентичността 
на обекта“, който спечели финансовата подкрепа на американския Посланически фонд за опазване на културното 
наследство. Участие ще вземат Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в България, г-жа Цветелина Бориславова, 
основател на фондация Credo Bonum, проф. Диана Гергова, Национален Археологически институт с музей-БАН и 
дългогодишен ръководител на археологическите проучвания в резервата „Сборяново”.  

- От 11.00 часа в Борисовата градина (от площадката със слончето до езерото с лилиите) биофармацевтичната компания 
АстраЗенека България ще постави началото на поредица от събития по повод Месеца за борба с рака на белия дроб 
– ноември. Събитието е под надслов „Здравето на природата е твоето здраве“.  

- От 12.00 часа с поклонение пред Паметника на българските революционери от Македония, Беломорска и Одринска 
Тракия, отдали живота си за свободна и целокупна България ще бъдат отбелязани 125 години от основаването на 
ВМРО. Паметникът се намира на бул. „Стефан Стамболов“ № 2 (ъгъла на булевардите „Тодор Александров“ и „ Христо 
Ботев“). 

- От 13.00 часа в зала „Пирин“ на Интер Експо Център ще се проведе Форум Иновации 2018, негов домакин е Schneider 
Electric. 

- От 15.00 до 17.00 часа, заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Христо Проданов и общинският съветник 
Иван Таков ще се срещнат със софиянци в постоянната приемна на БСП - София на ул. „Леге“ №10, етаж 1.  

- От 16.00 часа в зала 243 на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе публична лекция на проф. 
Кай Долеруп от Университета в Копенхаген „Андерсен – човекът зад легендата“. 

- От 16.00 часа в Центъра за култура и дебат „Червената къща“ ще се проведе уъркшоп на тема „Промените в САЩ и 
театърът”, в рамките на осмия ACT Фестивал за свободен театър. 

- От 18.00 часа в Столична библиотека ще бъде открито Биенале на илюстрацията 2018. 
- От 18.30 часа във фоайето на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН ще бъде открита 

фотоизложба на тема: „Бесарабия – извор на красота и родолюбие“ на българския етнофотограф Асен Великов. 
- От 19.30 часа жители на столичния район „Младост“ ще излязат на протест срещу презастрояването. Протестът, който 

се организира от Инициативен комитет „За Зелен Младост“ ще се проведе в Младост на ъгъла на бул. „Александър 
Малинов“ и ул. „Св. Киприян“ до метростанция „Александър Малинов“. 

- От 20.00 часа в ДНК - Пространство за съвременен танц и пърформанс ще бъде представен „Buffet A Vif / Smashed To 
Pieces”, част от АСТ фестивал за свободен театър. 

*** 
Благоевград. 
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- От 12.40 часа ръководителят на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Огнян Златев ще се 
срещне с учители и ученици от Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ в Благоевград. Темата на 
срещата е „Европейски предизвикателства, или какво говори Европейският съюз на младите хора“.  

*** 
Бургас  
- От 09.30 часа в експозиционен център „Флора“ в Приморски парк в Бургас вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие 

регионална конференция „Развиване на регионална стратегия за превенция, защита, наказателна отговорност и 
политики в борбата със сексуалното насилие“ (Обмен на добри практики между България, Румъния и 
Великобритания). В пресконференцията ще участват: Н. Пр. Ема Хопкинс ОВЕ, посланик на Обединеното кралство в 
България; Димитър Николов, кмет на община Бургас; Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас; Пол Дженингс, 
Мениджър на „Маунтийн хелткеър" и съветник в центъра за грижа за жертви на сексуални посегателства в Брайтън, 
Обединено кралство. 

- От 12.00 часа в Северна промишлена зона ще се състои официална церемония „Първа копка“ за изграждането на 
научно-изследователски и производствен комплекс на дружество „Сигматек“ ЕООД за рециклиране и ремонт на 
газотурбинни двигатели за аеродинамическата индустрия.  

- От 14.00 часа в Съдебна палата – Бургас ще се проведе Церемония по отличаване на призьорите и връчване грамоти 
на участниците в конкурс за ученическо есе на съдебни теми. 

*** 
Варна. 
- От 14.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ във Варна на ул. „Георги Бенковски” №1, общинският съветник Мартин Байчев ще 

приема граждани. 
- От 18 часа в Дом на архитекта – Варна ще се състои премиера на книгата Светът на фестивалите с автор Любомир 

Кутин. 
***  
Велико Търново.  
- От 10.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция по повод Международната научна конференция 

"Владетел, държава и църква в средновековните Балкани" в чест на 60-годишнината на проф. Пламен Павлов. На 
пресконференцията ще присъстват доц. Николай Кънев, изпълняващ длъжността декан на Историческия факултет към 
ВТУ и председател на организационния комитет, доц. Иван Лазаров, ръководител катедра стара и средновековна 
история и д-р Николай Хрисимов - също член на организационния комитет за конференцията.  

- От 14.00 часа в парк Ксилифор ще се проведе представяне на скулптурната композицията "Отражения", чиито автор е 
магистър Димитър Христов Димов с главен преподаветел проф. Стефан Лютаков.  

*** 
Враца. 
- От 13.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция по повод 50 години от създаването на 

Младежки дом- Враца. 
*** 
Горна Оряховица. 
- От 10.30 часа в СУ „Георги Измирлиев“ ще се проведе Маратон на четенето с участието на авторите на детски книги 

Таня Мезева и Йорданка Кушева.  
*** 
Добрич. 
- От 11.00 часа в Регионална библиотека „Дора Габе“ ще се проведе инициативата „Моето първо посещение в 

библиотеката“. 
- От 14.00 часа в Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ ще се проведе презентация на тема 

„Забележителностите на град Добрич”. 
*** 
Котел. 
- От 17.00 часа в експозиция „Кьорпеева къща“ към Исторически музей – Котел ще бъде представена новата книга на 

Дора Куршумова – „Хаджийска премяна– дузина сини истории за женската носия в Котленска околия“. 
*** 
Лясковец. 
- От 14.00 часа в НУ „Цани Гинчев“ ще се състои състезание по български език и литература с ученици от общините 

Лясковец и Елена. 
*** 
Макреш. 
- От 10.30 часа в заседателната зала на Община Макреш ще се проведе информационна среща за представяне на 

възможностите за кандидатстване през 2019 г. (Индикативните годишни работни програми -ИГРП) и подмярка 6.4.1 
на ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

*** 
Панагюрище. 
- От 17.30 часа в Общинска библиотека „Стоян Дринов“ ще бъде открита фотоизложба, посветена на родената в 

панагюрския край оперна певица Елена Николай. 
*** 
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Перник. 
- От 11.00 часа деца от 3. и 4. клас на Осмо основно училище „Кракра Пернишки” ще посетят Регионална библиотека 

„Светослав Минков” в рамките на Националната седмица на четенето. От 12.30 часа библиотеката ще посетят ученици 
от 4. клас на ОУ „Св. Ив. Рилски”. 

- От 17.00 часа в двора на Професионална гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев“ ще се състои 
официалното откриване на новоизградените спортни площадки, зони за отдих и зелени площи. 

*** 
Плевен. 
- От 15.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на ръководството на Педагогически 

колеж - Плевен при ВТУ за проекта „Родители и учители могат без агитация“. 
*** 
Пловдив.  
- От 10.00 часа държавният глава Румен Радев ще посети новата сграда на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. В Аула 1 на висшето училище президентът Румен Радев ще изнесе публична лекция на тема: „Ценности, 
лидерство и образование в демократичното общество“.  

- От 14.00 часа в голямата конферентна зала на Дома на културата "Борис Христов" ще се състои представяне на проекта 
за кино "Космос. 

*** 
Сливен.  
- От 10.00 часа в сградата на Филиала на Медицинския университет – Варна ще се състои тържествено честване по 

повод на 140-годишнината от създаване на първото в България Дружество на Червения кръст.  
- От 11.00 часа в зала „Сирак Скитник“ ще бъдат обявени резултатите от 24-тото издание на традиционния конкурс за 

детска рисунка „Аз и моят град“. 
*** 
Стара Загора. 
- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Сдружение „Зелени Балкани“.  
- От 13.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Държавна опера Стара Загора. 
- От 19.00 часа в Къщата на архитекта експерти на коалицията от неправителствени организации и граждански групи 

„За да остане природа в България“ ще проведат информационна среща в защита на Национален парк Пирин. 
*** 
Хасково. 
- От 18.00 часа на площад „Свобода“ експерти на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За 

да остане природа в България“ ще проведат информационна среща в защита на Национален парк Пирин. 
*** 
Шумен.  
- От 10.00 часа в кабинета на председателя на Общинския съвет ще се проведе второ заседание на Постоянната комисия 

по екология и селско стопанство.  
- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг.  
- От 12.40 часа в СУ „Сава Доброплодни“ ще бъде открита изложбата „Будители на българския дух“ на Регионалния 

исторически музей.  
- От 16.00 часа с тържествено събрание и празничен концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените сили в 

зала „Венета Вичева” на Община Шумен ще бъдат отбелязани 70 години от създаването на Артилерийското училище 
 
Publics.bg 
 
√ Финландия обмисля пълна забрана за използването на въглища за електроенергия до 2029 г. 
Мярката ще доведе до намаляване на ежегодното изпускане на въглеродни газове с близо 1 милион тона 
Финландското правителство предлага напълно да се забрани използването на въглища за производството на 
електроенергия и отопление до 2029 г., предава Yle.fi. Законопроектът се очаква да бъде приет през следващата година. 
Министърът на околната среда на Финландия Кимо Тиликайнен подчерта, че всички действия на правителството са 
насочени към борба с климатичните промени.   
Изчисленията са показали, че намаляването на използването на въглища във Финландия ще доведе до намаляване на 
ежегодното изпускане на въглеродни газове с близо 1 милион тона. Ще намалее и изпускането на серен диоксид и тежки 
метали. Днес в енергопроизводството намалява делът на използване на въглища, но много електроцентрали продължават 
да ги употребяват. Така се случва в градовете Хелзинки, Еспоо и Вантаа.   
Енергийната компания Helen Oy е готова да се откаже от въглищата и смята да закрие централата си Hanasaari до края на 
2024 г., но компанията критикува правителствения законопроект, който възпрепятства използването на нови технологии. 
Представителят на Helen Oy Яне Раухамяки отбеляза, че се появяват нови технологии като геотермалната енергия или 
малките модулни реактори. Според него най-бързо въглищата могат да бъдат заменени като се увеличи използването на 
биомаса. 


