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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Сomputerworld.bg 
 
√ 150 компании търсят стажанти и служители в „Дни на кариерата“ на ТУ-София  
За 13-а поредна година университетът организира кариерното изложение в София, Пловдив и Сливен. 
Стартирало с 20 работодатели и неколцина студенти преди 13 години, изложението „Дни на кариерата“ на Техническия 
университет – София привлече почти 150 компании, предлагащи на студентите възможности за кариера и стажантски 
програми. Изложението, организирано от Център „Кариера и възпитаници (Алумни)“ на ТУ-София, се провежда в рамките 
на три дни, като на 23 и 24 октомври щандовете на работодателите са разположени в 3 учебни корпуса на ТУ-София – 1-
ви, 2-ри и 12-ти, а на 25-ти октомври изложението се „премества“ във филиалите на ТУ-София в Пловдив и Сливен. 
„Изложението е един от начините студентите на ТУ-София да се свържат с потенциалния си работодател още по време на 
следването си. Благодарение и на това традиционно за университета събитие, реализацията на нашите студенти на пазара 
на труда е близо 100 %“, заяви по време на откриването член-кореспондент проф. д.т.н. Георги Михов, ректор на ТУ-София. 
Според Силвия Янева, директор на Център „Кариера и възпитаници (алумни)" на ТУ-София, вече е традиция студентите на 
ТУ-София да правят първите си стъпки в кариерата си именно по време на това изложение, срещащо образованието с 
бизнеса. „106 са българските и международните компании и организации, които са днес и утре тук, на едно място, за да 
представят своята дейност и да осъществят директен контакт със студентите на ТУ-София“, обясни тя. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, също приветства инициативата. 
„Асоциацията на индустриалния капитал в България обединява браншове като машиностроене, електротехника и 
електроника. Много от нашите членове са изложители на днешната проява. Ние имаме нужда от вас, от вашите знания и 
умения. Пожелавам успех на изложението!“, заяви Васил Велев. 
В „Дни на кариерата“ 2018 ще се включат близо 150 представители от различни бизнес сектори в направленията, по които 
обучава студенти ТУ-София. Сред компаниите в 12 корпус на ТУ София, бяха както световни имена в електротехниката и 
електрониката като ABB, Hyundai, Siemens, Melexis, Sensata, Integrated Micro-Electronics, Liebherr, телекомуникационни 
оператори като А1 България, Vivacom и Neterra (в пространството между блок 1 и блок 2). В областта на информационните 
технологии свои щандове имат HPE, SAP, Accenture, DXC Technology, Huawei, VMware, ATOS, Accenture, Milestone, Adastra, 
Experian, Software AG, българската Chaos Group, както и редица по-млади български и международни компании с развойни 
екипи у нас. 
По време на изложението работодателите представят своите дейности пред студентите и преподавателите, предлагат 
стажантски позиции, работни места и стипендиантски програми на младите специалисти. Студентите ще имат възможност 
да получат „Наръчник за стажуване“, предоставен от партньора на изложението "Съвета на жените в бизнеса в България". 
Форумът се осъществява и с подкрепата на Сименс България и Съвета на жените в бизнеса в България, представен на 
откриването от неговия изпълнителен директор Мария Маврудиева. 
 
TechNews.bg 
 
√ Рекорден брой работодатели на „Дни на кариерата“ в ТУ-София 

- Реализацията на завършилите студенти на пазара на труда е близо 100% 
- Ректорът на ТУ-София проф. д.т.н. Георги Михов откри изложението „Дни на кариерата“, което се провежда 

за тринадесета поредна година 
Близо 150 работодатели представят дейността си пред студенти и преподаватели на традиционното изложение „Дни на 
кариерата“ в ТУ-София, вкл. във филиалите на висшето учебно заведение в Пловдив и Сливен, което се провежда за 
тринадесета поредна година. 
„Преди 13 години „Дни на кариерата“ започна с около 20-на работодатели и шепа студенти. Днес броят на участниците е 
рекорден – близо 150, а изложението се провежда и във филиалите на ТУ-София в Пловдив и Сливен“, заяви по време на 
откриването член-кореспондент проф. д.т.н. Георги Михов, ректор на университета. 
Изложението е един от начините студентите на ТУ-София да се свържат с потенциалния си работодател още по време на 
следването си. „Благодарение и на това традиционно за университета събитие, реализацията на нашите студенти на пазара 
на труда е близо 100%“, допълни ректорът. 
„Традиция стана студентите на ТУ-София да правят първите си стъпки в кариерата си именно от тази среща на 
образованието с бизнеса. 106 на брой са българските и международните компании и организации, които са днес и утре 
тук, на едно място, за да представят своята дейност и да осъществят директен контакт със студентите на ТУ-София,“ заяви 
Силвия Янева, директор на Център „Кариера и възпитаници (алумни)” на ТУ-София – основен организатор на събитието. 



2 

 

Много от членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България, която обединява браншове като 
машиностроене, електротехника и електроника, са изложители на „Дни на кариерата“, подчерта Васил Велев, председател 
на Асоциацията. „Ние имаме нужда от вас, от вашите знания и умения“, каза той. 
„Дни на кариерата“ се провежда на 23 и 24 октомври в три учебни корпуса на ТУ-София – 1-ви, 2-ри и 12-ти, а на 25-ти 
октомври – във филиалите на ТУ-София в Пловдив и Сливен, с участието на близо 150 представители от различни бизнес 
сектори в направленията, по които обучава университетът. 
По време на изложението работодателите представят своите дейности пред студентите и преподавателите, предлагат 
стажантски позиции, работни места и стипендиантски програми на младите специалисти. Студентите на ТУ-София имат 
също възможност да получат „Наръчник за стажуване“, предоставен от партньора на изложението „Съвета на жените в 
бизнеса в България“. 
 
Cross.bg 
 
√ Ректорът на ТУ-София откри изложението „Дни на кариерата“ за тринадесета поредна година 
За тринадесета поредна година на територията на ТУ-София се провежда изложението на работодатели „Дни на 
кариерата“, което ще се състои в рамките на три дни. На 23 и 24 октомври 2018 г. изложението  ще се проведе в три учебни 
корпуса на ТУ-София – 1-ви, 2-ри и 12-ти, а на 25-ти октомври – във филиалите на ТУ-София в Пловдив и Сливен. Център 
„Кариера и възпитаници (Алумни)“ на ТУ-София е основен организатор на събитието. 
„Преди 13 години „Дни на кариерата“ започна с около 20-на работодатели и шепа студенти. Днес броят на участниците е 
рекорден – близо 150, а изложението се провежда и във филиалите на ТУ-София в Пловдив и Сливен,“ заяви по време на 
откриването член-кореспондент проф. д.т.н. Георги Михов, ректор на ТУ-София. „Изложението е един от начините 
студентите на ТУ-София да се свържат с потенциалния си работодател още по време на следването си. Благодарение и на 
това традиционно за университета събитие, реализацията на нашите студенти на пазара на труда е близо 100 %“, допълни 
ректорът.  
„Традиция стана студентите на ТУ-София да правят първите си стъпки в кариерата си именно от тази среща на 
образованието с бизнеса. 106 на брой са българските и международните компании и организации, които са днес и утре 
тук, на едно място, за да представят своята дейност и да осъществят директен контакт със студентите на ТУ-София,“ заяви 
Силвия Янева, директор на Център „Кариера и възпитаници (алумни)" на ТУ-София. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България, също отправи приветствена реч по време 
на откриването. „Скъпи студенти, поздравявам ви от името на Асоциацията на индустриалния капитал в България, която 
обединява браншове като машиностроене, електротехника и електроника. Много от нашите членове са изложители на 
днешната проява, а ние имаме нужда от вас, от вашите знания и умения. Пожелавам успех на изложението!“ 
В  "Дни на кариерата" ще се включат близо 150 представители от различни бизнес сектори в направленията, по които 
обучава ТУ-София. По време на изложението работодателите ще представят своите дейности пред студентите и 
преподавателите, ще предложат стажантски позиции, работни места и стипендиантски програми на младите специалисти. 
Студентите на ТУ-София ще имат възможността да получат „Наръчник за стажуване“, предоставен от партньора на 
изложението "Съвета на жените в бизнеса в България". Форумът се осъществява с подкрепата на Сименс България и Съвета 
на жените в бизнеса в България, който беше представен на откриването от неговия изпълнителен директор - Мария 
Маврудиева. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНР 
 
√ Парламентът отхвърли вота на недоверие към правителството 
Парламентът отхвърли третия вот на недоверие към правителството "Борисов 3", внесен от БСП на тема здравеопазване. 
От гласувалите 232 депутати 99 бяха "за", 133 - против, въздържали се - нямаше. В подкрепа на вота на недоверие гласуваха 
народните представители от БСП и ДПС, а против бяха - от ГЕРБ, Обединените патриоти и "Воля". 
Стабилността на страната е най-важна и работата на правителството трябва да продължи, заявиха управляващите. 
Депутатът от ГЕРБ Георги Марков подчерта: 
„На фона на правителствената криза в Румъния, на бозата, която става в Македония, в Гърция - правителствена криза, 
България е остров на стабилност. Догодина има евроизбори. Нека си премерим силите тогава. Благодарение на ГЕРБ 
България е стабилна.“ 
Тома Биков от ГЕРБ заяви, че третият вот на недоверие, внесен от БСП, е бил безцелен: 
„Не сте алтернатива на това правителство. Това правителство има алтернатива и тази алтернатива се нарича хаос и 
безвластие. Ще обслужите, без да искате, интереси, които дори и не си помисляте, в желанието си на всяка цена и 
абсолютно самоцелно да съборите това правителство, без да знаете след това какво ще правите.“ 
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√ Валери Симеонов: Извинявам се на всички, които са се почувствали обидени 
Вицепремиерът Валери Симеонов се извини на всички, които са се почувствали засегнати от негови думи по адрес на 
майките на деца с увреждания. Това той направи по настояване на Коалиционния съвет - ГЕРБ и Обединени патриоти, 
който беше свикан по спешност тази сутрин. В краткото си изявление Симеонов посочи:  
"По настояване на Коалиционния съвет аз поднасям своите извинения на всички, които са били засегнати или са се 
почувствали обидени от моето изказване в интервю пред телевизия СКАТ. Мисля, че не е нужно да се аргументирам. Вече 
го направих няколко пъти за това какво е моето отношение към децата с увреждания и въобще към хората с увреждания, 
тъй като самият аз съм потърпевш в това отношение в моето семейство и също съм подпомагал с каквито средства ми е 
възможно на такива хора и деца с увреждания. Още веднъж поднасям своите извинения, по никакъв начин не съм целял 
да обидя когото и да било." 
Междувременно парламентът отхвърли предложението на БСП за изслушване на вицепремиера Валери Симеонов за 
изказването му за майките на деца с увреждания. „За“ гласуваха 92 народни представители, „против“ – 122 и „въздържали 
се“ – 14 . 
По-рано на влизане в сградата на правителството за участие в съвета лидерът на „Атака“ Волен Сидеров каза: 
„Отивам да занеса на г-н Борисов за неговия архив как Валери Симеонов предлага да се оттегли от политиката като Доган 
и смята, че хората искат стабилност без Бойко Борисов. Това е от 2016-2017 г.“ 
 
√ Отпускат нови 59 млн. евро за проекти по Програмата "Дунав 2014-2020" 
Отпускат нови 59 млн. евро за проекти по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“, съобщиха 
от регионалното министерство. Финансирането се отнася за проекти в областта на опазването на околната среда, 
екологични мрежи и коридори, подобряване на управлението на водните ресурси и превенция на риска, подобряване на 
енергийната сигурност и енергийната ефективност.  
Започва информационна кампания за набиране на кандидати. 
 
√ България и Румъния с най-голям потенциал за растеж на онлайн и на конвенционалните продажби на дребно до 2022 
година 
Консервативен сценарий за растеж показва, че електронната онлайн търговия в шестте страни от Централна и Източна 
Европа, членове на ЕС, може да се увеличава с 8,8% годишно от базовите 13,1 млрд. евро до около 20,0 млрд. евро. 
Румънски медии цитират най-новия доклад за логистика и търговия на дребно на Colliers International, според който все 
още има възможност онлайн и конвенционалната търговия на дребно да продължават да съществува съвместно в 
краткосрочен и средносрочен план в страните от Централна и Източна Европа, като България и Румъния показват най-
големия възходящ потенциал. 
В сравнение със страните, известни като "Вишеградската четворка", които биха могли да абсорбират без никакви проблеми 
годишен растеж на продажбите на дребно между 5% до 10% до 2022 година, в Румъния и България потенциалът за растеж 
може да бъде доста по-голям и в размер между 20% и 30%, с оглед на факта, че градовете в двете държави са по-малко 
развити, показват оценките на Colliers International. 
 
√ Димитър Радев: Процесът по присъединяване на България към еврозоната даде старт на редица реформи 
Началото на процеса по присъединяване на България към еврозоната даде тласък на редица реформи в страната. Това се 
казва в публикация на управителя на БНБ Димитър Радев в изданието "Euromoney".  
Радев подчертава, че страната ни тръгва по пътя на Механизма за тясно сътрудничество, което е новост в процеса към 
присъединяване към валутния съюз.  
"България може да допринесе за укрепването на устойчивостта и стабилността на еврозоната", категоричен е гуверньорът 
на Централната банка. 
През лятото България получи "зелена светлина" от европейските институции да тръгне по пътя към ERM II и вече изпълнява 
редица мерки, включително и промени в законодателството. 
 
√ Ново силно напрежение на световните пазари на акции  
Европейските фондови индекси се търгуват в близо двугодишни дъна 
Акциите на световните фондови пазари се намират под нов силен натиск от продажби, след като инвеститорите в глобален 
план не изглеждат впечатлени от поредната серия корпоративни резултати за третото тримесечие, акцентирайки отново 
върху растящите притеснения, отнасящите се до Брекзит, италианския бюджет, международната изолация на Саудитска 
Арабия, търговската война между Вашингтон и Пекин, по-слабия растеж на китайската икономика и високите американски 
лихви. 
Търговията на Уолстрийт в понеделник приключи разнопосочно, като и трите водещи фондови индекса парираха голям 
част от първоначалния си растеж. Индексът DJIA затвори с понижение от 127 пункта (спад с 0,50%), S&P500 се понижи с 
0,43% и единствено технологичният индекс Nasdaq Composite затвори със слабо повишение от 0,26%, но след 
първоначален ръст от близо 1%. 
Азиатските фондови пазари, начело с китайския, пък се оказаха под нов силен натиск от продажби по време на търговията 
във вторник, прекъсвайки солидното двудневно рали на борсата в Шайнхай. Индексът Shanghai Composite се понижи в 
рамките на днешната сесия с цели 2,26%, заличавайки част от негови силен отскок с близо 7% от петък и понеделник. 
Индексът Hang Seng падна с 3,08%, южнокорейският Kospi – с 2,57%, а основният индекс на борсата в Токио Nikkei – с цели 
2,67%. 
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Взривоопасният коктейл, включващ опасенията относно дипломатическата изолация на Рияд, буксуващите Брекзит 
преговори, италианската бюджетна драма и подновените страхове около търговската война между Вашингтон и Пекин, се 
отразяват негативно и на инвеститорската настройка на Стария континент. 
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се понижава с 1,3% към двугодишно дъно около 354,41 пункта (най-ниско 
ниво от декември 2016 година насам) и е на път да приключи на загуба за петна поредна сесия на търговия. 
Германският фондов индекс DAX 30 бележи още по-солиден от 2% към двугодишно дъно около 11 247 пункта, френският 
индекс CAC40 пък се понижава с 1,27%, британският FTSE100 – с 0,88%, и италианският индекс MIB – с 0,73%. 
Най-агресивни са продажбите на акциите на технологичните компании, като STOXX Europe 600 Technology Index се 
понижава с 3,7% в резултат най-вече на драматичен срив на акциите на AMS с над 20%, след като австрийската компания 
за микропроцесори представи финансови резултати за последното тримесечие, които обаче не впечатлиха с нищо 
инвеститорите. Спад с близо 23% бележат и акциите на френската Atos, след като информационно-технологичната 
компанията понижи рязко свои прогнози за финансовите резултати до края на годината. 
Акциите на Bayer AG пък се понижават с над 8%, след като американски съд потвърди присъдата, според която Monsanto 
(дъщерната фирма на германския гигант) е отговорна, че хербицид на компанията, базиран на глифозат, включително и от 
марката "Раундъп", причинява рак. 
В решение на Висшия съд в Сан Франциско съдията Сюзън Боланос все пак заяви, че може да намали наложеното през 
август огромно по размер обезщетение от цели 289 млн. долара до 78 млн. долара, ако бъде полученото съгласие от 
адвокатите на ищеца Дуейн Джонсън – училищен градинар, който пледира, че неговото заболяване от рак е причинено от 
препаратите срещу плевели, произвеждани от биотехнологичната корпорация. 
Трябва да се има предвид,че Monsanto на Bayer е изправен пред 8700 дела, свързани с негови глифозатни продукти. 
Липсата на риск-апетит се отразява доста негативно и на фючърсите на трите основни американски фондови индекса преди 
старта на днешната търговия на Уолстрийт. Фючърсите на DJIA се понижават с 260 пункта (спад с 1,04%), на S&P500 – с 1,23% 
и на Nasdaq100 – с 1,51%. Вниманието на инвеститорите е насочено към финансовите отчети на водещи американски 
компании като Caterpillar Inc., McDonald’s Corp. и 3M Co. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Обществените нагласи в България спрямо ЕС 
Нормално е да се отчита лек спад на положителните оценки на българските граждани към Европейския съюз (ЕС) след 10-
годишно членство. Все още българското общество остава сред най-проевропейски настроените в сравнение с останалите 
страни от икономическата общност. Това каза Атанас Стефанов, Изследователски център „Тренд“, в предаването „В 
развитие с водещ Светозар Димитров. 
„Членството на България в ЕС и вътрешните проблеми понякога се отразяват върху възприятията на обществото. Подобно 
влияние оказват и съществени геополитически предизвикателства, пред които се изправя Брюксел“. 
Не може да се очаква от българите да са напълно запознати с процесите в рамките на ЕС, тъй като дори много от 
европейските политици не познават механизмите на съюза, коментира Стефанов. 
Политологът обясни защо българите не подкрепят наказателната процедура на ЕС срещу Унгария. 
"41% от българите не подкрепят наказателната процедура срещу Унгария. Едно от обясненията е, че министър-
председателят Виктор Орбан яхна една популярна вълна и вече е един от лидерите на мнение в Европа. Българите харесаха 
част от неговите позиции относно миграционната политика на ЕС". 
 
√ Необходимостта от образователна реформа в България  
България се забави изключително много с реформите, като те бяха започнати 10 години по-късно от всички останали страни 
от Източния блок. Полша започна още през 1989 г. т.нар. Шокова терапия. През 1989 г. в България никой не знаеше какви 
реформи трябва да се направят и как се преминава към капитализъм. Това каза Георги Ангелов, старши икономист в 
Институт "Отворено общество", в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.  
"Това е загубено десетилетие за България. Страната се движи с 10 години закъснение по всички показатели – по бедност, 
доходи, влизането в ЕС беше по-късно, забавяме се и с членството в Шенген". 
България остава страната с най-евтин труд в Европейския съюз (ЕС). Дори и да се увеличат заплатите с 20%, България ще 
остане с най-евтин труд в ЕС заедно с Румъния, коментира Ангелов. 
"Необходимо е да се инвестира в образование и да се повишат заплатите, за да се върнат живеещите в Западна Европа 
800 хил. граждани". 
Въпросът не е да се влагат все повече пари в образователния сектор, а да се привличат най-добрите ученици и студенти 
към учителската професия, отбеляза той. 
"Нямаме нужда от попълване на бройки с по-лоши кадри, имаме нужда от привличането на качествени кадри". 
През следващите 10 години предстои да се пенсионират 50% от учителите. Образованието е приоритет на обществото и 
управляващите. Планира се от следващата година обучението в определени специалности да бъде безплатно, за да се 
привличат повече студенти, допълни икономистът. 
 
√ Повишаването на максималния осигурителен доход удря работещите граждани 
Георги Найденов, икономист, „В развитие“, 22.10.2018 
Повишаването на максималния осигурителен доход няма да доведе до резултата, който правителството очаква. Мерките 
удрят работещите граждани. Това каза Георги Найденов, икономист, в предаването „В развитие“ с водещ Светозар 
Димитров. 
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„Необходимо е да се поддържат ниски ставки на работещото население, което генерира брутния вътрешен продукт на 
страната, а т.нар. социални групи да бъдат подпомагани. Грешка е да се преразпределят данъци с цел стимулиране на 
сектори. Политиката трябва да се прави в самите сектори". 
Мерките ще доведат до рецесия, която ще започне до 2 години, коментира икономистът. 
Според Найденов бюджетът ще претърпи корекции, тъй като пред него има много макроикономически 
предизвикателства, които трябва да се разрешат. 
"Изкуственото увеличаване на доходите е проблем. Всяка година минималната заплата се повишава, а тя трябва да се 
определя от бизнеса спрямо търсенето и предлагането. В образователния сектор заплатите трябва да се увеличават, тъй 
като има сериозна липса на учители". 
 
√ Най-големият проблем на бюджета ни е свързан с ефективността на разходите 
Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите, Бизнес старт, 23.10.2018  
Най-големият проблем на бюджета ни е свързан с ефективността на разходите, коментира Любомир Дацов, бивш зам.-
министър на финансите, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
В проектобюджета за 2019 г. за първи път имаме 6 млрд. нарастване на разходите спрямо предвиденото за предходната 
година, заяви Любомир Дацов. "Този ръст от 7.6% не е чак толкова много, но не е и малко. Номиналното изменение на 
БВП е близо 7% - т.е. разходите приблизително са съобразени с ръста на БВП. Но по принцип подобно увеличение на 
разходите е неразбираемо, тъй като МВФ, ЕК и ОИСР призоваха за внимание, защото кризата идва и е време да се 
предприемат политики по натрупване на резерви (буфери) за времената, когато икономическият растеж няма да бъде 
толкова голям, поясни гостът. И добави, че прогнозираният 3.7% икономически ръст за 2019 г. е изключително нисък за 
България на фона на развити държави като САЩ, които ще направят близо 4% ръст тази година. "Ако Щатите растат с 
толкова, ние трябва да растем с 10-12% съпоставимо, каза още той. 
Близо 1,2 млрд. лв. повече ще бъдат извадени догодина от нашите джобове вследствие на вдигане на данъчно-
осигурителната тежест и различни видове такси, съобщава Любомир Дацов. "Разходите ще бъдат близо 2,4 млрд. лв. 
повече, базирани на нови политики. Има необясними разходи като например такива за създаването на енергийни фондове 
и за системата за електронните винетки и ТОЛ такси. Т.е. в голяма част нарастването на бюджетните разходи се дължи на 
икономически елементи и на субсидиите, които рязко скачат в бюджета с около 40%", добави той. 
"По принцип в бюджета трябва да има нарастване на работните заплати. Въпросът е да се уточнява основанието за 
разпределянето на средствата - защо се дават и какво се постига. Най-големият проблем в бюджета ни е свързан с 
ефективността на разходите. В много от сферите се вижда липсата на капацитет и знания в държавните органи как трябва 
да бъде конструирана системата". 
Българската икономика поради много причини, включително политически, е силно зависима от случващото се в 
световната, обяснява Дацов. Забавянето в световната икономика обаче още не е толкова видимо. Поради тази причина 
продължават прогнозите за нарастване на българския износ, макар и със забавени темпове. Никога досега нивото на 
усвояване на средства от еврофондовете и ефективността им не е било толкова ниско, допълва бившият зам.-министър на 
финансите. 
"Безработицата в България е просто статистически показател и се мери по определен начин. Той служи за смятането в 
бюджета на социалните разходи за подпомагане на хората. Заетостта като процент на заетите спрямо активното население 
обаче е на исторически високо ниво от няколко тримесечия. Основният проблем е, че няма качество на труда. Друг 
недостатък на бюджета е, че управляващите през данъците и с новата политика нанасят удар на средната класа и 
качествения труд с вдигане на тавана на осигуровките". 
 
√ Данните, с които оперира българският бизнес, трябва да бъдат подлагани на непрекъснат мониторинг 
Данните, с които оперира българският бизнес, трябва да бъдат подлагани на непрекъснат мониторинг, коментира Спас 
Иванов, експерт по киберсигурност, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
"Европейският парламент ще обсъди прилагането на новоприетия регламент GDPR и първите нарушения, свързани с него. 
Много е важно как Европа ще реагира спрямо случая с Фейсбук. Европа трябва и да внимава, защото Google отговориха на 
техните регулации, като въведоха такси за всеки производител, който ще ползва услугите им. Google Play вече е платен за 
производителите. Така може да реагира и Фейсбук. Ако Фейсбук направи платени своите услуги, ще бъде за добро. Ако 
бъдат наложени глоби, Фейсбук биха преместили дейността в някой данъчен рай, в държава като Малта". 
В Европейския парламент има сериозни колебания по темата, разкри Спас Иванов. Скандинавските държави и Германия 
се обединяват около идеята за по-високи глоби. Страните с по-либерално законодателство не са заинтересовани от високи 
глоби, допълни той. 
"Ще се направи ревизия на една вече доста остаряла директива ePrivacy регулация от 2002, която не е актуална. Въпросът 
е дали съюзът ще избере отново директива, или ще създаде регламент. Регламентът прави правилата общи. Въздействието 
му ще бъде положително. Предстоят регулации и правила относно сигурността в много компании по отношение на 
директивата „1146“, засягаща общата европейска мрежова информационна сигурност. Българският бизнес следва да знае, 
че данните, с които оперира, трябва да бъдат подлагани на непрекъснат мониторинг". 
Конференцията, базирана на защитата на личните данни, е свързана донякъде с популялизиране на GDPR, заяви Спасов. 
"Киберзастраховките представляват адресирането на киберриска с цел предпазване на изтичане на информация и т.н. и 
са съпроводени с редица разходи. Тези застраховки вече се предлагат и засега интересът е учудващо слаб, тъй като хората 
не са информирани. Всеки, който разполага с много данни и извършва високорискова дейност в интернет, дори големите 
банкови институции, биха се защитили така. Това е един вид Гражданска отговорност, толкова популярно би трябвало да 
бъде", спомена още гостът. 
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√ За първи път, откакто има ЕС - Брюксел върна на поправителен бюджета на Италия 
Европейската комисия отхвърли проектобюджета на Италия за 2019 година заради прекомерни разходи и призова Рим да 
представи преразгледан бюджетен план до три седмици, предадоха световните агенции. 
Брюксел отхвърля проектобюджет на страна членка за първи път в историята на ЕС, отбелязва Асошиейтед прес.  
Според европейските правила сега Италия разполага с три седмици, за да представи преразгледан проектобюджет. В 
противен случай е застрашена от процедура за прекомерен дефицит, която може да завърши с финансови санкции, 
съответстващи на теория на 0,2 процента от нейния брутен вътрешен продукт (или 3,4 милиарда евро според данните за 
2017 година). 
Заложеният бюджетен дефицит от 2,4 процента от брутния вътрешен продукт в бюджет 2019 година не е в съответствие 
със съществуващите правила на Пакта за стабилност и растеж на ЕС, призна вчера министърът на икономиката и финансите 
Джовани Триа. Той обясни, че правителството е трябвало да реагира след години на слабо икономическо представяне, 
като добави, че Италия не възнамерява да повишава бюджетния дефицит през 2020 и 2021 година. Всъщност, този дефицит 
е три пъти над обещаното, реагира критично на пресконференция днес Еврокомисарят за икономическите и финансови 
въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси. Според него Италия "ясно, определено и съзнателно" 
се е отклонила от нормите, информира АФП. Италианският държавен дълг е над 130 процента от БВП - вторият по големина 
в ЕС след гръцкия, и повече от два пъти над определения от ЕС праг от 60 процента от БВП. "Италия трябва да продължи 
да намалява дълга си, защото той е враг на икономиката", подчерта Московиси 
Европейската комисия няма друг избор, освен да отхвърли проектобюджета на Италия за 2019 година, коментира и 
заместник-председателят на Европейската комисия и комисар за еврото и социалния диалог, и за финансовата стабилност, 
финансовите услуги и капиталовите пазари Валдис Домбровскис, цитиран от ДПА."Днес за първи път Комисията е 
принудена да поиска от страна от еврозоната да преразгледа проектобюджета си", изтъкна още той и подчерта че няма 
друта алтернатива, освен "да се поиска това от италианското правителство".Нещо повече, може дори да се наложи 
Еврокомисията да преразгледа взетото по-рано тази година решение да не открива процедура за прекомерен дефицит 
срещу Италия, допълни Домбровскис. 
"Не, Италия няма да направи никакви промени в бюджетния си план!", въпреки отхвърлянето му от ЕК, контрира обаче от 
Букурещ, където е на посещение италианският министър на вътрешните работи Матео Салвини"Комисията атакува 
италианския народ", обвини той. 
 
√ Интерпол удари нелегалната търговия с лекарства в 116 страни едновременно 
Координирани полицейски операции на Интерпол в 116 държави доведоха до конфискуването на 500 тона незаконни 
фармацевтични продукти, достъпни по интернет. Сред тях има фалшиви лекарства срещу рак и болкоуспокояващи 
таблетки, както и незаконни спринцовки, съобщи международната полицейска организация, цитирана от Ройтерс. 
Базираната в Лион Международна организация на криминалната полиция уточни, че операцията с кодово име Пангея ХI е 
довела до залавянето на потенциално опасни фармацевтични продукти на стойност около 14 млн. долара, предаде БТА. 
"Като се концентрира върху доставките, манипулирани от организирани престъпни мрежи, операцията доведе до 
затварянето на 3671 интернет линкове, включително сайтове, страници в социални мрежи и онлайн търговски платформи", 
посочи Интерпол. 
Незаконната търговия с лекарства по интернет и особено в т. нар. Тъмна мрежа, през последните години се разраства, 
въпреки че властите затварят големи сайтове за пазаруване, защото престъпните банди разнообразяват дейността си и 
търсят нови клиенти онлайн. 
Това е вторият голям удар по търговията с незаконни лекарства, извършен този месец от Интерпол. 
 
√ Банките в Еврозоната облекчават кредитните стандарти за бизнеса  
През третото тримесечие на годината банките в Еврозоната облекчиха вътрешните си критерии за одобрение на заемите 
за бизнеса, като нетното отслабване на стандартите беше по-силно от очакваното от самите банки, показват резултати от 
последно проучване на Европейската централна банка, цитирано от "Уолстрийт джърнъл". 
В октомврийското проучването за банковото кредитиране ЕЦБ посочи, че кредитните стандарти за бизнес заемите бяха 
облекчени във всички най-големи икономики от еврозоната, с изключение на Франция, където те останаха непроменени 
спрямо предходното тримесечие. 
Трябва да се има предвид, че икономиката на Еврозоната е силно зависима от достъпа до финансиране, като анализатори 
и икономисти наблюдават банковите данни, за да оценят, наред с други неща, тенденциите в корпоративните и 
инвестициите в жилищния пазар, предаде БНР. Гледайки напред, участвалите в проучването 147 банки очакват кредитните 
стандарти за бизнес заемите да останат "в общи линии непроменени" и през четвъртото тримесечие. 
Освен това банките от Еврозоната намалиха, макар и по-слабо, стандартите си за отпускане на жилищни кредити през 
третото тримесечие, очаквайки по-нататъшно нетно облекчаване на стандартите за жилищни кредити през четвъртото 
тримесечие. 
Разхлабването на кредитните стандарти през третото тримесечие беше съпроводено с повишаване на търсенето на 
кредити от страна на компаниите и домакинствата, тенденция, която би трябвало да повиши инвестициите и 
потреблението в еврозоната. 
Централните банкери от ЕЦБ вероятно ще вземат предвид октомврийското проучване за банковото кредитиране, когато 
те обсъждат паричната и лихвена политика на следващото редовно заседание, което ще се проведе в четвъртък (25-и 
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октомври). Участниците на финансовите пазари очакват ЕЦБ да потвърди плана си за прекратяване през декември на 
програмата за изкупуване на облигации, известна като "количествени улеснения" и отново да повтори, че лихвените ставки 
ще останат на сегашните си рекордно ниски нива "поне до края на лятото на 2019 година". 
 
√ Коктейл от рискове заплашва световната икономика. Ще спази ли ЕЦБ обещанието за по-твърда парична политика? 
Европейската централна банка (ЕЦБ) би трябвало да потвърди утре стратегията си за постепенно затягане на паричната си 
политика, предаде Франс прес. Тя е изправена пред множество заплахи за конюнктурата, които вече предизвикаха 
безпокойство на заседанието й през септември. 
"Ако нещо се случи след тази среща, то това бе увеличение на рисковете, които тегнат върху перспективите за 
икономическо развитие", кoментира икономистът от ING Diba Карстен Бжески. 
Към проблемите, будещи безпокойство през последните месеци като търговската война, противоречивите показатели, 
напрежението в развиващите се страни, се прибави бурята на финансовите пазари, перспективата за Брекзит без 
споразумение и бюджетният конфликт с Италия. 
Популистката коалиция, която управлява Италия, не промени бюджетните си прогнози въпреки критиките на Европейската 
комисия, която миналата седмица заяви, че те не отговарят на правилата на Пакта за стабилност и растеж на ЕС. 
Международната рейтингова агенция Moody's понижи в петък кредитния рейтинг на Италия само до една степен над 
спекулативната зона - от Baa3 до Baa2 (латински букви), което би застрашило финансирането. Рим очаква този петък и 
оценката на Standard and Poor's. 
Въпросът е дали при този коктейл от рискове ЕЦБ може да бъде принудена, поради евентуално забавяне на икономическия 
растеж и инфлацията в Еврозоната, да отложи нормализирането на паричната си политика. 
"Последните събития не са окуражителни, но рисковете от влошаване са твърде малки и все още не могат да бъдат оценени 
напълно, така че да се налага ЕЦБ да промени пътя, който е избрала", твърди Бжески. 
В края на септември президентът на ЕЦБ Марио Драги се изказа оптимистично при изслушване в Европейския парламент, 
като предрече "относително силно съживяване на очакваната основна инфлация (без цените на електроенергията и 
храните - бел. ред.). 
Прогнозите му обаче са все още далечни не са се сбъднали, тъй като основната инфлация в еврозоната се е ограничила до 
0,9 процента през септември. Това се случва въпреки силно експанзивната политика на ЕЦБ със масовото наливане на пари 
в брой от 2015 година чрез изкупуване на облигации и най-ниски нива на лихвите. 
 
БНТ 
 
√ Борисов и Ас-Сиси се договориха за смесена комисия за сътрудничество 
Българо-египетска смесена комисия за сътрудничество ще проведе първото си заседание през януари 2019 г. За това се 
договориха премиерът Бойко Борисов и президентът на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси в рамките на официалната им среща 
в Кайро. България може да предложи храни, експертиза в здравеопазването и образованието на Египет, заяви Борисов. 
Египетският му домакин изрази изключителното си уважение към България, която, по думите му, е много важна страна за 
представянето на Египет пред ЕС. 
Увеличаване на инвестициите, общи проекти в енергетиката и борбата с тероризма и екстремизма - това са акцентите от 
срещата на премиера Бойко Борисов с президента на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси. 
Абдел Фатах Ас-Сиси, президент на Египет: Ние се разбрахме за сътрудничество във всички сфери - образование, 
здравеопазване, трансфер на технологии, в математическите науки. Имаме пълно разбирателство и воля от двамата да 
работим за подобряване на сътрудничеството в тези области, които са от взаимен интерес. 
Бойко Борисов, министър-председател: Освен образование имат нашите египетски приятели голяма нужда и в сферата на 
здравеопазването. Традициите, които имаме от години в строителство, енергетика, военна промишленост и туризъм. Така 
че запознах го с възможностите на България, на Балканите за изграждане на тези хранителни хъбове, както те имат сега 
най-голямото находище за газ, ние имаме прекрасни дадености и можем да осигуряваме много повече прехрана за 
местата, където или климатът, или пък просо хората живеят в Африка в голяма бедност. 
Двамата са обсъдили сирийската, либийската и палестинската криза. 
Абдел Фатах Ас-Сиси, президент на Египет: За Палестина, според нас, е важно да бъде намерено справедливо решение в 
рамките на предложението за две държави в границите от 1967 година и със столица за палестинците в Източен Ерусалим. 
Двамата премиери са се разбрали смесена българо-египетска комисия да проведе първото си заседание в България през 
януари 2019 г. 
Бойко Борисов, министър-председател: Тук виждам и много голямо място за сътрудничество в борбата с миграцията, в 
борбата с незаконния износ на артефакти, културно-исторически ценности, които и България, и Египет са може би най-
богатите в света. 
Накрая президентът Сиси изрази изключителното уважение, което Египет храни към България от десетилетия. 
Абсел Фатах Ас-Сиси, президент на Египет: България играе изключително важна роля за предаване на посланието, че 
Египет е важен фактор на сигурността в региона. Ние в Египет оценяваме България като важна за стабилността и 
сигурността. Вашата страна отнася нашия глас пред ЕС. 
Бойко Борисов, министър-председател на България: Февруари месец се подготвя тук, в Египет, среща ЕС-Египет. Едно 
изключително на време посещение, бих го нарекъл, и перспектива в българо-египетските отношения на фона на 
глобалното решение на ЕС да работи все по-близко с Египет. 
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√ Парламентът отхвърли искане на БСП за изслушване на Валери Симеонов 
Парламентът отхвърли искане на БСП за изслушване на вицепремиера Валери Симеонов относно изказването му по 
отношение на протестиращите майки на деца с увреждания. 
Валери Жаблянов от левицата заяви, че в Конституцията е записано, че семейството и децата са под закрила на държавата, 
а в редица международни документи майчинството е провъзгласено за основна ценност. 
Независимо от контекста на изказването, подредбата на думите и запетайките, цялото българско общество остана с 
горчивото впечатление, че г-н Симеонов намери необходимо от поста, който заема, да квалифицира майчинството като 
инструмент за изнудване на държавата, заяви Жаблянов. Скандалът е нечуван и настояваме г-н Симеонов да пристигне в 
залата и да даде обяснение, допълни той. 
Борис Ячев от ОП направи обратно предложение с мотива, че в петък ще бъдат разгледани два социални законопроекта, 
които ще решат проблемите на хората с увреждания. 
Йордан Цонев от ДПС също заяви, че не желае изслушване на вицепремиера в парламента. Когато законодателната власт 
прави искане за изслушване на човек от изпълнителната власт, това става в ситуации с кризи в политики, но когато става 
въпрос за липса на морал и цинизъм на един човек, няма какво този човек да бъде слушан тука, подчерта Цонев. 
Групата на ДПС е категорично против този човек да идва тук и да ни каже какво е искал да каже, посочи депутатът. Това, 
което искал да каже, е срам и позор за цялата страна, коментира Цонев. Ако приемете това изслушване, ДПС няма да 
остане в залата и няма да унижаваме избирателите си да слушаме един циник, каза още той. 
 
√ "Референдум": 51.7% смятат, че ще има трус в коалицията след скандалите в ОП 
Ще доведат ли до трус в управленската коалиция скандалите в "Обединени патриоти" - това беше въпросът в днешното 
издание на предаването "Референдум" по БНТ. Според данните на "Алфа Рисърч", 51.7% от анкетираните смятат, че ще 
има трус в правителството. 43.9% са на противоположното мнение, а 4.4% нямат становище по въпроса. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- По ръба на общественото недоволство. Кой кого подкрепя в коалицията. Вицепремиерът Валери Симеонов - гост на 

предаването. 
- За успешните модели в здравеопазването - реформата между отговорността на лекарите и нуждите на пациентите - 

проф. Генчо Начев. 
- Случаят Хашоги. Как ще се развият отношенията между Турция и Арабския свят след убийството на журналиста. Гост 

проф. Владимир Чуков. 
- Има ли бум на кражбите и как да се предпазим от джебчиите. 
- Нова идея за старите къщи на София. Как Общината ще спасява паметниците на културата. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Има ли риск за лечението на български деца в чужбина след като фондът преминава към Здравната каса? 
- Ще се разпадне ли управляващата коалиция и как ще гласува партия „Воля“ при вота на недоверие? Разговор с 

Веселин Марешки; 
- Каква е реакцията на запада след разкритията на Ердоган около бруталното убийство на журналиста Джамал Хашоги? 

коментар на Тома Томов; 
- На живо: Защо производителите на спиртни напитки подкрепиха Валери Симеонов? 
- Сблъсъкът с бюрокрацията на една майка с дете с увреждане; 
- Вени Марковски за езика на омразата и троловете в мрежата 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Без оставка след протестите. Валери Симеонов остава на поста си, ще издържи ли правителството? 
- Мъж олекна с 15 хил. лв., след като обраха колата му със заглушително устройство. Защо крадецът е на свобода? 
- Деца в риск. Шофьор на училищен автобус вози деца сблед употреба на алкохол. Кой позволи това? 
- Свещенникът -певец. Кой е отец Петър Гарент? 
 
√ Предстоящи събития в страната за 24 октомври  

София. 
- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.  
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
- От 09.00 часа Аулата на Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" (бул. "Драган 

Цанков" №8) ще се проведе стартиращ семинар по проект за изграждане на Център за компетентност „Устойчиво 
оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. 

- От 09.00 часа в храм „Покров Богородичен – Всех скорбящих радост“ (зад хотел „Родина“) ще бъде отслужена 
архиерейска св. Литургия, която с благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски 
митрополит Неофит ще възглави Преосвещеният Белоградчишки епископ Поликарп, викарий на Софийския 
митрополит. 24 октомври е определен за Ден на молитва за децата с увреждания. 

- От 09.00 часа в НДК в зала „Лаура Кетъринг“ ще се проведе форум „Младежко предприемачество“. 
- От 10.00 часа на Сцена 47 при Театър НАТФИЗ ще се състои тържествена церемония, на която Горан Стефановски ще 

бъде удостоен с почетното звание Doctor honoris causa.  



9 

 

- От 10.00 часа до 17.00 часа в зала „Витоша“ на Интер Експо Център ще се проведе петата национална конференция 
„Достъп до добра храна“. 

- От 10.00 часа до 13.00 часа в зала „Роял“ на София Хотел Балкан ще се проведе Третият конгрес на Нотариалната 
камара на Република България на тема „Нотариусът – довереник на държавата и на гражданите. Еволюцията на 
технологиите. Еволюция на правната сигурност“. 

- От 10.00 часа в зала 1 на Столична община ще се проведе заседание на Комисията по архитектура към Столичния 
общински съвет, на което ще бъде разгледана актуална информация по изпълнението на проект „Изграждане, 
възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София“.  

- От 11.00 часа до пилоните на НДК ще бъдат пуснати 1 200 розови балона в памет на жените, които всяка година губят 
битката с рака на гърдата. Събитието е част от информационната и профилактична кампания за борба с тежкото 
заболяване, инициирана от Първа САГБАЛ „Света София“.  

- От 11.00 часа в Гьоте институт ще се проведе дискусията „Говорейки за революция?“.  
- От 11.00 часа в централата на Fibank, която се намира на бул. „България" № 81 Г, отлично представилите се млади 

български спортисти на олимпийските игри в Буенос Айрес и техните треньори ще бъдат наградени от спонсора на 
БОК Fibank. 

- В 11.30 часа в Изложбена зала ЦУМ главният секретар на БТПП Васил Тодоров ще открие 4-то специализирано 
търговско изложение „Здраве и красота с натурални и био продукти“. 

- От 12.30 часа в сградата на Националната финансово-стопанска гимназия директорът на СДВР ст. комисар Ивайло 
Иванов ще награди петима ученици за извършена от тях доблестна постъпка.  

- От 13.00 часа в зала „София 1“, хотел „Маринела“ ще се проведе пресконференция преди предстоящия 
елиминационен двубой между Кубрат Пулев и Хюи Фюри, който ще излъчи претендента за световната титла в тежка 
категория на Международна боксова федерация (IBF) в битка срещу Антъни Джошуа. 

- От 13.30 часа в заседателната зала във Висшия съдебен съвет ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на 
ВСС.  

- От 14.00 часа 11 състав на СГС ще гледа делото срещу Христо П. бивш управител на „Фонд научни изследвания“, 
(умишлена безстопанственост). 

- От 14.00 часа в аулата на УСБАЛ по онкология ще се проведе лекция на тема „Профилактика и превенция на рака на 
гърдата“ в „Училище за пациенти“ на болничното заведение.  

- От 14.30 часа в зала 33 на Софийския районен съд ще се гледа делото срещу А. Попов (бивш зам.-министър на 
транспорта).  

- От 15.00 часа ротарианци и членове на младежките подразделения на организацията – Ротаракт (18-30 г.) и Интеракт 
(12-18 г.) ще излязат по улиците на столицата и ще разказват за постиженията на Световната инициатива за 
премахване на полиомиелита. Местата, на които ще може да се срещат хората в червени тениски с логото на 
кампанията, са фонтана на Южния парк, пл. „Света Неделя“, парка на НДК, градинката пред Народния театър и пред 
Софийския университет „Климент Охридски“.  

- От 15.15 часа на ул. „Света София“ 5, официално ще бъде открита ОББ Галерия.  
- От 19.00 часа в Бар-галерия KaRe-Arte ще се проведе мултимедийна лекция на тема „Модерният мъж: Персоналният 

стил за успеха“.  
- От 20.00 часа в ДНК ще се състои премиерата на спектакълът „Мовименто/Вариации“.  

*** 
Банско.  
- В Банско ще се проведе Втора национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините. 
*** 

Благоевград. 
- От 13.00 часа в зала „22 Септември“ ще се проведе кръгла маса на тема „Бъдеще на науките за древността“.  
- От 18.00 часа Арт салона на Радио „Благоевград“ ще бъде представена фотографската изложба „Песента на водата".  
- От 19.00 часа в Американския университет ще се проведат публични лекции на проф. Кай Долеруп от Университета в 

Копенхаген „Андерсен – човекът зад легендата“.  
*** 

Бургас. 
- От 10.30 часа в храм „Св. Св. Кирил и Методий“ ще бъде отслужен молебен за здравето на децата с увреждания и 

техните семейства.  
- От 13.00 часа в Хотел България в „Капитанска зала“ ще се проведе инициативата "Moving Kotra", организирана от 

Корейската агенция за насърчаване на търговията и инвестициите (КОТРА) и има за цел да реализира двустранни 
бизнес и търговски отношения между Република Корея и България. 

- От 17.30 часа на площад „Атанас Сиреков“ 4 (срещу Община Бургас) ще се проведе инициативата „Известни бургаски 
личности четат за децата“ на тема „Любима книжка от моето детство“ по повод Националната седмица на четенето. 

*** 
Велико Търново. 
- От 11.00 часа в ОУ „Христо Ботев“ и ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се проведе информационна среща с родители, 

а от 11.30 часа в ОУ „Бачо Киро“, ОУ „Патриарх Евтимий“ и СУ „Емилиян Станев“ – състезание по български език и 
литература „Написаното остава. Пиши правилно!“, организирано от Института за български език и литература към 
БАН. В 13.00 часа в Библиотечно-информационния център на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и 
Методий“ ще бъдат наградени отличените творби от конкурсите „Търновска книжовна школа –минало, традиции, 
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бъдеще“ и „Книгата, която няма да забравя“. В 15.30 часа в ДГ „Соня“ деца ще четат на малките под надслов „С любов 
към книгите“.  

- От 16.00 часа в читалище „Надежда – 1869“ ще се проведе среща с Елена Чамуркова и представяне на книгата й 
„Обществена поръчка“.  

- От 19.00 часа Клуб 7 ще се проведе среща с женски футболен клуб „Етър“.  
- От 19.00 часа на стадион „Ивайло“ ще започнат масови безплатни тренировки – Есен 2018. 
*** 

Видин. 
- От 12.30 часа зала на Общинския съвет ще бъдат наградени победителите в Димитровденското математическо 

състезание. От 14.00 часа до 18.00 часа ще се състои IV Международна конференция „Модернизационни тенденции 
в стопанския и културния живот на Видинско и Тимошко – XVIII – XX век” в Конферентен център на Областна 
администрация – Видин. В 19.00 часа ще се състои спектакълът „Северняшка сватба” на Ансамбъл за народни песни 
и танци „Дунав” в Спортна зала „Фестивална”. 

*** 
Враца. 
- От 10.00 часа в църква „Св. Николай“ ще бъде отслужен молебен за децата с увреждания.  
- От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще се проведе търг с явно наддаване за учредяване право на 

строеж върху урегулиран поземлен имот-частна общинска собственост, намиращ се на улица „Лукашов”, отреден за 
построяване на сграда „Административно - търговски център“, съгласно действащия план за застрояване, одобрен със 
Заповед № 464/15.03.2018 г. на Кмета на Община Враца (Сувенирна палата).  

- От 19.00 часа в Камерна зала на ДКТ ще бъде представена постановката „Нора“ от Хенрик Ибсен. 
*** 

Горна Оряховица. 
- От 10.00 часа в манастир „Св. Пророк Илия“ ще се състои церемония „Камбана за живота на Земята 2018“.  

*** 
Добрич 
- От 19.00 часа в Концертна зала „Добрич“ - концерт на Руслан Мъйнов с любимите руски песни.  
- От 19.00 часа в Драматичен театър „Йордан Йовков“ ще се играе спектакълът „Седем“.  

*** 
Казанлък.  
- От 18.00 часа в Хексагон на Алианс Франсез, ул. "23-ти Пехотен Шипченски Полк" 29 ще се проведе информационна 

кампания в защита на Национален парк „Пирин“.  
*** 
Кърджали. 
- От 11.00 часа в ОДМВР – Кърджали ще се състои брифинг относно работата на полицията в училищата, картина на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в областта и резултати от дейността на мобилните екипи 
в малките и отдалечени населени места.  

*** 
Монтана. 
- От 10.00 часа пред паметника на Йордан Радичков ще бъде отбелязана 89-ата годишнина от рождението на писателя. 
- В 17.00 часа в Детски отдел на библиотеката ще бъдат връчени наградите на победителите от програмата „Децата на 

Монтана четат 2018“. 
*** 
Пазарджик.  
- От 18.30 часа в зала на бул. „Стамболийски“ 43А ще се проведе информационна кампания в защита на Национален 

парк „Пирин“.  
*** 
Пловдив.  
- От 09.00 часа ще бъде отслужена архиерейската света Литургия в храм „Св. Възнесение Господне“. 
- От 11.00 часа в Дом за деца „Мария Луиза“, ул. Асен Златаров 29 ще се проведе пресконференция за проекта на 

дългогодишния концерт-майстор на „Софийски солисти” Георги Калайджиев за деца в социално неравностойно 
положение. 

- От 16.30 ч. в залата на Регионалния исторически музей в Пловдив, пл. „Съединение“1, СНЦ „Бизнесът за Пловдив“ и 
„Британо-Българската Бизнес Асоциация“ организират конференция на тема „БРЕКЗИТ И БЪДЕЩЕТО НА 
МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ“. 

- От 17.15 ч. във Факултета по растителна защита и агроекология на Аграрния университет - Пловдив, бул.“ Менделеев“ 
12, етаж 2, аудитория 7 ще се проведе Научна лаборатория за забавна химия и биология. 

- От 17.30 ч. в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов“ – Пловдив ще бъде представена новата книга на Райна 
Каблешкова „За честта на пагона и в служба на Отечеството“. 

- От 19.00 часа в Дома на културата „Борис Христов“ ще свири на цигулка Мила Георгиева.  
*** 
Разград.  
- От 17.00 часа в кафе „Зайо Байо” ръководството на община Разград организира провеждането на Първи дискусионен 

форум за родители. 
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*** 
Русе.  
- В 18.00 часа в туристическо дружество „Приста“ ще се проведе информационна кампания в защита на Национален 

парк „Пирин“.  
*** 
Сливен/Хасково/София. 
- Депутатите от ПГ на „БСП за България” ще се срещнат с гражданите от Сливенска, Хасковска, Софийска област и София 

град във връзка с проекта „Визия за България“. Графикът на срещите може да видите тук. 
*** 
Сливен.  
- От 10.00 часа в зала 105 на Община Сливен ще се проведе пресконференция за представяне на изпълнените дейности 

по проект „Подобряване на гродското среда на Сливен“. От От 13.00 часа ще бъдат открити обществени пространства, 
обновени по проекта. Церемонията ще се проведе на благоустроеното поречие на р. Асеновска от страната на ул. 
„Димитър Пехливанов – Добрович“.  

- От 11.00 в РИМ – Сливен официално ще бъде обявено новото име на Регионалния исторически музей и ще бъде открит 
бюст-паметник на неговия патрон – д-р Симеон Табаков. 

- От 11.00 часа в зала „Май“ заместник регионалният министър Деница Николова ще открие информационен ден за 
популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. От 13.00 часа регионалният заместник-министър ще открие 
обществени пространства, обновени по проекта за подобряване на градската среда на Сливен. Церемонията ще се 
проведе на благоустроеното поречие на р. Асеновска от страната на ул. „Димитър Пехливанов – Добрович“.  

- От 14.30 часа ще се проведе третият полуфинал от образователно-патриотичната кампания „Моят град е моята 
крепост“. В него ще участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.  

- От 18.00 часа в комплекс „Национал“, зала „Графити“, ще се проведе открито обсъждане на Проекта „Визия за 
България“. Участници в дискусията ще са народните представители от Парламентарната група на Коалиция „БСП за 
България“ Антон Кутев, Георги Свиленски, Кольо Милев, Стоян Мирчев и Таско Ерменков. 

*** 
Стара Загора. 
- От 11.00 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Общинския съвет на БСП-Стара 

Загора.  
- От 18.00 часа в арт фоайе на радио „Стара Загора“ ще се състои среща с писателя Христо Карастоянов.  
- От 10.00 часа в РЗИ-Стара Загора ще се проведат събития от Световната кампания „Познавате ли признаците на 

остеопорозата?“.  
*** 
Търговище. 
- От 10.30 часа в кафе-театъра на ОНЧ „Напредък-1864“ ще се проведе информационна среща и граждански диалог на 

тема „Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС“.  
*** 
Хасково. 
- От 10.00 часа в църквата „Св. Димитър“ ще бъде отслужен молебен за здраве за децата с увреждания по повод 

празника на св. Богородица – „Всех скорбящих радост“. 
*** 
Чупрене. 
- От 10.30 часа до 12.00 часа в заседателната зала на Община Чупрене ще се проведе среща на тема „Европейско 

финансиране за малък бизнес“. 
 
√ НСИ: 101 милиарда лева е БВП на България за 2017-а 
Πo oĸoнчaтeлни дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт пpeз 2017 г. инcтитyциoнaлeн ceĸтop "Дъpжaвнo 
yпpaвлeниe" oтчитa бюджeтeн излишъĸ oт 1 145 млн. лв., или 1.1% oт бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт. 
Излишъĸът в пoдceĸтop "Цeнтpaлнo yпpaвлeниe" e в paзмep нa 969 млн. лв., или 1% oт БBΠ. Πoдceĸтop "Mecтнo 
yпpaвлeниe" e peaлизиpaл излишъĸ oт 239 млн. лв., a пoдceĸтop "Coциaлнo-ocигypитeлни фoндoвe" e peaлизиpaл дeфицит 
oт 63 млн. лeвa. 
Дъpжaвният дълг нa Бългapия зa 2017 г. e в paзмep нa 25 908 млн. лв., или 25.6% oт БBΠ. 
 
√ Рекорден скок в цените на горивата 
До края на годината предстои рекорден скок в цените на горивата, предупреждават експерти. Дизелът и масовият бензин 
А-95 вече отбелязват чувствителен ръст, съобщава БТВ. 
През октомври миналата година, литър А-95 се е продавал за 2,03 лв., а дизелът е бил 2,02 лв. литъра. Днес двата типа 
гориво се предлагат съответно срещу 2,38 лв. и 2,41 лв. Статистиката показва, че бензин А-95 е скочил с над 17%, а дизелът 
е поскъпнал с близо 20%.  
Велико Търново е един от градовете, където горивото е най-скъпо. Литър бензин стига 2,50 лв. Пламен е сред онези, които 
не се примиряват с драстичния скок. Убеден е, че в града има картелно споразумение. 
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„От един резервоар, който е примерно 50 или 60 литра, отиват разлика между 15 и 20 лв., което е да речем вечерята за 
едно семейство за ден или два. Нали по-добре е да ги дам на детето си отколкото на картелното споразумение”, коментира 
Пламен. 
В съседния на Търново град – Горна Оряховица, горивото е чувствително по-евтино. Разликата в цената се вижда още по 
средата на пътя – в Лясковец, на 5 км. от областния град. 
Цените на горивата у нас зависят основно от фактори извън България, обяснява икономистът Румен Гълъбинов. 
Усложняващата се обстановка около Саудитска Арабия и предстоящите санкции срещу Иран, биха покачили още цената на 
суровия петрол. 
„При това положение, очаквам цени в България на 2,60 лв. на бензина, на дизела - 2,70 лв. Инфлацията ще се ускори до 
4%, а може и да премине тази граница. По този начин, тя ще изпревари ръста на БВП за тази година”, коментира Гълъбинов. 
От петролната и газова асоциация също отбелязват, че поскъпването на горивата се дължи на обстоятелства, върху които 
България не може да влияе. 
„Ръстът на горивата се дължи изцяло от котировките на суровия петрол. От средата на август до сега, те са се повишили с 
15-17% или 5% за горивата. Това е тренд, който се наблюдава в цяла Европа”, каза Светослав Бенчев, Българска петролна 
и газова асоциация. 
Рано е да се прогнозира дали цената ще продължи да расте. По-ясна картина ще има следващия месец, когато санкциите 
на Съединените щати срещу Иран станат факт, уточняват от Асоциацията. 
 
√ Путин предложи провеждането на среща с Доналд Тръмп на 11 ноември  
Държавният глава на Руската федерация Владимир Путин предложи организирането на среща с американския президент 
Доналд Тръмп в кулоарите на церемонията по отбелязването на 100-годишнината от края на Първата световна война, която 
ще се проведе в Париж на 11 ноември. 
Лидерът на Кремъл отправи поканата в рамките на разговор със съветника на Тръмп по националната сигурност Джон 
Болтън, който е на посещение в Москва, предава TACC, цитиран от Фокус. 
"Разбира се, би било полезно да продължим директния диалог с президента на САЩ, преди всичко, в кулоарите на 
международни мероприятия, които ще се състоят в близко време - например в Париж, заяви Путин, като същевременно 
допълни: "Разбира се, ако американската страна е заинтересована от тези контакти". 
В отговор Болтън увери руския президент, че Тръмп ще се радва да се види с него. 
"Разбира се, на президента (на САЩ) Тръмп ще бъде много приятно са се види с Вас в Париж в кулоарите на 
международната среща, за която споменахте", заяви американският политик. 
 


