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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Радио Дарик 
 
√ АИКБ остро срещу лобистки текстове, които тормозят бизнеса  
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че АИКБ не подкрепя 
бюджета на ДОО. Това мнение той изрази в интервю за предаването „Седмицата“ по Дарик радио. По думите му, АИКБ не 
подкрепя политиката по доходите, която е политика на даване на пари, а не на увеличаване на производителността. 
Относно планирания Бюджет 2019 и разходите за здравеопазване, Велев посочи, че там няма съществени проблеми. 
Цялото инервю гледайте тук. 
 
В. Строител 
 
√ Васил Велев: АИКБ не подкрепя политиката по доходите 
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви, че АИКБ не подкрепя 
бюджета на ДОО. Това мнение той изрази в интервю за предаването „Седмицата“ по Дарик радио. По думите му, АИКБ не 
подкрепя политиката по доходите, която е политика на даване на пари, а не на увеличаване на производителността. 
Относно планирания Бюджет 2019 и разходите за здравеопазване, Велев посочи, че там няма съществени проблеми. 
Според него, има нестабилност в бизнес средата. Той посочи повишаването на осигурителните прагове. 
„Може да се вземе по балансирано решение, което да не отблъсква най-квалифицирането хора“, коментира Велев. АИКБ 
категорично не приема увеличаването на осигурителния доход и ще настояват това да се промени. Велев коментира 
изказването на вицепремиера Валери Симеонов за майките на деца с увреждания и изтъкна, че е недопустимо да се говори 
по този начин, но посочи, че от друга страна никой не реагира на това, че болката и страданието на тези хора се използва 
за политически цели. Работодателите искат стабилност, искат и ограничаване на държавната администрация, искат и 
прецизиране на финансирането за сигурност и отбрана, каза още Васил Велев. 
 
ТВ+ 
 
√ БИЗНЕСЪТ ПРЕДЛАГА ДА ИМА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МАТУРА ПО МАТЕМАТИКА 
Дефицитът на специалисти в сферата на природоматематическите и техническите науки на трудовия пазар е голям. Все по-
малко са и студентите, които избират инженерните специалности. Изключение от тази статистика прави Валентин. Той е 
първи курс Техническия университет в София, учи инженерен дизайн . Казва, че му е интересно и мечтае да работи като 
графичен дизайнер. 
ВАЛЕНТИН СТУДЕНТ В ТУ-СОФИЯ: 
„Много хора говорят, че висшето образование в България не се цени, но това си зависи от специалността и най-много от 
човека. Ако имаш желание по дадена специалност, вероятно ще преуспееш.“ 
От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат да се въведе задължителна матура по математика. Според Васил 
Велев това е начинът хората да повишат от една страна финансовата си грамотност, а от друга младите да се насочат към 
техническите училища. 
ВАСИЛ ВЕЛЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АИКБ; 
 „Няма достатъчно извънкласни форми за насочване на младите хора към науката, техниката, с това, че няма матура по 
математика. Подценено е техническото образование от средния курс още, а то трябва да се започва от детската градина.“ 
Силвия Янева е директор на кариерния център в Техническия университет. Казва, че тя и колегите й се стремят да не губят 
връзката с училището и да привличат младите хора именно към инженерните специалности. 
СИЛВИЯ ЯНЕВА-СТОЯНОВА ДИРЕКТОР НА ЦЕНТЪР "КАРИЕРА И ВЪЗПИТАНИЦИ" - ТУ-СОФИЯ: 
 „Техническият университет в София се среща с ученици – още 9.,10.,11. клас, когато децата все още не са ориентирани, 
ние с добри примери, с партньорство от бизнеса, отиваме в училищата и съответно показваме добрите примери.“ 
Добра практика е и станалото вече традиционно изложение на работодатели „Дни на кариерата“. Тази седмица то се 
проведе за 13-ти пореден път в университета,а организаторите твърдят, че стотици млади хора са започнали работа 
именно след такива форуми. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qq2JGE1q5OI
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Cross.bg 
 
√ Васил Велев: АИКБ не подкрепя политиката по доходите  
Председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България ( АИКБ) Васил Велев заяви, че АИКБ не подкрепя 
бюджета на ДОО. Това мнение той изрази в интервю за предаването „Седмицата" по Дарик радио. По думите му, АИКБ не 
подкрепя политиката по доходите, която е политика на даване на пари, а не на увеличаване на производителността. 
Относно планирания Бюджет 2019 и разходите за здравеопазване, Велев посочи, че там няма съществени проблеми. 
Според него, има нестабилност в бизнес средата. Той посочи повишаването на осигурителните прагове. „Може да се вземе 
по балансирано решение, което да не отблъсква най-квалифицирането хора", коментира Велев. АИКБ категорично не 
приема увеличаването на осигурителния доход и ще настояват това да се промени. Велев коментира изказването на 
вицепремиера Валери Симеонов за майките на деца с увреждания и изтъкна, че е недопустимо да се говори по този начин, 
но посочи, че от друга страна никой не реагира на това, че болката и страданието на тези хора се използва за политически 
цели. Работодателите искат стабилност, искат и ограничаване на държавната администрация, искат и прецизиране на 
финансирането за сигурност и отбрана, каза още Васил Велев. 
 
√ Позиция на изп. директор на АИКБ Добрин Иванов във връзка с предложеното в Бюджет 2019 
Позиция на Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, относно повишаването на максималния осигурителен доход, 
което ще доведе до увеличаване на сивата икономика и до загуба на висококвалифицирани кадри, публикувана във 
Фейсбук профила му: 
„Споделям няколко мои мисли и разсъждения относно предложеното в Бюджет 2019 повишаване на максималния 
осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв.  
1. Несъмнено, увеличението ще засегне най-високодоходната група, която обаче е високообразована и 
висококвалифицирана, чийто труд е най-производителен и с най-голяма добавена стойност, които носят голяма 
отговорност и вземат важни решения. Това са ръководители, мениджъри, инженери, архитекти, финансисти и 100 % от 
заетите в IT сектора. Общо малко над 148 000 души. 
2. Какви са сметките: 
400 лв. осигурителен доход х 32.30% = 129.20 лв., от които:  
77,52 лв. ще плати работодателят, а 51.68 лв. - работникът. 
От финансовото министерство даже са сметнали, че всъщност ефектът за работодателя ще е 69,77 лв., защото, видите ли, 
това ще е разход, който ще намали облагаемата печалба на бизнеса и съответно ще намали дължимия корпоративен данък 
(ами тези, които са на загуба?). Даже вадят и 5% данък при евентуално разпределение на тази печалба и тогава бизнесът 
губи само 66.29 лв. 
Какво се случва при работника според МФ: работникът ще плаща 51.68 лв. повече осигурителни вноски, което пък му 
намалява данъчната основа за облагане по ЗДДФЛ и реално ще получи само 46,51 лв. по-малко, но пък 20 лв. ще отидат в 
личната му сметка в ДЗПО, а и срещу по-големия осигурителен доход ще има по-големи осигурителни права (при болничен, 
при бременност и раждане, при пенсиониране) и т.н....... 
Общият извод е: работодателите „бълха ги ухапала" - 66.29 лв., пък работниците с тези големи възнаграждения няма да ги 
усетят 1,5% от голямата им заплата, къде не са ги дали, пък даже и ще имат по-големи права и ползи. 
Да, ама не... това е на месец и за 1 човек... 
За цялата година и за цялата икономика са 148 000 х 12 х 129.20 = 227 683 200 лв. ..... еха, изведнъж започваме да говорим 
за милиони и то 230 млн. лв., които държавата взема от работодателите и най-работливите българи. 
Какво става на микрониво: 1 ИТ фирма с 49 човека (малко предприятие): 
49 х 12 х 66.29 = 38 978,52 лв. повече разходи, по-малко печалба, по-малко инвестиции. 
39 000 са много пари, за голяма част от малките предприятия, които пък са 95 % от всички, за 70% от тях това е годишната 
им печалба????? 
3. Реалните ефекти ще са:  
Първо, опасност от това ИТ компании да се изместят в Сърбия и Македония, където получават облекчения, а не утежнения. 
Ще загубим висококвалифицирани специалисти и ще убием сектор с висока добавена стойност. 
Второ, ще увеличим сивата икономика в трудовите правоотношения, защото от тези 148 000 души, 20 000 са ИТ 
специалисти, а другите трудно ще отидат да работят в Сърбия и Македония, защото работата им е свързана с България. 
Просто ще минат "на сиво" или ще направят ЕООД с капитал 2 лв., ще сключат с бившия си работодател договор за услуга, 
която ще бъде извършена от ЕООД-то им и в края на месеца вместо заплата ще фактурират услугата си и ще получават 
възнаграждението бруто без удържани данъци и осигуровки. В ЕООД-то си ще се осигуряват като самоосигуряващи се лица 
върху минимален осигурителен доход - 560 лв. И накрая ще платят само 10% корпоративен данък и ако решат и са в 
настроение ще дадат на държавата още 5% данък дивидент. 
Осигурителната система, вместо да вземе от тези хора по 129,20 на месец на човек, може да загуби (3000 - 560) х 32.30% = 
788,12 лв. 
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Свободен народ 
 
√ Да Ви е честит предложеният в бюджет 2019 максимален осигурителен доход в размер на 3000 лева !  
Позиция на Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ, относно повишаването на максималния осигурителен 
доход, което ще доведе до уличаване на сивата икономика и до загубата на висококвалифицирани кадри  
Споделям няколко мои мисли и разсъждения относно предложеното в Бюджет 2019 повишаване на максималния 
осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв.  
1. Несъмнено, увеличението ще засегне най-високодоходната група, която обаче е високообразована и 
висококвалифицирана, чийто труд е най-производителен и с най-голяма добавена стойност, които носят голяма 
отговорност и вземат важни решения. Това са ръководители, мениджъри, инженери, архитекти, финансисти и 100 % от 
заетите в IT сектора. Общо малко над 148 000 души. 
2. Какви са сметките: 
400 лв. осигурителен доход х 32.30% = 129.20 лв., от които: 
 77,52 лв. ще плати работодателят, а 51.68 лв. - работникът. 
 От финансовото министерство даже са сметнали, че всъщност ефектът за работодателя ще е 69,77 лв., защото, видите ли, 
това ще е разход, който ще намали облагаемата печалба на бизнеса и съответно ще намали дължимия корпоративен данък 
(ами тези, които са на загуба?). Даже вадят и 5% данък при евентуално разпределение на тази печалба и тогава бизнесът 
губи само 66.29 лв. 
Какво се случва при работника според МФ: работникът ще плаща 51.68 лв. повече осигурителни вноски, което пък му 
намалява данъчната основа за облагане по ЗДДФЛ и реално ще получи само 46,51 лв. по-малко, но пък 20 лв. ще отидат в 
личната му сметка в ДЗПО, а и срещу по-големия осигурителен доход ще има по-големи осигурителни права (при болничен, 
при бременност и раждане, при пенсиониране) и т.н... 
Общият извод е: работодателите „бълха ги ухапала“ – 66.29 лв., пък работниците с тези големи възнаграждения няма да 
ги усетят 1,5% от голямата им заплата, къде не са ги дали, пък даже и ще имат по-големи права и ползи. 
Да, ама не... това е на месец и за 1 човек... 
За цялата година и за цялата икономика са 148 000 х 12 х 129.20 = 227 683 200 лeва ... еха, изведнъж започваме да говорим 
за милиони и то 230 млн. лв., които държавата взема от работодателите и най-работливите българи. 
Какво става на микро ниво: 1 ИТ фирма с 49 човека (малко предприятие): 
49 х 12 х 66.29 = 38 978,52 лв. повече разходи, по-малко печалба, по-малко инвестиции. 
39 000 са много пари, за голяма част от малките предприятия, които пък са 95 % от всички, за 70% от тях това е годишната  
им печалба ? 
3. Реалните ефекти ще са: 
Първо, опасност от това ИТ компании да се изместят в Сърбия и Македония, където получават облекчения, а не утежнения. 
Ще загубим висококвалифицирани специалисти и ще убием сектор с висока добавена стойност. 
Второ, ще увеличим сивата икономика, защото от тези 148 000 души, 20 000 са ИТ специалисти, а другите трудно ще отидат 
да работят в Сърбия и Македония, защото работата им е свързана с България. Просто ще минат "на сиво" или ще направят 
ЕООД с капитал 2 лв., ще сключат с бившия си работодател договор за услуга, която ще бъде извършена от ЕООД-то им и в 
края на месеца вместо заплата ще фактурират услугата си и ще получават възнаграждението бруто без удържани данъци 
и осигуровки. В ЕООД-то си ще се осигуряват като самоосигуряващи се лица върху минимален осигурителен доход – 560 
лв. И накрая ще платят само 10% корпоративен данък и ако решат и са в настроение ще дадат на държавата още 5% данък 
дивидент.  
Осигурителната система, вместо да вземе от тези хора по 129,20 на месец на човек, може да загуби (3000 - 560) х 32.30% = 
788,12 лв. 
? Тази сума да я умножа ли по 12, а..... после по 148 000, тогава милионите ще станат милиарди..... ? 
Естествено, не всички ще имат това поведение и ще предприемат тези действия. 
Дотук със сметките. 
4. Тезата на синдикатите - и най-вече на КТ Подкрепа, и най-вече на Ваня Григорова: 
Максималният осигурителен доход беше обвързан с МРЗ и беше 10 пъти МРЗ, затова бъдете благодарни, че сега не искаме 
да е 5600 лв. Даже не трябва да има максимален осигурителен доход, а осигуровки да се дължат върху целия брутен доход. 
 Опа, кога беше обвързан максималният осигурителен доход с МРЗ - до 2007 г., когато МРЗ беше 180 лв., тогава той беше 
1800 лв. 
Защо, обаче, го развързаха? Защото не може МРЗ, която се определя административно и е инструмент за правене на 
политика по доходите, да е база за определяне на максималния осигурителен доход. Защото максималният ОД пък 
определя тавана на пенсиите, който пък предпазва пенсионната и осигурителна система от финансов колапс и от фалит.  
Проблемът е в солидарната осигурителна система и опита за осигуряване на справедливост. Пример: 
Висококвалифициран специалист (ИТ, инженер, мениджър и т. н.), работи по 12 часа, и събота, и неделя, и понякога и през 
нощта, получава 10 000 лв. месечно възнаграждение. Така до пенсия, ако доживее, ще се надява да взема 4000 лв. пенсия, 
което е 40% заместващ доход и това, ако има кой да работи и да внася осигуровки, че да може НОИ да му я плаща. Само 
че по сегашните правила не може и ще вземе най-много 1200, защото пари няма и трябва да отидат и при другия, който 
ще опиша по-долу. 
Другият е нискообразован маргинал, разбрал се с работодателя си да се води и осигурява на МРЗ на 4 часа (за да му се 
признава за трудов стаж), т.е. внася осигуровки върху 280 лв. При 40% заместващ доход ще трябва да получава 112 лв. 
пенсия, което е справедливо, защото е изчислена според осигурителния му принос, но не може - ще получава 220 лв., това 
е минималната пенсия за 2019 г. 
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Изводът е, когато пенсионните осигуровки не отиват в индивидуална партида на осигурения, а в общ солидарен фонд, за 
да има все пак някаква социална справедливост, винаги се използва ограничението на максималния осигурителен доход. 
Ако вноските са по индивидуални партиди, всеки ще получава под формата на пенсия това, което е събрал по сметката си 
и тогава не е нужно законът да го ограничава колко да внася. Впрочем, това е логиката и тези възможности осигуряват 
задължителното и доброволното допълнително пенсионно осигуряване на сегашния пенсионен модел. Но когато с 
вноските си плащаш пенсиите на сегашните пенсионери и не е гарантирано, че когато ти се пенсионираш ще има кой да 
плаща, за да получаваш пенсията, която си заслужил според осигурителния си принос, добре би било законът да 
ограничава тази социална несправедливост с максимален осигурителен доход, който трябва да е в размер, който поне да 
се доближава до осигурителния ти принос. 
ОК, доказахме нуждата от ограничението на максималния осигурителен доход. Сега да помислим как справедливо да се 
определя размера му. 
В никакъв случай това не е МРЗ, защото към настоящия момент тя се определя административно и не отразява обективната 
икономическа действителност, а и няма нищо общо с осигурителната система и пенсионното осигуряване.  
Може би това трябва да е минималният осигурителен доход?.... Цък, не, и той се определя административно, чрез 
минималните осигурителни прагове, които пък трябва да се отменят, защото са вредни и минималния осигурителен доход 
е равен на МРЗ.  
Но пък май сме на прав път... топло... защото все пак има нещо общо с осигурителната система, все пак е осигурителен 
доход.  
БИНГО!!! Защо пък да не е среден осигурителен доход? Няма ли да е най-справедливо максималният осигурителен доход 
да е функция на средния осигурителен доход. Показателят средномесечен осигурителен доход участва при определянето 
размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, изчислени от осигурителен доход, т.е. пряко е влиянието му върху 
размера на пенсиите. 
Средният осигурителен доход е осреднена стойност на осигурителните доходи на всички осигурени лица. Той се изчислява 
от НОИ за всеки месец и за цялата година. 
Последният изчислен средномесечен осигурителен доход е за месец август и е 861.52 лв. 
Справедливо ще е максималният осигурителен доход да се определя като средномесечен осигурителен доход и да се 
умножи по определен коефициент, защото нека тези, които са най-работливи, производителни, висококвалифицирани и 
"на светло", да се сравняват не с най-мързеливите, нискоквалифицирани и "на тъмно", а със осреднената стойност на 
осигурителния доход за страната, със средностатистическия работещ. 
За справка, това е механизмът за определяне на максималния осигурителен доход в Германия - средномесечният 
осигурителен доход се умножава с определен коефициент, който е константа, не се променя. 
Ако сме съгласни с всичко казано дотук, остава да решим въпроса колко трябва да е този коефициент за България. Надявам 
се, когато се решава този въпрос в някоя съботно-неделна среща между министър-председателя на Р България и 
синдикатите, да бъдат поканени и работодателите - третата страна в тристранния социален диалог. ? 
За справка, пак в Германия - жизненият стандарт, към който се стремим - този коефициент е 2.1. За да не се получи 
объркване или неразбиране, ще го напиша и словом – две цяло и едно. 
Ако приложим германския коефициент към българския средномесечен осигурителен доход, то максималният 
осигурителен доход в България трябва да е – 861.52 х 2.1 = 1809,19 лв.  
ДА НИ Е ЧЕСТИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯТ В БЮДЖЕТ 2019 МАКСИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД В РАЗМЕР НА 3000 ЛЕВА ! 
  
Добрин Иванов е изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) – национално 
представителната работодателска организация, представена в най-много икономически дейности в страната. 
Магистър по счетоводство и контрол и магистър по право. Работи в областта на индустриалните отношения, 
икономическите анализи и финансовото управление на бизнеса. 
 
Нова ТВ 
 
√ БЮДЖЕТ 2019: Бизнесът и синдикатите не намериха общ език за доходите  
Държавата предлага минималната работна заплата да скочи до 560 лева 
Бизнесът- против държавната сметка за следващата година. Бюджетът влезе за обсъждане между социалните партньори, 
но работодатели и синдикати не постигнаха съгласие по редица теми. 
Най-сериозният спор е за заплатите и осигуровките през следващата година. Държавата предлага най-ниските 
възнаграждения да скочат до 560 лева, вместо сегашните 510. Разбирателство обаче няма. 
По предложение на синдикатите се вдига и максималният осигурителен доход до 3 хиляди лева. Бизнесът отново казва - 
не. 
Работодателите не се съгласиха и с увеличение на държавните заплати. 
Друг спорен момент от дебатите в Министерския съвет са обезщетенията за безработица. Въпреки по-високите удръжки 
за служителите, през следващата година и парите за майките и обезщетенията за хора, останали без работа - няма да се 
повишат. 
Бизнесът и синдикатите не намериха общ език по темата доходи. 
„Не подкрепяме предложения ръст на максималния осигурителен доход”, заяви Димитър Бранков, БСК. 
„Не подкрепяме увеличаването на минималната работна заплата”, допълни го Добрин Иванов, АИКБ. 
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Синдикатите са категорични, че недоволството срещу по-високите удръжки за работещите не е основателно, защото това 
било стъпка към по-високи пенсии в бъдещ момент. Одобряват всички предложения и поставят отлична оценка на 
бюджета. 
Забелязва се обаче, че въпреки вдигането на доходите и увеличаването на максималния осигурителен праг, обезщетенията 
за майчинството и безработица остават замразени. Тук - всички отчитат грешка. 
В неделя Бюджетът влиза в Министерския съвет. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Синдикати и бизнес в спор: Амбициозен ли е всъщност Бюджет 2019? 
Темата коментират Добрин Иванов и Любослав Костов  
Приетите от правителството проекти на държавния бюджет влизат в Народното събрание за начало на бюджетната 
процедура. Приоритетите на Бюджет 2019 са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите. 
В него е предвиден ръст с 10 на сто на заплатите в бюджетния сектор и 20% на учителските.  
Минималната работна заплата също се повишава на 560 лева, а до 2021 година трябва да достигне 650 лева. Предвижда 
се покачване и на социалните разходи. 
"Като цяло предложенията, които са в сферата на осигуряването, са доста спорни. Максималният осигурителен доход и по-
скоро неговото увеличение е несправедливо. Осигурителната система и здравната система не могат да осигурят услугите 
за парите, което осигуреното лице внася. Лицето не може да ползва парите, които е внесъл. Всички средства отиват в общ 
фонд за други хора. Има едно субсидиране от богатите към бедните", обясни в "България сутрин" Добрин Иванов от 
Асоциация на индустриалния капитал. 
Според него минималната работна заплата също е проблем в Бюджет 2019: "Размерът ѝ се определя административно, а 
не трябва да е така. Ако в държавния сектор заплатите растат само с 10%, то в частния ръстът е повече". 
Не на същото мнение е икономическият експерт от КНСБ Любослав Костов. Той смята, че минималният осигурителен доход 
бе замразен от много години и бе крайно време това да се промени. 
"Това не е повишаване на данъка, а повишаване на правата на тези хора. 1/5 от тези пари ще отидат в личния им фонд. 
Икономическата логика налагаше една такава промяна. Може да се каже, че това е доста плахо. Ние настоявахме това да 
се случи доста отдавна", допълни Костов пред Bulgaria ON AIR. 
Експертът все пак коментира, че държавата не подпомага по никакъв начин чуждестранните инвестиции. 
За повече информация вижте видеото. 
 
√ Какви са различията между бизнеса и синдикатите относно Бюджет 2019? 
Темата коментира в "Денят ON AIR" Румен Радев зам.-председателят на УС на АИКБ 
В петък социалните партньори обсъдиха с властта заложените параметри на документа. Обсъдени бяха също бюджетите 
на здравната каса и този на общественото осигуряване. Работодателите не подкрепят увеличението на максималния 
осигурителен доход от 2600 на 3000 лв.  
"Разширяването в посока нагоре в облагаема част засяга в съотношение 40/60 както бизнеса с 60 единици, така и този, 
който получава този доход с 40 единици. Хората с този вид възнаграждения са едри капиталисти. Една част от тези 
възнаграждения се получават от хора от IT сектора, друга от дребни предприемачи и  от висококвалифицирани служители", 
обясни в "Денят ON AIR" Румен Радев зам.-председателят на УС на АИКБ   
Бюджетът на държавата за догодина, който Тристранния съвет обсъди днес, отново скара бизнеса и синдикатите 
"Хубаво е, че се чуват диалози. Няма как да установим какво мисли наш партньор, ако не чуем неговата позиция. Идеята 
обаче е тези позиции да се излагат аргументирано, смислено и без излишни емоции", коментира Радев. 
Той отбеляза положителните качества на проектобюджета за 2019 г. Според него прогнозата за ръст е реалистична и смята, 
че е възможен и по-сериозен ръст от 3,7. По неговите думи трябва да се реформират нереформираните сектори като 
енергетиката. Като друго добро нещо отбеляза увеличаването на ниво в абсолютна стойност на консолидираната фискална 
програма. 
Заместник-председателят на УС на АИКБ обясни, че бизнесът и синдикатите имат различия относно 
предразпределителната роля на бюджета. За тях е много ниска, а ние се радваме на това, посочи Радев пред Bulgaria ON 
AIR. 
"От какво имаме нужда, за да прогресираме и да имаме по-добри възнаграждения? Високи технологии, висока 
производителност, която не минава само през физическото усилие на работника, а през инвестиране в качествено 
обурудване, в добри мениджъри, в разумни и рационални собственици", заяви той. 
Той коментира и отношенията между бизнеса и образованието. 
"Ние вече сме влезли в професионалните училища. Опитваме се от доста време да работим заедно, но не става толкова 
просто, тъй като минава през одобрение на училищните програми", обясни зам.-председателят на УС на АИКБ. 
Гледайте видеото с целия разговор. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-10-29/sindikati-i-biznes-v-spor-ambitsiozen-li-e-vsashtnost-byudzhet-2019
https://www.bgonair.bg/denqt-on-air/2018-10-26/kakvi-sa-razlichiyata-mezhdu-biznesa-i-sindikatite-otnosno-byudzhet-2019
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Dnes.bg 
 
√ Бюджет 2019: За какво се бори бизнесът? 
Бюджетът за догодина скара бизнеса и синдикатите 
В петък социалните партньори обсъдиха с властта заложените параметри на документа. Обсъдени бяха също бюджетите 
на здравната каса и този на общественото осигуряване. Работодателите не подкрепят увеличението на максималния 
осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. 
"Разширяването в посока нагоре в облагаема част засяга в съотношение 40/60 както бизнеса с 60 единици, така и този, 
който получава този доход с 40 единици. Хората с този вид възнаграждения са едри капиталисти. Една част от тези 
възнаграждения се получават от хора от IT сектора, друга от дребни предприемачи и от висококвалифицирани служители", 
обясни в "Денят ON AIR" Румен Радев зам.-председателят на УС на АИКБ. 
"Хубаво е, че се чуват диалози. Няма как да установим какво мисли наш партньор, ако не чуем неговата позиция. Идеята 
обаче е тези позиции да се излагат аргументирано, смислено и без излишни емоции", коментира Радев. 
Той отбеляза положителните качества на проектобюджета за 2019 г. Според него прогнозата за ръст е реалистична и смята, 
че е възможен и по-сериозен ръст от 3,7. По неговите думи трябва да се реформират нереформираните сектори като 
енергетиката. Друго добро нещо е увеличаването на ниво в абсолютна стойност на консолидираната фискална програма. 
Заместник-председателят на УС на АИКБ обясни, че бизнесът и синдикатите имат различия относно 
предразпределителната роля на бюджета. За тях е много ниска, а ние се радваме на това, посочи Радев пред Bulgaria ON 
AIR. 
"От какво имаме нужда, за да прогресираме и да имаме по-добри възнаграждения - високи технологии, висока 
производителност, която не минава само през физическото усилие на работника, а през инвестиране в качествено 
обурудване, в добри мениджъри, в разумни и рационални собственици", заяви той. 
Той коментира и отношенията между бизнеса и образованието. 
"Ние вече сме влезли в професионалните училища. Опитваме се от доста време да работим заедно, но не става толкова 
просто, тъй като минава през одобрение на училищните програми", обясни зам.-председателят на УС на АИКБ. 
 
Портал ТРЗ Нормативи 
 
√ Бизнесът с искане за 2 нови професии - застъпник и ментор 
АИКБ обяви, че е подготвила предложения за допълнение на КТ, посредством които методите за обучение и подпомагане 
в работна среда "менторство" и "застъпничество" да се регулират правно и да се ползват в родните фирми.  
Предложението e отправено към Министерството на труда, като разполагащо с права да оправя предложения на 
законодателни изменения и допълнения.  
Целта зад измененията е повишаване на трудовата пригодност на новоназначените работници и служители и да се осигури 
приемственост в работните процеси, посочи Добрин Иванов, изпълнителен директор на АИКБ.  
Като аргументи за предложените промени Иванов посочи, че ползването на менторство и застъпничество са с огромно 
значение за развитието на индустриалните отношения у нас и без предлаганата уредба, и работодателите, и трудещите се 
лица няма да разполагат с инструменти за взаимодействие в интерес на просперитета и на фирмите и на работещите. 
Освен това промените ще доведат до положителни резултати за пазара на труда и ще способстват за развитието на 
икономиката в цялост.  
Менторството представлява, позволяващ новонаетия работник бързо да се адаптира към работната среда и правилата за 
труд във фирмата, като така упражняваната от него професия ще стане по-привлекателна и ще се създадат условия за 
устойчива заетост. Методът е насочен към подпомагане на предприятията да се възползват от възможния максимален 
потенциал на човешките ресурси и те да повишат капацитета си за постигане целите и приоритетите в дейността. По този 
начин по-опитният служител прехвърля своите знания и умения си на по-малко опитен служител, с оглед да се преодолеят 
трудностите в кариерата и да се постигне социален растеж. 
Застъпничеството пък е предназначено да съдейства на новоназначените кадри да се справят с практическите 
предизвикателства на новата си длъжност. Тук може да се съдейства чрез подкрепа на професионалните отговорности на 
кадъра, подпомагане усъвършенстването на комуникационните умения, съдействие при търсенето на решения на 
възникнали затруднения и подкрепа при разрешаването на конфликти. 
 По мнението на д-р Искрен Ангелов, който е началник отдел в Министерството на труда, е добре текстовете за менторство 
и застъпничество да се формализират в нормативната уредба, защото това би оказало положителен ефект върху 
работодателите 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
БНT 
 
√ Премиерът Борисов ще участва в срещата ЕС-Арабски свят  
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в откриването на третата среща на върха Европейски съюз - Арабски 
свят. 
Форумът, който ще се проведе в гръцката столица Атина, е под наслов „Споделените хоризонти". Очаква се по време на 
срещата да бъдат обсъдени бежанската криза, климатичните промени, както и социалните инвестиции.  
По-късно премиерът Борисов ще присъства на откриването на новото летище в Истанбул по покана на президента на 
Турция Реджеп Тайип Ердоган. На церемонията са поканени държавните глави на осем страни, сред които президентите 
на Албания, Косово, Македония, Молдова и Сърбия, както и емирът на Катар. От балканските лидери в Истанбул ще бъде 
и премиерът на Босна и Херцеговина Денис Звиздич. Новото летище на Истанбул е с годишен капацитет от 150 милиона 
пътници. 
 
√ Цвета Караянчева уважи тържествата за годишнината от освобождението на Петрич 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и депутати участваха в тържественото отбелязване на 106-ата 
годишнина от освобождението на Петрич. Те се включиха в празничното шествие от община Петрич до централния градски 
площад. 
Цвета Караянчева отбеляза, че на този ден се връщаме към паметта на героите с чувство на трепет и преклонение. Длъжни 
сме да почитаме и помним войниците и офицерите, опълченците от Македония и Одринско, които ни гледат от стари 
снимки и паметници, от имена на улици и фасади на сгради и будят съвестта ни. 
Цвета Караянчева, председател на НС: Тази вечер ни събира 106-та годишнина от Освобождението на Петрич – ден, в 
който скланяме глави пред подвига на героите, принесли в жертва пред олтара на Отечеството живота и въжделенията си 
за свобода, равенство и братство. Тук, в сърцето на Пиринска Македония, можем да кажем, че свещената Балканска война 
е война за национално самоопределение, война за правото да сме свободни, със защитени граници и сигурно бъдеще. 
По-рано Цвета Караянчева посети комплекс "Ванга", археологическите разкопки на "Хераклея Синтика" и къщата-музей 
"Ванга". 
 
√ Десета кръгла маса за българите в Бесарабия, Таврия и Крим 
29 октомври е Денят на бесарабските българи. По този повод на 28 октомври се организира десета кръгла маса за 
проблемите на българите в Басарабия, Таврия и Крим. Инициативата е на културното дружество "Родолюбец". 
Основните проблеми, които бяха поставени, са свързани с даването на българско гражданство на българите от Украйна и 
Молдова.  
Галин Георгиев, съпредседател на дружество "Родолюбец": Не се спазват сроковете, когато подават документите си 
хората, примерно на ниво ДАБЧ, която дава първия документ се бавят с 8 или 9 месеца тези удостоверения за български 
произход. Има чисто битови, чисто технологични проблеми, за които институциите не са виновни, но по-скоро на тях им 
липсва кадрови потенциал.  
И затова предлагат дирекциите, които са занимават с даване на гражданство, да бъдат подпомогнати с кадри, защото в 
момента изнемогват.  
Поставен беше и въпросът за стажа на учителите, командировани от министерството на образованието в Бесарабия и 
Таврия. 
Росица Николова, преподавател по български език: Не ни зачитат трудовия стаж. Колегите, които да речем изкарат два 
мандата губят от порядъка на 5 до 9 години от стажа, който им е необходим за пенсиониране, знаете как се отразява това 
впоследствие. 
Колкото до български учебници и помагала, такива не липсват, но трябва да бъдат адаптирани към местната образователна 
система. 
 
√  Екипът на евродепутата Андрей Новаков създаде социална мрежа "Селоводител"  
Социална мрежа наречена "Селоводител" създадоха евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков и екипът му. Целта е да се 
популяризира българското село в чужбина.Всеки може да качи в мрежата снимки на селото си и да даде полезна 
информация за него. Официалната премиера на страницата "Селоводител" ще бъде в понеделник във Френския институт 
в столицата. 
Идеята възникнала заради продължаващото обезлюдяването на българските села.Андрей Новаков призовава всеки да 
качи в мрежата най-хубавите и задължително авторски снимки от своето село, за да го популяризира в чужбина пред хора, 
търсещи спокойно място за живот или работа. 
Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП: Това, което ще направим е да предложим най- полезната информация за всеки 
човек преди да избере да отиде там дали само за уикенда, дали да премести бизнеса си там, или хора, които могат да 
работят от компютъра си да изберат защо не за новия си дом. Ще можем да достигнем до милиони хора в цяла Европа и 
САЩ, така че да представим българското село там.  
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Всеки може сам да направи профил на своето село в страницата, а Новаков и екипа му ще го преведат засега на английски, 
а после и на други езици и ще го промотират. Снимките могат да са на забележителности, музеи, църкви. Екипът вече е 
качил на страницата подробна информация за български села. Отваряме село Козирог.  
Андрей Новаков, евродепутат от ЕНП: Над 60 декара имат терени за продажба, ако си решил да развиваш земеделие, 
на 15 км е най-близката болница или поликлиника и ето в галерията можем да видим църквата, водопадите, природата 
там.  
Може да се види още дали селото има училище или детска градина, има ли хубав интернет или главен път наблизо. Вече 
са направени около 40 профила на села. Сега са на ход хората да създадат още. 
 
√ В Грузия ще има балотаж на президентските избори  
В Грузия ще се проведе втори тур на президентските избори, след като никой от двамата претенденти не спечели над 
половината от гласовете на вчерашния вот. 
Това съобщи Централната избирателна комисия след преброяването на 98 на сто от бюлетините. За родената във Франция 
Саломе Зурабишвили - независима кандидатка, подкрепена от управляващата партия - са гласували 38% от избирателите.  
С минимална разлика я следва кандидатът на опозицията Григол Вашадзе. Балотажът ще се състои не по-късно от 1 
декември. 
 
News.bg 
 
√ Петкова: Няма механизми за регулация на цените на горивата 
Държавата няма механизъм, с който да влияе върху цените на горивата. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова, която е в Сандански. 
Думите на енергийния министър идват в отговор на протестите в няколко града в страната срещу поскъпването на горивата.  
Припомняме, протести днес се провеждат в София, Стара Загора, Пазарджик, Бургас, Хасково, Пловдив. 
Не смятам, че протестите срещу цените на горивата са насочени срещу държавата, тъй като този пазар е напълно 
либерализиран, посочи Петкова. 
По думите ѝ такава либерализация се очаква и по отношение на цените на електроенергията. 
Петкова заяви пред БНР и че няма как държавата да се върне към регулация в сектора на горивата. 
"За газа има, защото тук става въпрос за стока, която е на база на доставка за обществото. Имаме обществен доставчик в 
лицето на "Булгаргаз", каза тя, допълвайки, че цените на горивата се определят от пазара. 
 
√ Няма да се променят заплатите след приемане на еврото, уверява Кристалина Георгиева 
Главният изпълнителен директор на Световната банка (СБ) Кристалина Георгиева определи като естествено и необходимо 
задължение България да влезе в чакалнята на еврозоната. 
Влизането на страната ни в еврозоната означава, че ще имаме едно столче, на което ще пише България, обясни тя в ефира 
на БНТ. 
Според Кристалина Георгива притеснението на хората, че заплатите в страната ще се променят, ако се приеме еврото в 
България, са неоснователни. 
"Добре е да се работи с евро в България", смята главният изпълнителен директор на СБ. 
Геогиева обясни, че 2/3 от средствата на Световната банка отиват в бедните държави, а останалата част отиват в страните 
с по-високи доходи. 
Приоритетните държави с по-високи доходи са тези, които правят реформи, имат ясна стратегия за инвестиране и там, 
където виждаме големи резултати, като например Аржентина, поясни Георгиева. 
"Ние сме навсякъде, където проблемите на развитието и на сигурността на света са свързани", изтъкна тя. 
Кристалина Георгива призова да се замислим какъв ще бъде светът в бъдеще, как ще изглежда трудът в бъдеще и как се 
справяме с големите глобални предизвикателства. 
 
√ Некоректните платци у нас се увеличиха до 54% 
Некоректните платци у нас се увеличиха до 54%, съобщават от Асоциация за защита на потребителите (АЗП), позовавайки 
се на анализ на Асоциацията на колекторските агенции в България за първата половина на тази година. 
Процентът на българските потребители, които не са успели да си върнат кредитите към банките навреме през миналата 
година, е бил 48 на сто. 
В същото време се отчита бум на търсенето на заеми заради намаляването на лихвите по кредитите, показват данни на 
БНБ. През септември тази година ипотечните заеми за първи път са надхвърлили 10 милиарда лева и достигат рекордната 
сума от 10.2 милиарда лева. На годишна база ръстът на ипотечните кредити е с внушителните 9.9%. Потребителските 
кредити растат още по-бързо. Те вече са 8.9 милиарда лева, което е увеличение от над 15% спрямо септември 2017 г. 
На второ място по брой на закъсалите длъжници са потребителите на услуги на небанковите кредитиращи институции, 
които най-често отпускат т.нар. бързи кредити. Все пак при тях се отчита известен спад - ако до миналата година това са 
били 20% от длъжниците, сега те вече са "само" 18%. 
Средният размер на необслужваните задължения, търсени от колекторските фирми, е 1162 лв., преди година е бил 728 лв. 
Това означава, че хората не планират добре разходите си и затова понякога забравят или пропускат някои вноски. 
Интересен момент е, отбелязват от асоциацията, че най-бързо расте броят на хората, които задлъжняват заради различни 
телекомуникационни продукти - телефони, таблети и др. Техният брой сред исканията за просрочени задължения е скочил 
2.5 пъти - до 15% на фона на 6% година по-рано. 
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От асоциацията призовават хората да внимават с вземането на кредити, защото могат да попаднат в ръцете на 
колекторските фирми, които упражняват системен тормоз над българските граждани при събирането на дългове. 
Това са новите рекетьори и мутри в България, предупреждават от организацията. 
Напомня се, че основен инструмент на действие на колекторските фирми е подвеждането на гражданите за техните права, 
включително по отношение на давността на дълговете. Често потребителите биват подмамени от колекторите да погасяват 
дългове с изтекла давност, на разсрочено плащане при това "уж" с отстъпки. 
 
Списание Икономист 
 
√ Правителството одобри проектобюджет 2019  
Държавата никога не е била в по-добра кондиция, заяви премиерът Борисов 
На извънредно заседание в неделя правителството одобри проектобюджета за следващата година. Финансовия министър 
Владислав Горанов обяви, цитиран от БНР, че той ще осигури нормалното функциониране на държавата и изпълнява 
основните приоритети на управляващите: „Макроикономически очакваме добрите тенденции за развитието на нашето 
стопанство да продължат и в следващите години, въпреки че, разбира се, не сме изолирани. И като малка отворена 
икономика сме под влиянието на всички процеси, които се случват около нас и най-вече в Европа“. 
На упрека на опозицията, че бюджетът е разработен предизборно, Горанов отговори: „Това, че в следващата година има 
европейски избори, аз не виждам какво общо има държавният бюджет за следващата година с европейската тематика. 
Изборите са механизма, през който се определя кой носи отговорност за изпълнителната власт, но догодина нямаме 
такива избори“. Освен избори за европейски парламент, които ще се състоят в края на пролетта, през есента на 2019 г. ще 
има и местни избори в България. 
Финансовият министър акцентира на промяната в закона за държавния служител, която ограничава работата като 
държавен служител след навършване на пенсионна възраст. От нея ще бъдат засегнати повече от 1000 души в 
администрацията към момента. „Логиката е житейски проста. Има достатъчно млади хора, които трябва да минат през 
държавната администрация и да полагат труд в нея“, каза Горанов. 
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подчерта, че за първи път разходите за здравеопазване надхвърлят 5 
млрд. лв.: „Критиката, която чувам от определени политически сили – дават се едни пари, а срещу тези пари няма контрол, 
не е вярна. Напротив, в сърцевината си повечето промени са свързани с контрола в системата“. Средствата за сектора за 
2019 г. нарастват с близо 550 млн. лв-, от които 490 милиона ще отидат по бюджета на Здравната каса. 
Разходите на общественото осигуряване са 11,7 млрд. лв., от които 10 млрд. лв. за пенсии. Залага се сериозен ръст на 
приходите от осигуровки – 14,7 % повече в сравнение с тази година или почти 1 млрд. лв., каза социалният министър Бисер 
Петков. Това ще позволи увеличението на пенсиите с 5,7 % от юли, ръст значително изпреварващ инфлацията. 
Държавата никога не е била в по-добра кондиция отсега, заяви премиерът Бойко Борисов в началото на заседанието, 
цитиран от БНР. Премиерът определи проектобюджета като „един от най-амбициозните от началото на прехода” и 
съобразен с предизборните обещания и договореното с коалицонните партньори. Поради добрата събираемост и 
успешната борба с контрабандата,има повече пари в държавната хазна и във всички сфери ще има увеличение на 
средствата, каза още Борисов. 
„Така че на тези, които са срещу сегашното управление, на практика са и срещу устойчивото развитие на икономиката и 
обществото в България, или, както казва Горанов, когато цифрите говорят и най-големите критици би трябвало да се 
съобразят. Аз не че им казвам да запазят радиомълчание, а просто и те да говорят с цифри“, каза премиерът по повод 
критиките срещу проектобюджета от страна на опозицията. 
Минимална заплата става 560 лв., заплатите в бюджетния сектор се увеличават с 10 %,  максиманият осигурителен доход 
се вдига от 2600 на 3000 лева, а таванът на пенсиите – на 1200 лева. 
Очакванията за растежа на икономиката догодина са 3,7 на сто, планираната инфлация е 3 процента. 
 
Novini.bg 
 
√ Мария Габриел: Предлагаме 2 милиарда евро по новата програма „Цифрова Европа“ да бъдат за киберсигурност 
Към 2020 година Европа ще се изправи пред недостиг на хиляди квалифицирани експерти по киберсигурност. Ето защо е 
важно да инвестираме повече в подготовка на специалисти с високи цифрови умения, каквато цел има и новата програма 
„Цифрова Европа“. 
Предвиждаме 2 милиарда да бъдат отделени за сферата на киберсигурността, като 700 милиона евро от тях за обучение 
за високи цифрови умения. Това заяви българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел при 
откриването на конференция за киберсигурността в електрическата мобилност и енергийната инфраструктура, 
организирана от Националната браншова организация за електрическа мобилност в партньорство със Софийски Форум за 
Сигурност и Военна Академия „Г. С. Раковски“. 
Комисарят наблегна, че повечето компании днес нямат свои собствени експерти по киберсигурност, а гражданите също не 
са експерти по киберсигурност. „Всеки, който използва цифрово устройство, трябва да е наясно с рисковете за 
киберсигурността и да прилага достатъчно добро ниво на киберхигиена. 
Кампанията  SaferInternet4EU, която стартирах през февруари, е много добър инструмент за повишаване на киберхигиената 
на всеки потребител чрез публикуваните материали, които дават стъпка по стъпка най-важните правила за лична 
киберзащита“, посочи Мария Габриел, съобщиха от Представителството на ЕК в България. 
През последните няколко години ЕС финансира изследователски и иновационни проекти в областта на киберсигурността. 
Планира се публично-частно партньорство, което да инвестира 450 милиона евро до 2020 г., като индустрията ще добави 
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три пъти повече. Тази подкрепа цели да вкара повече технология в устройствата, които са на пазара. Българският 
еврокомисар напомни, че наскоро Европейската комисия предложи да се създаде Европейски център за компетентност  
по киберсигурност, който да събере цялата съществуваща в държавите членки експертиза.  Поставено беше и началото на 
мрежа от национални центрове за компетентност, като през ноември ще бъде стартирано с пилотен проект на обща 
стойност 50 милиона евро. 
Мария Габриел отбеляза и значението на това да се създадат стимули за компаниите, които да вграждат в устройствата 
повече сигурност. За да се постигне това, потребителите трябва да могат да определят колко сигурен е един продукт, а 
когато това се случи, компаниите сами ще искат да покажат, че техните продукти са безопасни. 
Това ще стане възможно с новата европейска рамка за сертифициране на продуктите, която Европейската комисия 
предложи, а в момента българският еврокомисар води преговорите с Европейския парламент и Съвета, като целта е 
постигане на споразумение до края на годината. 
„Ние имаме все повече свързани устройства и затова от общите ни усилия зависи да гарантираме тяхната сигурност. Това 
важи в пълна степен и за електрическата мобилност и енергийната инфраструктура. Опазването на системите в тези сфери 
от кибератаки означава опазване на енергийната ни сигурност. Инвестициите в киберсигурност са инвестиции с висока 
възвръщаемост за институциите, критичната инфраструктура, гражданите, бизнеса“, заяви българският еврокомисар по 
цифровата икономика и общество Мария Габриел. 
 
Investor.bg 
 
√ Цените на плодовете и зеленчуците остават без промяна в края на октомври 
Индексът на тръжните цени е на ниво от 1393 пункта 
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро миналата седмица остана без 
промяна на ниво 1,393 пункта, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/. Базовото ниво на 
индекса - 1,000, е от 2005 година. 
Оранжерийните домати поскъпнаха със 7,0 на сто и се продават по 2,30 лева за килограм. Оранжерийните краставици 
поскъпнаха с 7,4 и се търгуват по 1,75 лева. Картофите се продават по 0,63 лева за килограм на едро. Цената на зелените 
чушки се задържа 1,20 лева за килограм. Червените чушки поевтиняват с 6,4 на сто до 1,91 лева за килограм. Морковите 
се търгуват по 0,70 лева за килограм. 
Ябълките поевтиняват с 9,5 на сто и се продават по 0,95 лв./кг. Гроздето поевтинява с 0,6 на сто до 1,56 лева за килограм. 
Кравето сирене поевтинява с 0,5 на сто и се търгува по 5,92 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", се купува по 9,99 лв./кг, а 
олиото поскъпва с 2,1 на сто и се купува по 1,99 лева за литър. Каймата се търгува по 4,70 лева за килограм. Пакетче краве 
масло от 125 грама струва 2,34 лева. Пилешкото замразено месо се продава по 4,05 лева за килограм на едро в края на 
седмицата. Захарта поевтинява с 0,9 на сто и се търгува по 1,12 лв./кг, а брашното тип "500" поскъпва с 1.2 на сто и се 
продава по 0,86 лева. Яйцата се продават по 0,21 лева за брой. 
 
√ К. Крал: Над 400 хил. клиенти на ЧЕЗ в България използват електронни фактури 
В интервю пред Investor.bg изпълнителният директор на ЧЕЗ България Карел Крал заяви, че отказът от електронни 
фактури е спестил 682 мегаватчаса електроенергия 
Над 400 хил. клиенти на енергийното дружество „ЧЕЗ Електро България“ АД вече са преминали към електронни фактури, 
заяви изпълнителният директор на компанията и регионален мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал, който откри 
маратона Run Green 2 на територията на столичния Южния парк по-рано днес. 
В интервю пред Investor.bg Крал коментира инициативите Run Green 2 и We Do Green, които са част от кампанията на „ЧЕЗ 
Електро България“ „Зареждаме ви с енергия“.  
Според него тези събития имат за цел да оформят посоката на мислене на потребителите към едно по-зелено бъдеще и 
към подобряване качествата на въздуха, около което продължават да текат остри дебати на европейско и световно ниво. 
С избора си към преминаване от хартиени към електронни фактури потребителите на ЧЕЗ са спасили от изчезване повече 
от 3550 дървета, спестявайки над 32 млн. листа хартия, както и 682 мегаватчаса електроенергия, необходима за 
производството й. 
Крал сподели, че по време на предходния маратон Run Green, който се проведе през юли тази година, са били заявени 121 
нови регистрации за безплатните дигитални услуги – електронните фактури и мобилните текстови известия. 
След края на маратона започна и традиционното засаждане на 10 дръвчета, което е съвместна инициатива с gorata.bg. 
Идеята на събитието е да се залесят наново обезлесените територии в гори, паркове и населени места в Западна България 
и по този начин да се направи крачка напред към подобряването на условията на околната среда и качеството на въздуха. 
На 2 ноември предстои ново засаждане на дъб и акация от служители на ЧЕЗ на опожарената територия близо до с. 
Росоман, като предвиденият брой на фиданките вече достига 1500 от първоначалните 366, заяви още Карел Крал. 
Също така, на 10 ноември ЧЕЗ планира засаждане на иглолистни и широколистни дървета в столичния парк „Възраждане“ 
съвместно със столичен район „Възраждане“ и местни доброволци. 
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Bloomberg TV 
 
√ Експерт: Привличането на кадри в туризма остава основен проблем 
Българските хотелиери и ресторантьори срещат засилена конкуренция в търснето на кадри на пазара на труда в 
Украйна и Молдова, заяви проф. Стоян Маринов  
Проблем номер едно на туристическия сектор остават кадрите. Това каза за БТА проф.Стоян Маринов от Икономическия 
университет във Варна в рамките на Черноморски туристически форум.  През тази година дискусиите са посветени на 
устойчивостта на продуктите, били те на национално или трансгранично равнище, съобщава Investor.bg. 
По думите на проф. Маринов ситуацията за родните хотелиери и ресторантьори ще се усложни още повече, тъй като те 
вече имат много сериозна конкуренция в търсенето на кадри на пазара на труда в Украйна и Молдова. Според 
специалистите на „лов" за работна ръка в Украйна и Молдова вече са и фирми от Полша и Гърция, които предлагат по-
високо заплащане от нашите. 
Липсата на квалифицираната работна ръка в туризма не е само проблем за България, а по целия свят, допълни Маринов. 
По думите му за нашата страна проблемът е, че изнася обучени кадри, а внася хора без опит. 
Според Маринов през изминалото лято от България са отишли да работят в чужбина близо 6000 души. Реализирали са се 
основно в САЩ, Германия, Гърция и Кипър, докато българските хотелиери и ресторантьори са назначавали хора от Украйна 
и Молдова. 
Негативът е, че с неквалифицирани кадри няма как да се предоставя качествено туристическо обслужване, посочи 
Маринов. Според него решението на този проблем е в ръцете на бизнеса, който би трябвало да плаща по-високи заплати, 
да назначава повечето от служители на целогодишни, а не сезонни договори и да им предоставя перспектива за кариерно 
израстване. 
През това лято много от служителите по Северното Черноморие отчетоха, че заплащането е по-високо в сравнение с 
предходните сезони, допълни Маринов. За сметка на това обаче хората отчитат, че няма никакво подобрение в условията 
на труд - т.е. спазването на работното време, кариерното развитие, заплащането на нощен труд, са все още в сферата на 
добрите пожелания. Оказва се, че проблем е и отношението към служителите, тъй като има оплаквания от поведението 
на преките им ръководители, допълни Маринов. 
По отношение на пазарните позиции въпреки силната конкурентна среда, българското Черноморие успя не само да ги 
запази, но и разшири след успешните 2016 г. и 2017 г., посочи Маринов. Като основание за този извод той посочи ръста на 
пасажерите през летищата във Варна и Бургас, чийто брой към края на август достига общо близо 5,6 милиона души. Най-
голям брой чуждестранни гости и на двата аеропорта са пристигали от Германия, Русия, Полша и Великобритания. У нас 
доминират туристите с невисоки доходи, резервиращи от типа all-inclusive, каза Маринов пред БТА. 
 
БНР 
 
√ Полина Карастоянова: Кадрите и рекламата са основните проблеми на туризма 
Има спешна необходимост от нови влекове и писти 
Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм, коментира в "Преди всички"   
перспективите за предстоящия зимен туристически сезон и други актуални теми.  
Тя коментира и предложения за промени в Закона за туризма: 
"Има много ясен модел, по който се правят промените в Закона за туризма. Предлагат се от министерството, допълват се 
от организациите в Националния съвет по туризъм, прави се и публично обсъждане. Само предложенията с консенсус или 
поне значителна подкрепа влизат в МС или НС. Не всички предложения стигат до реализация." 
Карастоянова подчерта, че "постоянният ръст на туристи в България се запазва. Има устойчив ръст както в летните, така и 
в зимните курорти. Замният продукт като цяло е по-скъп заради целия сбор от услуги, а също и поради факта, че сезоните, 
поради много причини се скъсяват. Това прави по-големи инвестициите от страна на частния сектор. Съоръженията за 
изкуствен сняг са развити и функциониращи, но има и необходимост от търсене на алтернативни предложения при 
невъзможност да се карат ски. Необходимостта от нова инфраструктура, влекове и писти е повече от неотменима. Всички 
измислени в туристическия бизнес възможности за приятни преживявания се предлагат и от нашите туроператори и 
хотели. Има две предпоставки - развита инфраструктура и достъпност на самите курорти - лифтове, влекове, писти."  
На въпрос защо много българи предпочитат съседни страни, Карастоянова отговори, че туризмът е динамична индустрия 
и привличането на чужди туристи е естествена част от нея.  
Карастоянова открои два ключови проблема -  кадрите и рекламата. Тя смята, че е трябвало още преди 10-15 години да се 
заложат мерки за подготовка на кадри.  
"Мерките с Украйна и Молдова са твърде палиативни и не решават въпроса", смята Карастоянова. 
 
√ Президентът Румен Радев ще обсъди развитието на Дунавския регион с колегите си от Австрия и Румъния 
Президентите на България, Австрия и Румъния ще обсъдят във Виена перспективите за развитието на Дунавския регион. 
Във фокуса на разговорите на Румен Радев, Александър Ван дер Белен и Клаус Йоханис ще бъдат и теми от дневния ред 
на Европейския съюз с акцент върху европейската перспектива на страните от Западните Балкани.  
Това е втората среща на тримата държавни глави за развитието на Дунавския регион след проведената през май среща в 
Русе по инициатива на Радев. 
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√ Петър Ганев: Бюджет 2019 е по-щедър от обикновено 
Петър Ганев от Института за пазарна икономика коментира в предаването "Преди всички" проекта за Бюджет 2019, който 
влиза за обсъждане в парламента. 
"Нашият бъджет е рекорден всяка следваща година. Ръстът на икономиката го позволява. Над 40 млрд е общата 
консолидирана рамка. Трета поредна година имаме излишък, в края на лятото беше над 2 млрд. Почти 10 милиарда е 
общият ръст на разходите за две години. Аз определям бюджета като по-щедър от обикновено, затова и синдикатите са 
по-тихи. Интересно е, че за 2020-2021-а година предвиденият ръст на разходите е само милиард - два, докато сега растат 
с 4-5 милиарда на година. Това е добре за публичния сектор, но е за сметка на нещо и това е влошаване на бюджетното 
салдо", отбеляза експертът. Спорът тази година отново е за максималния осигурителен доход. 
Относно вероятността първоначалният вариант да се промени Ганев коментира, че обикновено промени се правят, когато 
влезе в парламента. Много често в разходната част група депутати успява да завиши определено перо. Твърде възможно 
е да има промяна в плановете за увеличаването на максималния осигурителен праг, добави той. 
Ганев коментира замразяването на парите за майчинство и аргумента, че това се прави, за да се връщат по-бързо жените 
на работа: 
"В бюджета има структурни теми, по които отдавна има консенсус - че трябва да се реформират силовите ведомства, че 
има твърде много бенефицианти на т.н. детски, че хората, които получават обезщетения за безработица, трябва да са били 
осигурявани за по-дълъг период и т.н. Обичайна практика е, когато се правят тежки реформи, да замразяваш съответното 
перо и относителният му дял да става по-малък. Дебатът за майчинството е тежък, но е факт че у нас то е от най-дългите, 
дори на фона на социална Европа". 
Ганев допълни, че в добри години за икономиката би било логично да се направи нещо, за да стане по-леко за 
данъкоплатците. 
 
√ Природният газ ще продължи да поскъпва и през следващата година 
В. Начев за суровия петрол: Няма такъв потенциал, който да провокира цена от 100 долара за барел 
Енергийният анализатор Васко Начев не приема прогнозите на анализатори в международен план, че суровият петрол ще 
достигне цена от 100 долара за барел. Според него до началото на следващата година цените на нефта по-скоро ще се 
движат около 75 долара за барел. 
"Всички големи играчи на пазара ги устройва тази цена. Разбира се, никой не би се отказал от по-големи печалби. Това 
обаче със сигурност би довело до рецесия в световната икономика, защото тя не е готова за такива нива. Независимо какви 
са политическите форсмажорни ситуации, било то в Близкия Изток или където и да е по света. Няма такъв потенциал, който 
да провокира цена от 100 долара за барел“. 
Васко Начев добави, че природният газ ще продължи да поскъпва и през следващата година. Освен очаквания скок с около 
4 на сто от Нова година, повишение на цените на синьото гориво у нас може да има и от април с още 8-10 процента.  
"Разбира се, това е много предварително. Има форсмажорни ситуации, които биха рефлектирали в посока нагоре. Малка 
е вероятността да е надолу", коментира експертът в предаването "Събота 150. 
 
√ ГСДП заплаши да напусне правителството след лошите резултати от изборите в Хесен 
Германия е на прага на нова политическа криза, след като Социалдемократическа партия заплаши да напусне крехката 
управляваща коалиция на канцлера Ангела Меркел, ако не получи в най-скоро време гаранции от нея, че ще бъдат взети 
мерки за подобряване на положението в страната, предаде АФП.  
Социалдемократите заявиха това след слабото си представяне на вчерашните регионални избори в провинция Хесен 
„Състоянието, в което се намира правителството, е неприемливо“, заяви председателката на социалдемократите Андреа 
Налес, имайки предвид нестихващите спорове, които подкопават коалицията най-вече по въпросите на миграционната 
политика. Според нея ситуацията на постоянен конфликт в Берлин „в много голяма степен е допринесла“ за загубите, които 
претърпя партията ѝ на регионалните избори в Хесен с резултат под 20% и спад от над 10 процентни пункта спрямо 
предходния вот. 
Налес поиска да бъде изработен точен „пътен лист“, определящ мерките, които правителството трябва да вземе до 
септември 2019 г., за да се подобри всекидневието на населението. 
Генералният секретар на Християндемократическия съюз Анегрет Крамп-Каренбауер, която е от близкото обкръжение на 
Меркел, заяви снощи, че резултатът е „много болезнен“,  имайки предвид загубата на толкова гласове. В същото време 
обаче тя изрази задоволство от факта, че партията ѝ е начело на регионалните избори в Хесен. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- Тервел Пулев - шампион. Специално интервю на боксьора за БНТ. 
- Трансплантациите. Какво да се промени? Гост: Д-р Михаил Христов. 
- Арестът на Баневи или спомен от българската приватизация. Коментар в студиото. 
- Внимание, домашно насилие. Как помагат институциите? 
- Черен лед на пътя. Време е за смяна на гумите.  
БТВ, "Тази сутрин" 
- Министърът на външните работи Екатерина Захариева, за напрежението около смяната на името в Македония и 

скандалите в „малката коалиция". 
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- Консервативен или социален е Бюджет 2019 и как са разпределени парпите в него? Коментар на Муравей Радев. 
- Обвинения за пране на пари срещу бизнесмена Иво Прокопиев. Има ли достатъчно доказателства? 
- Започва Седмицата на духа в „Тази сутрин": За умението да даряваш втори шанс за живот. Трансплантолозите доц. 

Васил Михайлов и доц. Ивелин Такоров. 
- Новата тема в „Чети етикета", с Биляна Гавазова. 
- Трябва ли да има „солени" глоби за тези, които не ходят на задължителните профилактични прегледи? 
Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Полицаи пострадаха при сблъсъци в Мъглиж, след като граждани оказаха съпротива при арест. Репортерите на NOVA 

предават на живо от мястото на инцидента. 
- Баневи отговориха в писмо, след обиск в имоти на фамилията. В каква посока ще продължи разследването? Коментар 

на журналиста Слави Ангелов. 
- Моряк загина при ремонт на кораб във Варна. Какви са версиите на прокуратурата? На живо, от морската столица. 
- Млада майка и двете й деца останаха без дом, след като пожар изпепели дома им. Среща с тях. 
- Хиляди остават без транспорт, след като автобусите в община Хасково спират работа. Какви са причините? 
- Българин е сред свидетелите на жестокото убийство на момиче в Италия. Какво пише в стенограмата от разпита на 

Наско Радев? На живо, от Рим. 
- След силното земетресение в Румъния, възможно ли е мощен трус да разтърси и България? 
- След промяната в статута на Фонда за лечение на деца в чужбина, какво ще се случи с малките пациенти? Среща с 

Лора и нейното семейство. 
- Състезание с каруци блокира натоварен общински път в Казанлъшко. Изпратената патрулка не успяла да разпръсне 

събралите се и се наложилo изпращане на подкрепления. 
- От Токио до Каравелово. Историята на една японка, която избра България за втора родина. 
- Поредна уникална находка в римския град Хераклея Синтика. За проучванията край Петрич говори доц. Людмил 

Вагалински, директор на Националния археологически музей . 
 
√ Предстоящи събития в страната за 29 октомври  

София. 
- От 10.00 часа в Министерство на образованието и науката министър Красимир Вълчев ще награди български 

училища и учители, участвали в Европейската седмица на програмирането. 
- От 16.30 часа в зала 7 на НДК министър Лиляна Павлова ще участва във форум, посветен на жените в политиката.  
- От 09.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Пленума на ВСС във връзка с съгласувателната процедура 

по проекта на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект на държавния бюджет на 
Република България за 2019 г. и изразяване на становище относно разпоредбата на §15 от ПЗР на ПЗДБРБ за 2019 
г. 

- От 10.00 часа в Гранд хотел София еврокомисар Мария Габриел, председателят на ПГ на ГЕРБ и председател на 
Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов и кметът на София Йорданка Фандъкова ще 
открият конференцията „Технологии и цифров единен пазар: възможности и предизвикателства", посветена на 
цифровата икономика, киберсигурността, бъдещето на работните места.  

- От 10.00, 12.00 и 14.00 часа в Националния исторически музей (НИМ) ще се проведат учебни часове за деца в 
специална зала на музея, наречена „Старото школо”. Децата ще се потопят в атмосферата на Възраждането като 
изкарат един учебен час по „взаимоучителната метода”, въведена и прилагана от д-р Петър Берон, Неофит Рилски, 
Васил Априлов. 

- От 11.00 часа в Клиниката по урология в Университетската специализирана болница за лечение на онкологични 
заболявания зам.-министър Жени Начева ще присъства на откриването на ново поколение лазер за лечение на 
заболявания на простатата и пикочната система. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе кръгла маса на тема „Мерки за намаляване 
замърсяването на въздуха от автомобилите в България“, организирана от Българска национална асоциация 
„Активни потребители”. 

- От 13.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Национална асоциация 
„Българско Черноморие” по повод проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, предложен 
от Министерство на туризма. 

- От 13.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление на 
„ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД за изменение и допълнение на лицензия за производство на електрическа енергия. 

- От 13.30 часа в „София Тех Парк“, Лабораторен комплекс, зала 125, МОН организира дискусия на тема: 
„Комуникации и обществена ангажираност с науката“.  

- От 15.00 часа в Нов български университет (зала 20 на корпус 1) ще се проведе кръгла маса на тема „Тракийската 
ономастика в Египет: нови находки и проучвания“. 

- От 18.00 часа в зала „Славейков“ на Френския институт евродепутатът Андрей Новаков (ГЕРБ/ЕНП) ще представи 
първата социална мрежа за села и градове, нaсочена срещу обезлюдяването - платформата „Selovoditel”. 

- От 18.30 часа в Зала № 1 на Централния военен клуб ще се проведе празничен концерт по случай Деня на 
бесарабските българи с участието на млади таланти от България, Бесарабия и Таврия. 

- От 18.30 часа в Гьоте-институт София, ул. „Будапеща“ 1, ще бъде представен Докладът „Експлоатация и съпротива”, 
осъществен от Колектив за обществени интервенции (КОИ). 
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- От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека (пл. „Славейков“ № 4) Деян Енев ще чете откъси от 
своите произведения и ще разговаря с почитателите си. 

- От 20.00 часа в зала 1 на НДК ще се проведе гала-спектакъл с водещи солисти на Болшой театър. 
*** 
Асеновград. 

- От 18.00 часа в Народно читалище „Родолюбие“ ще бъде представена постановката на детския театър към 
читалището, озаглавена „Златното момиче“. Събитието е посветено на 145-годишнината от основаването на 
читалището. 

*** 
Бургас.  

- От 14.00 часа кметът на Бургас Димитър Николов ще се срещне с новия посланик на Беларус Н.Пр. Александр 
Лукашевич и Почетния консул на Беларус в Бургас Атанас Попов. Преди срещата, от 13.45 часа Н.Пр. Александр 
Лукашевич и Атанас Попов ще дадат брифинг пред сградата на Община Бургас. 

*** 
Варна. 

- От 09.30 часа във Варненския свободен университет ще се проведе форумът „Бъдещето на Кохезионната политика 
на ЕС“, който има за цел да представи новата Многогодишна финансова рамка (МФР) 2021-2027 г. и предложената 
от ЕК законодателна рамка за новия програмен период. Събитието се организира от Областния информационен 
център. По темата ще говорят: Андрей Новаков, евродепутат и главен преговарящ по Кохезионната политика на 
ЕС след 2020г. Малина Крумова, съветник на Министър-председателя в качеството си на член на работната група 
за опростяване на Кохезионната политика. Людмила Тозева и Маргарита Пигова, дирекция Централно 
координационно звено АМС 

- От 10.00 до 18.00 часа във Фестивален и конгресен център-Варна, зала № 4 ("Пресцентър”) ще се проведе Пътуващ 
салон на образованието. Образователният форум се организира от Френския институт в България съвместно с 
Френския институт в Солун, Френското посолство в Косово, Френското посолство в Албания, Френския институт в 
Босна-Херцеговина, Френския институт в Сърбия и със съдействието на Агенция Campus France Париж, в следните 
градове: Варна, Солун, Прищина, Тирана, Сараево, Белград. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на ректора на Великотърновския 
университет проф. Христо Бонджолов във връзка с празничните прояви, посветени на 55 години от създаването на 
висшето училище. 

- От 18.00 часа в зала 30 на Младежки дом ще се проведе Празничен концерт на участници в Музикалната школа 
по повод Деня на народните будители.  

*** 
Видин./с. Ново село. 

- От 10.30 часа в сградата на Общинската администрация екипът на областния информационен център ще представи 
възможностите за кандидатстване през 2019 г. (Индикативните годишни работни програми -ИГРП) и подмярка 
6.4.1 на ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа в Заседателна зала №1 на Областна администрация Видин областният управител на Видин Албена 
Георгиева свиква заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за 
взаимодействие с националния щаб. 

- От 17.30 часа в залата на Народно читалище „Светлина - 1922 г.“ в гр. Дунавци, община Видин, ще се проведе 
информационно събитие, свързано с приноса на България в спасяването на евреите от холокоста.  

*** 
Карлово. 

- От 11.30 часа в Мазаковата къща с богата културна програма ще бъдат отбелязани 170 години от рождението на 
майор Стефан Мазаков.  

*** 
Кюстендил. 

- Община Кюстендил е домакин на Шестата работна среща между бизнеса и местната власт на АБТТА. От 10.30 часа 
в залата на парк-хотел „Кюстендил“ ще се състои пресконференция на Управителния съвет на АБТТА и кмета на 
Община Кюстендил Петър Паунов.  

*** 
Монтана.  

- От 10.00 часа в заседателната зала на Младежкия дом ще започнат Трийсет и осми краеведски четения, посветени 
на 1 ноември и на 330-годишнината от Чипровското въстание. 

*** 
Павликени.  

- От 11.00 часа в ПГА „Цанко Церковски“ ще се проведе официалното откриване на обновената сграда на училището. 
От 15.00 часа в Общината ще има и заключителна пресконференция по проекта. 

*** 
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Пазарджик. 
- От 14.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на председателя на СДС Румен 

Христов. 
*** 
Плевен. 

- В Медицински университет – Плевен ще се проведе национална научна сесия „70 години Медицински колеж“. 
*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в ОДМВР -Русе, на бул. „Генерал Скобелев“ 49, ще се състои месечен брифинг на директора на 
ОДМВР-Русе старши комисар Теодор Атанасов. 

- От 11.00 часа в централния офис на ГЕРБ в Русе, който се намира в търговски комплекс „Родина“ на ул. „Чипровци” 
2, народните представители от ГЕРБ Пламен Нунев и Светлана Ангелова ще имат приемна за граждани. 

*** 
Сливен. 

- От 10.00 часа народният представител от ГЕРБ и заместник – председател на Комисията по образование в 
Народното събрание Галя Захариева ще се срещне с граждани в офиса на ГЕРБ на ул. „Цар Освободител“ № 17. 

- От 11.00 часа в голямата зала на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ – Сливен ще се проведе занятие на училището за 
родители към болницата. 

*** 
Смолян. 

- От 16.00 часа в Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ ще бъде открита фотодокументалната изложба 
„Христо Попконстантинов – виден родоповед, книжовник и общественик“, която се посвещава на Деня на 
народните будители и 160-годишнината от неговото рождение. 

*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Съюза на учените - Стара Загора. 
*** 
Търговище. 

- От 18.00 часа в Драматичен театър – Търговище ще се проведе Концерт, посветен на Деня на народните будители 
под наслов „Обичам те, Българийо!“. 

*** 
Чирпан. 

- От 10.00 часа народният представител от ПП ГЕРБ Радостин Танев ще се срещне с жители на града на адрес ул. 
„П.К. Яворов” № 7. 

*** 
Шумен.  

- От 14.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе приемен ден на кмета на Шумен. 
 
Дневник  
 
√ Еврозоната не е достатъчно подготвена за нова криза, каза френският финансов министър 
Няма опасност кризата около бюджета на Италия да се разпространи и до други страни в Европейския съюз, но еврозоната 
не е достатъчно подготвена да се изправи пред нова икономическа криза. Това заяви вчера френският министър на 
финансите Брюно льо Мер за в. "Паризиен", предаде "Ройтерс". 
Европейската комисия отхвърли проектобюджета на Италия за 2019 г. по-рано тази седмица заради нарушаване на 
европейските правила за държавните разходи и призова Рим до три седмици да представи нов бюджетен план. "Не 
виждаме разпространяване на кризата в Европа. Европейската комисия протегна ръка на Италия, надявам се, че тя ще я 
поеме", каза Льо Мер. 
"Дали обаче еврозоната е достатъчно въоръжена, за да се изправи пред нова икономическа или финансова криза? 
Отговорът ми е "не". Наложително е да се направи това, което предложихме на партньорите си, за да имаме солиден 
банков съюз и инвестиционен бюджет на еврозоната", допълни министърът. 
Според представители на еврозоната безпрецедентният сблъсък на Рим и Брюксел изглежда ще забави процеса на 
реформи и вероятно трайно ще ги разводни. 
Льо Мер посочи също, че френските банки с клонове в Италия са отпуснали корпоративни и частни кредити на обща 
стойност 280 млрд. евро. 
 
Manager.bg 
 
√ Китай ще строи първото постоянно летище на Южния полюс 
Китайските власти планират след няколко години да построят на Южния полюс първото постоянно действащо летище, 
което редовно да приема туристически групи и изследователски експедиции. Това съобщи научното издание "Кецзи 
жибао", позовавайки се на информиран източник. 
"Инфраструктурата ще включва писта и въздушен терминал, а на вече избрано място, според плана, ще бъде изградено 
летището. Преди обаче то да заработи, ще трябва да минат няколко години", допълва източникът. 
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Летището ще бъде построено направо на ледника, покриващ Антарктида. Преди година направихме задълбочени 
изследвания търсейки мястото, където ледът намалява незначително и равномерно, казва ученият. 
Той припомни, че две специални писти за извънредно кацане и зареждане с гориво, предназначени за самолети с 
неподвижно крило, са били построени от китайски специалист през 2009 и 2010 г. Едната се намира на 3 километра 
западно от антарктическата станция на Китай "Кунлун". Само че, според него, вече е настъпило време, когато създаването 
в тази точка на планетата на редовно действащо летище за Китай се превръща във все по-насъщна потребност. 
 
√ Крайнодесният Болсонаро е новият президент на Бразилия 
Крайнодесният Жаир Болсонаро е новият президент на Бразилия с 55,7% от гласовете срещу 43,3% за съперника му от 
левицата Фернандо Адад. 
Бившият армейски капитан ще встъпи в длъжност на 1 януари 2019 в страна, която излиза силно поляризирана от 
ожесточената предизборна кампания. 
63-годишният Болсонаро беше на крачка от победата още на първия тур на 7 октомври с 46% от гласовете. Той не крие 
носталгията си по „годините на оловото“ при военната диктатура (1964-1985) и сам стана жертва на нападение с хладно 
оръжие в началото на септември, докато беше на предизборна обиколка в щата Минаш Жерайс. Въпреки расистките, 
мизогинните и хомофобските му възгледи, бившият военен успя да съблазни избирателите с послания за сигурност. 
Новият президент е син на италиански емигранти, пристигнали след Втората световна война в Сао Пауло. Това не му пречи 
да атакува в кампанията имигрантите и националните малцинства. Признава, че Тръмп е негов кумир и затова го наричат 
често „Тръмп на тропиците“. Той се защити от обвиненията, че е заплаха за демокрацията, като заяви, че ще бъде „роб на 
конституцията“ и ще управлява с „авторитет, но без авторитаризъм“.  
Бившият депутат, който остана незасегнат от корупционните скандали в Бразилия, си постави за цел да либерализира 
носенето на оръжие, за да позволи на „добрите хора“ сами да налагат правосъдие в страната, завладяна от брутално 
насилие. 
В трите седмици в болница след нападението на 6 септември той прекъсна предизборните си обиколки, но прехвърли 
активността си в социалните мрежи – още една прилика с Тръмп – и успя да стигне до 8 млн. потребители. Болсонаро не е 
блестящ оратор, има груб синтаксис и лоша артикулация, но адресира кратки послания към интернет потребителите, които 
попаднаха право в целта. 
Политическата му линия е неясна, белязана от множество смени на възгледите и лагерите през годините. За разлика от 
Тръмп обаче той има дълга политическа кариера от 1988 г. насам. Сам признава, че не разбира нищо от икономика, но 
спечели пазарите благодарение на своя гуру, либертарианеца Паулу Гедес, когото смята да направи „супер министър“.  
Болсонаро говори за „политиците“ все едно, че не е част от тях. Наложи имиджа си на твърдата ръка, която ще се бори с 
корупцията и така си осигури подкрепата на мощните лобита в парламента, включително на агробизнеса и евангелистите. 
Има пет деца от три брака. 
 
√ Над 1 милион британци искат нов референдум за Brexit  
Над 1 милион души вече са се подписали под петицията за провеждането на още един референдум по въпроса за 
излизането на Великобритания от Европейския съюз. Това съобщи инициаторът вестник The Independent, цитиран от 
БГНЕС.  
Тя е качена преди три месеца на сайта change.org "През 2016 г. гражданите получиха възможност да кажат своето мнение, 
дали желаят да останат в ЕС или да го напуснат. Сега, когато фактите са по-ясни, е настъпило времето гражданите да кажат 
решителната си дума по самото споразумение, докато не е станало твърде късно", се казва в петицията. Преговори за 
Брекзит между Лондон и Брюксел започнаха на 19 юни 2017 г. Година по-рано 51,9% от британците подкрепиха на 
референдум Brexit. Преговорите трябва да продължат до ноември 2018 г., след което сделката трябва да бъде одобрена 
от парламентите на всички страни-членки на ЕС, Европейския парламент и Уестминстър. Самият Brexit трябва да се случи 
на 29 март 2019 г., след което трябва да настъпи преходен период, продължаващ до 31 декември 2020 г. 


