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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: Трябват ни половин милион работници  
В близките 5 години на индустрията ще и трябват половин милион работници и специалисти. Това заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той смята, че за 10 г. БВП може да се удвои, тъй като 
България в момента е на 12-о място в ЕС по ръст за полугодието. Спирачката е липсата на работници и специалисти. Техният 
недостиг води вече и до отлив на инвестиции. 
Велев дава пример с Монтана, където до 3 години 50% от работниците в машиностроенето ще достигнат пенсионна 
възраст. И това не е изолирано явление. Гръбнакът на икономиката са хората от 50 г. и нагоре. Същото е и с учителите, 
лекарите. Няма бранш, който да се похвали с комфорт от наличие на квалифицирани хора, смята той. 
Фирмите, които произвеждат части за автомобилостроенето, казвали, че биха могли да поемат 45 000 души, а IT секторът 
- 20 000. И това са браншове, които дават висока добавена стойност, казва Велев. През тази година са внесени 2 пъти повече 
работници, отколкото през миналата - 8000 души. Но това са предимно сезонни работници по морето. 
Работодателите подкрепят програмата за трайно заселване на етнически българи от Украйна и Молдова в България, но 
настояват за действия, а не тя да остане в сферата на идеите. Бизнесът държи и на реформите в администрацията, при 
които може да се освободи работна ръка. 
 
Dnes.bg 
 
√ Субсидиране от богатите към бедните... Бизнесът за Бюджет '19 
Бизнесът вижда недостатъци в осигурителната система 
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 
Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
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", настоя Костов пред Bulgaria ON AIR. 
Експертът все пак коментира, че държавата не подпомага по никакъв начин чуждестранните инвестиции. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНР 
 
√ Борисов с конструктивни предложения за сътрудничество между балканските страни и арабския свят 
Българският премиер Бойко Борисов отправи конструктивни предложения за сътрудничество между балканските страни 
и арабския свят. Премиерът участва на двудневна среща в Атина с цел изграждане на стратегия по сътрудничество и 
преодоляване на предизвикателствата между Европейския съюз и арабските страни.   
Силно впечатление на гръцките медии направи изявлението на българския премиер, което телевизиите в Гърция излъчиха 
директно от форума. Премиерът Борисов направи паралел по отношение на политиката на Атина и София, като подчерта, 
че "никога не водят политика срещу трети страни". 
"Държим за единството и силата на Европейския съюз и именно като такива сме много по-подходящи, по-силни и като 
партньори на Арабския свят." Това заяви премиерът Бойко Борисов на третата среща на върха между европейските и 
арабските страни. 
Борисов посочи, че арабските държави могат да вземат за пример ценностите, които защитава Европейският съюз. 
ЕС със своите ценности е пример, който арабският свят може да вземе - за върховенството на закона, правата на жените, 
на децата, особено там, където има войни, каза Борисов: 
"Така че не е само инфраструктура, не не само газ, не е само петрол - на първо място са и ценностите, които трябва всички 
ние да защитим, за да работим по-спокойно в следващите години." 
Българското председателство постави на фокус Западните Балкани. Но всички балкански страни, обединени, имат 
възможност да са достоен партньор на арабските страни, посочи перспективата българският премиер. 
На форума в Атина премиерът Борисов изтъкна и необходимостта от създаване на хранителни хъбове на Балканите, с които 
да се подпомогнат регионите, от които идват мигрантите. 
Борисов изрази надежда до края на годината да бъде завършено изграждането на интерконектора с Гърция за втечнен газ 
и допълни, че това ще бъде един от акцентите на регионалната среща във Варна в петък, на която се очаква и гръцкият 
премиер Алексис Ципрас. 
Срещата на върха в Атина между Европейския съюз и Арабските страни цели да се обсъдят съвместни предложения, да се 
изгради обща стратегия за посрещане на предизвикателствата. На форума участват лидери и бизнесмени от 30 страни, 
които в рамките на два дни проучват възможностите за сътрудничество. 
 
√ НСИ отчита поредно отслабване на стопанската конюнктура в България през октомври  
През октомври стопанската конюнктура в нашата страна се влошава отново, отстъпвайки за пети пореден месец от близо 
10-годишния връх, достигнат през май, като по-силно понижение има в сферата на услугите, в промишлеността и в 
търговията на дребно при подем, отчетен единствено в строителството, показват резултати от последно проучване на 
Националния статистически институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата в нашата страна намалява през октомври с 1,9 пункта спрямо септември, когато се 
понижи с 1,5 пункта. Това представлява отслабване на общата стопанска конюнктура за пети пореден месец, след като 
през май тя достигна най-висок връх от края на 2008-а година. 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, се понижи с 2,4 пункта спрямо септември, когато стабилизира 
на нивото от месец август. Това влошаване се дължи главно на понижените очаквания на промишлените предприемачи за 
бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Според тях обаче има леко намаление и на 
настоящата производствена активност, докато прогнозите за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни, 
показват резултатите от последната анкета на НСИ. 
Средното натоварване на производствените мощности през октомври обаче е с 1,5 пункта над нивото от юли и достига 
77,5%.  
Основните пречки, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа 
среда и с недостига на работна сила, посочени съответно от 40,2% и от 35,9% от анкетираните промишлени мениджъри. 
По отношение на продажните цени в промишлеността, по-голямата част от мениджърите очакват запазване на тяхното 
равнище през следващите три месеца. 
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Графика на индекса за бизнес климата 

 
 

През октомври 2018 година показателят "бизнес климат в строителството" нарасна с 2,6 пункта след спад с цели 5,4 пункта 
през септември, като това повишение се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото 
бизнес състоянието на техните предприятия. По тяхно мнение настоящата строителната активност остава на равнището си 
от предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-неблагоприятни. 
Според последното проучване на НСИ осигуреността на строителството с поръчки се запазва през октомври на нивото от 
септември и се оценява на 5,3 месеца, но очакванията на строителните предприемачи по отношение на новите поръчки 
през следващите шест месеца са по-песимистични. 
И през този месец недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша остават най-
сериозните проблеми за дейността на строителните предприятия. 
По отношение на продажните цени в строителството, преобладаващата част от мениджърите в сектора не предвиждат 
промяна на тяхното равнище през следващите три месеца. 
Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се понижава през октомври с 2,5 пункта в резултат на по-
резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия през следващите три 
месеца. В същото време обаче техните прогнози относно обема на продажбите и на поръчките към доставчици през 
следващите три месеца са по-благоприятни. 
Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното 
търсене и от несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на негативното влияние 
и на трите фактора. 
По отношение на продажните цени в отрасъла, търговците на дребно не очакват промяна през следващите три месеца. 
В същото време съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява през октомври с цели 4,5 пункта 
след понижение с 1,7 пункта и през септември в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на мениджърите за 
бизнес състоянието на техните предприятия. По-резервирани са техните мнения и по отношение на настоящото и 
очакваното търсене на услуги. 
И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда остават като основни пречки, затрудняващи в най-голяма 
степен бизнеса в сферата на услугите, отчита НСИ. 
Относно продажните цени, очакванията на мениджърите в сектора са те да останат без промяна през следващите три 
месеца. 
Трябва да се има предвид, че въпреки поредното отслабване на стопанската конюнктура, проучването на НСИ за октомври 
продължава да отчита относително стабилно поведение на общия бизнес климат в страната, като той продължава да се 
задържа трайно над неговото дългосрочно осреднено ниво. 
 
√ Любомир Дацов: Трудно обяснима е фискалната експанзия в Бюджет 2019 
Финансистът Любомир Дацов, който е и бивш заместник-министър на финансите, коментира в предаването "Нещо повече" 
държавният бюджет за 2019 година, като подчерта, че е трудно обяснима фискалната експанзия. "От гледна точка на 
политиката не е ясно какво налага допълнителни разходи през бюджета, при положение, че има конкретни ангажименти 
от страна на правителството - и в тяхната предизборна програма, и те не се покриват. Бюджетът не се мери през това на 
кой колко раздава, това става за предизборна кампания. Бюджетът отдавна се е превърнал в инструмент за правене на 
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икономическа политика и измерването на успеха на един бюджет е в това какъв ще е икономическият растеж, заетостта в 
страната и как растат икономическите доходи, но не на бюджетните служители", заяви той.   
 
√ Евростат: Три български региона са с най-ниска продължителност на живота в ЕС  
Северозападният, Югозападният и Северният централен район са с най-ниска продължителност на живота в Европейския 
съюз, показват данни на Евростат за 2016 г.  
Средната продължителност на живота в Общността е била 81 години, а у нас - 74,9 години, което отново ни поставя в 
дъното по продължителност на живота в Евросъюза. Най-висок процент застаряващо население на възраст над 65 години 
е регистриран в областите Видин и Габрово. Най-малко са възрастните хора в София-17 процента. 
За периода 1990- 2016 година са се увеличили пенсионерите, намалява процентът на новородените, съобщава още 
статистиката. 
Най-дълго живеят жителите на Италия и Испания.  
Топ-5 на регионите в ЕС с най-ниски стойности по продължителността на живота е съставен освен от трите български 
региона, още от един румънски и един унгарски региони, показват данните на Евростат. 
Няма държава в ЕС, в която мъжете да живеят средно по-дълго от жените, като разликата в повечето случаи е от порядъка 
на 3-5 години в полза на жените, отчита европейската статистика. 
 
√ Британското финансово министерство повиши прогнозата за икономическия растеж през 2019 година 
Управляващите във Великобритания повишиха официалната си прогноза за икономически растеж през 2019-а година, като 
в същото време перспективите за следващите години останаха непроменени, или малко по-високи, посочи в понеделник 
министърът на финансите Филип Хамънд при представяне на годишната бюджетна рамка на Обединеното кралство, 
съобщава Ройтерс. 
Според официалните бюджетни прогнози, брутният вътрешен продукт на страната се очаква да нарасне догодина с 1,6% в 
сравнение с предходната прогноза от март за икономическа експанзия през 2019-а година от 1,3 на сто. 
Прогнозите за 2020-а и 2021-а година са за икономически растеж с 1,4% през всяка една от тези две години в сравнение с 
предишната средносрочна прогноза за повишение на БВП съответно с 1,3% и с 1,4%. За 2023-а година се очаква растеж от 
1,6 на сто. 
Според новата бюджетна рамка на финансовото министерство, бюджетният дефицит за фискалната 2018/2019 година 
(приключваща на 31-ви март догодина) ще се сви до 1,2% от БВП спрямо прогноза през март за дефицит в размер на 1,8 на 
сто, а през фискалната 2019/2020 година дефицитът ще бъде 1,4% от БВП вместо 1,6 на сто.  
Филип Хамънд също така прогнозира и намаляване на публичния дълг на Обединеното кралство през всяка една от 
годините, заложени в новата средносрочна финансова рамка, като за фискалната 2023/2024 година дефицитът се очаква 
да достигне 74,1% от БВП. 
Финансовият министър добави, че се увеличават с 2 млрд. паунда извънредните държавни разходи, свързани с Брекзит. 
 
БНT 
 
√ Представят Индекс за безопасно шофиране  
Окончателният доклад от първия по рода си изследователски проект, който анализира рисковото поведениe на водачите, 
известен като Индекс за безопасно шофиране, ще бъде представен в София. 
Инициативата стартира през месец май и представлява първото целенасочено национално представително изследване на 
вижданията на шофьорите за собствените им реакции, умения и поведение по време на път. Проектът е разработен от 
застрахователна компания в партньорство с три министерства, експерти по пътна безопасност и Дружеството на 
психолозите в България.  
Целта е да се въведе валиден национален индекс за определяне на рисковете в поведението на водачите в България. 
Проектът изследва не само нарушенията, но и пропуските и грешките, които шофьорите допускат заради разсеяност или 
дефицит на умения. 
 
√ Очакват се обвинения на част от задържаните в Агенцията за българите в чужбина 
Очаква се днес да бъдат повдигнати обвинения на някои от задържаните при спецакцията в Агенцията за българите в 
чужбина. 
Вчера бяха арестувани над 20 души, сред които и председателят на агенцията Петър Харалампиев и главният секретар на 
агенцията. Специализираната прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията разследват организирана 
престъпна група, заподозряна в корупция и документни престъпления.  
Близо 8 часа продължиха вчера оперативно-следствените действия в Агенцията за българите в чужбина на "Дондуков 2" в 
София и в още два града - Кюстендил и Плевен. От специализираната прокуратура ще дадат подробна информация за 
разследването в сряда. 
 
√ Без окончателно решение за смяна на времето от догодина 
Повечето страни от Евросъюза преценяват като преждевременно и твърде амбициозно премахването на сезонната смяна 
на времето от догодина, както предлага еврокомисията. 
Това съобщи австрийското ротационно председателство след среща по въпроса на министрите на транспорта в Грац. Като 
крайна дата се предлага 2021 г. Някои сфери се нуждаят от техническо време, например авиокомпаниите говорят за 18 
месеца, обясни домакинът Норберт Хофер. 
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Окончателно решение се очаква през декември. Еврокомисията иска до края на април догодина страните да направят 
собствен избор за оставане в лятно или зимно време. По графика на Брюксел на 31 март 2019 г. трябва да бъде последното 
задължително преминаване към лятно часово време. 
 
√  Форум за жените в бизнеса и политиката се проведе в София  
Министърът за Българското европредседателство Лиляна Павлова отчете работата на страната ни по политиките за 
равнопоставеността на жените. Тя участва във форум за жените в бизнеса и политиката. В рамките на дискусията бяха 
обсъдени равното заплащане между мъже и жени, както и баланса между професионалния и личния живот. 
Все повече жени у нас заемат ръководни постове в бизнеса и политиката. Класацията отрежда на България 18-о място от 
144 държави. Един от най-бързо развиващите се сектори в страната - на информационните технологии - също не прави 
изключение.  
Лиляна Павлова - министър на Българското председателство на съвета на ЕС 2018: Тук България отново отчитаме, че 
сме с най-висок показател - 30 % от дамите, работещи в сектора, са и на ръководни позиции. Най-висок процент жени, 
заемат позиции в бизнеса, също показател, с който се гордеем. Но безспорно тук е тема, върху която трябва да поработим 
още, за да имаме изравняване и на заплащането и на възможности за заетост и да бъде той по-привлекателен за дамите. 
И още едно постижение - по време на Българското европредседателство беше приета Директива за баланса между 
професионалния и личния живот.  
Лиляна Павлова - министър на Българското председателство на съвета на ЕС 2018: Тя дава възможност на дамите да 
имат гъвкаво работно време, да има единни правила и процедури както в някои европейски държави това е прието, да 
можем да бъде прилагано и при нас.  
Министъррът за българското европредседателство Лиляна Павлова отчете още: работи се сериозно по възпроса за 
равнопоставено заплащане между мъжете и жените. 
 
√ Европейска платформа срещу опасностите в интернет 
България е сред трите държави в Европейския съюз с най-висок растеж в IT сектора за последните години. Това показват 
данни, представени от еврокомисаря по цифровата икономика и общество Мария Габриел на конференция с тема 
"Технологии и единен цифров пазар". Страната ни застава редом до Люксенбург и Полша. Оказва се обаче, че като цяло 
Европейският съюз изостава в сектора. 
В областта на информационните технологии България се оказва отличник. 
Йорданка Фандъкова - кмет на София: В последните години София се утвърди като лидер в Информационните и 
комуникационни технологии с над 40 000 заети в сектора. 
Вместо 6-ца Европейския съюз обаче получи забележка от ресорния еврокомисар Мария Габриел. 
Мария Габриел - еврокомисар по цифровата икономика и общество: Европа изостава спрямо САЩ и Китай, но Европа 
инвестира в пъти по-малко в изкуствен интелект и в киберсигурност спрямо САЩ и Китай. Конкретен пример - за 
киберсигурност нашето публично-частно партньорство е 1,8 милиарда евро, а Съединените щати за 2016 година са 
инвестирали 17 милиарда долара, за 2017 г. 30 милиарда долара. 
Цветан Цветанов - председател на ПГ на ГЕРБ: Говорим за 80 милиона европейски граждани, които нямат елементарни 
познания, свързани с информационните технологии. 
Затова в рамките на европейска програма с български принос са заделени 700 милиона евро за образование от общ 
бюджет на стойност 9 милиарда евро. 2 милиарда от тях са планирани за киберсигурност. 
У нас, по данни на ресорния отдел към ГДБОП, за последните 3 години е блокиран достъпът до над 30 000 страници, 
съдържащи сексуална експоатация на деца. Спрени са 3 милиона опита за достъп до такива страници от българското 
интернет пространство. Разбили и измама за 3 милиона лева. Хакери манипулирали мейлите между две фирми, за да 
променят банковите данни на едната и да получат предназначените за нея пари.  
Експертите предупреждават да не отваряме линкове към банките си от съмнителни имейли. И най-важното - ако видим 
нередност, да сигнализираме в полицията. 
 
√ Ангела Меркел се оттегля поетапно от политическата сцена  
След изборния провал в провинция Хесен, германския канцлер Ангела Меркел оповести поетапното си оттегляне от 
политическата сцена. През декември тя ще освободи лидерския пост на Християндемократичния съюз, а с края на мандата 
на правителството в Берлин - ще напусне политиката. За председателския пост на консерваторите се борят вече трима 
кандидати. В началото на декември партията ще проведе конгрес. 
Това, което сутринта се предполагаше, намери потвърждение в думите на канцлера Ангела Меркел в ранния следобед. 
След значителната загуба на гласове тя се опита отново да поеме нещата в свои ръце и същевременно дава възможност 
на правителството да поеме въздух от постоянните кризи. 
Ангела Меркел, канцлер на Германия: На следващия конгрес на Християндемократическия съюз през декември в Хамбург 
няма да се кандидатирам за поста председател на партията. Второ,този четвърти мандат е моят последен като канцлер на 
Федерална република Германия. На парламентарните избори през 2021 г. няма да се кандидатирам отново за канцлер, 
нито за депутат. Няма да се боря за никакви политически постове. 
С критичен поглед Меркел се обърна назад към тежките преговори за съставяне на правителството, към драматичните 
избори в Бавария и към съкрушителния вот в Хесен. Тя констатира неприемлив облик на управляващата коалиция. С 
категоричност тя заяви, че не се е родила канцлер и че винаги е искала с чест да работи на постовете, които заема, но и с 
чест да ги напуска. Говорителят на правителство съобщи, че канцлерът ще изпълни работната си програма, както е 
предвидена. 



6 

 

News.bg 
 
√ Българите пътували най-много за Гърция през септември 
През септември 2018 г. българите са пътували най-много към Гърция - 156.2 хил. и Турция - 152.6 хил., следвани от Сърбия 
- 47.4 хил., Румъния - 45.5 хил., Германия - 41.4 хил., Македония - 33.4 хил., Австрия - 19.9 хил., Обединеното кралство - 
16.5 хил., Италия - 15.9 хил., Франция - 14.6 хиляди, отчитат от НСИ.  
Пътуванията на български граждани в чужбина през септември 2018 г. са633.4 хил. или с 11.0% над регистрираните през 
септември 2017 г. 
Увеличение на пътуванията на българите в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Турция - с 
31.9%, Румъния - с 14.8%, Сърбия - с 12.8%, Германия - с 6.9%, Гърция - с 5.9% и Македония - с 2.4%. Същевременно 
намаляват пътуванията към Унгария, Португалия, Кипър, Украйна и др. 
В сравнение със септември 2017 г. има увеличение при всички наблюдавани цели. С 13,4% са пътували повече с цел 
почивка и екскурзия. Със служебна цел е с 11.1%, а с други цели - с 9.1%. 
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на българите в чужбина през септември 2018 г. са пътуванията с 
други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 44.5%, следвани от пътуванията с цел 
почивка и екскурзия - 34.9%, и пътуванията със служебна цел - 20.6% . 
 

 
Източник: НСИ 

 
През септември 2018 г. посещенията на чужденци в България са 1 324.2 хил.или с 4.2% повече в сравнение със септември 
2017 година. 
Най-много посещения в България за същия месец има на граждани от Германия - 184.0 хил., Румъния - 163.1 хил., Турция 
- 157.6 хил., Гърция - 97.0 хил., Полша - 71.5 хил., Сърбия - 58.0 хил., Обединеното кралство - 53.9 хил., Украйна - 49.7 хил., 
Руската федерация - 47.1 хил., Франция - 45.9 хиляди. 
 

 
Източник: НСИ 

 
Увеличение се отбелязва при пътуванията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 6.6%, и с цел почивка 
и екскурзия - с 5.8%, докато тези със служебна цел намаляват с 6.2%. 
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Транзитните преминавания през страната са 25.7% (340.0 хил.) от всички посещения на чужденци в България. 
От общия брой чужденци, посетили България през септември 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 62.9%, 
или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. 
Увеличават се посещенията на граждани от Обединеното кралство - с 19.7%,Полша - със 17.8%, Франция - с 14.6%, Италия 
- с 3.9%, Румъния - с 3.2%, Германия - с 2.7%, Австрия - с 2.4%, и други. 
От друга страна намаляват посещенията на граждани от Чешката република - с 20.7%, Белгия - с 10.9%, Гърция - с 2.6%, и 
други. 
Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 4.1%, като най-голям е ръстът на 
посещенията на граждани от Украйна - с 32.5%. 
През септември 2018 г. преобладава посещенията с цел почивка и екскурзия -46.6%, следвани от посещенията с други цели 
- 39.2%, и със служебна цел - 14.2% (фиг. 5). 
 
Дарик 
 
√ Борисов присъства на откриването на новото летище в Истанбул  
Премиерът Бойко Борисов присъства на откриването на новото летище в Истанбул по покана на президента на Турция 
Реджеп Тайип Ердоган. Турският държавен глава откри в Истанбул новото летище с огромни размери, което се очаква, 
когато бъде завършено изцяло, да стане най-голямото летище в света, съобщава АФП. Надявам се, че летището ще бъде 
от полза за района и света, заяви Ердоган на пищната церемония по откриването. Той каза, че името на новото летище ще 
бъде "Истанбулско летище". Церемонията за откриването е преди всичко символична и съвпада с 95-та годишнина от 
основаването на републиката. Летището се очаква да заработи на пълни обороти едва от края на декември, отбелязва 
АФП. 
„За мен е чест и удоволствие да участвам в тържественото откриване на новото летище в Истанбул, което се провежда на 
националния празник на съседна, приятелска и съюзническа Турция – 29 октомври“, е заявил министър-председателят 
Борисов пред турския държавен глава, който го посрещна преди тържествената церемония, съобщи правителствената 
пресслужба. 
„Убеден съм, че новото летище в Истанбул е не само огромен принос за развитието на транспортната инфраструктура, за 
контактите между хората и за развитието на търговско-икономическите отношения. То е значителна стъпка в 
реализирането на инфраструктурната свързаност на региона с ЕС, която бе сред приоритетите на българската външна 
политика по време на Българското председателство на Съвета на ЕС“, е подчертал премиерът пред турския президент. 
Българският министър-председател е бил категоричен, че освен непосредствен съсед на България, Турция остава и важен 
партньор в области като миграцията, борбата с тероризма, енергетиката, земеделието, търговията.  
„Вярвам, че откриването на новото летище символизира както нашите досегашни съвместни успехи, така и бъдещото ни 
сътрудничество, взаимно доверие, толерантност и мир“, е посочил още премиерът Бойко Борисов. 
 
Actualno.com 
 
√ Броят на тютюнопроизводителите у нас драстично намалява  
Драстично намалява броят на тютюнопроизводителите в България през последните години. Това стана ясно на среща, 
организирана в Шумен по повод Световния ден на тютюнопроизводителите. 
Броят на производителите у нас намалява драстично, докато в съседна Гърция броят на желаещите да отглеждат тютюн се 
увеличава, каза един от големите тютюнопроизводители у нас Нихат Расим пред националното радио. 
"Моето село, от 302-ма тютюнопроизводители останах аз. В същия момент държава-членка на ЕС увеличава с 60% 
тютюнопроизводството си, получават си субсидии за всичко, даже хората, които отглеждат тютюн, отиват да работят за тях. 
Няма никакъв спор – тютюнът е вреден, обаче това е избор на всеки човек. Докато тютюнът го продават, никой няма право 
да ми забрани и да ме ограничава аз да го гледам", заяви той.  
"Никаква помощ от държавата, за тютюнопроизводителите говоря, и не знам докъде ще я докараме. Никого не обвинявам, 
ние сме си виновни, не сме си защитили културата", допълни Расим.  
 
В. Сега 
 
√ 40% от кръжоците в училище трябва да са по математика и технологии 
Поне 40% от броя на часовете за занимания по интереси в училище трябва да са в областта на математиката, дигиталната 
креативност, природните науки и технологиите. Освен това в рамките на извънкласните занимания учениците ще имат и 
часове по шах. Това предвижда проект на МОН за промяна на наредбата за приобщаващото образование. Целта на новата 
разпоредба е да провокира интереса на децата към въпросните специалности още от най-ранна възраст. 
Досега заниманията по интереси се финансираха по проект "Твоят час", но занапред с европари ще се осигурява само 
допълнителната работа за децата с обучителни трудности. За останалите извънкласни дейности от началото на 2019 г. са 
предвидени 25 млн. лв. 
Всяко училище ще може да избира какви занимания по интереси да организира, но приоритетно те трябва да са в 
направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, 
„Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“ и „Спорт“. 40% от заниманията пък 
задължително трябва да са в първите 4 от тях - дигитална креативност, природни науки, математика и технологии. Ако 
школата не изпълнят това условие, то бюджетът им за извънкласните дейности ще се намалява с процента на недостига от 
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часове по съответните направления. Ако пък не са включили поне 20% от учениците си в занимания по интереси, ще бъдат 
санкционирани с 20% по-малко средства по това перо. 
Изборът на конкретните занимания ще става чрез информационна система, в която ще се регистрират предлагащите 
допълнителни дейности - не само учители, но и външни лица и фирми, чиито услуги следва да са поне 5% от всички 
организирани занимания по интереси. Ще се прави и проучване на интересите на учениците, като след преценяване на 
търсенето и предлагането ще се сформират съответните групи. "Когато в информационната система са регистрирани 
предложения за провеждане на занимания по интереси, свързани с играта на шах, и е направен избор от ученици за 
включване в такива занимания, в училището задължително се формира група или групи, свързани с играта на шах", 
предвижда проектонаредбата на МОН. Това означава, че ако шахът е избран дори само от 2-ма ученици, то желанието им 
трябва да бъде реализирано. Ако пък няма желаещи, шахът ще се учи в часовете за занимания по интереси в рамките на 
целодневната организация на учебния ден. 
Както и досега, заниманията по интереси ще са под формата на клубове, състави, ансамбли, секции и отбори, на посещения 
на културно-исторически и природни обекти и др. Занапред обаче те ще могат да се организират съвместно между две и 
повече училища. Освен това се дава право на родителите, чийто професионален опит е свързан със съответното тематично 
направление, да могат да провеждат занимания до 3 часа годишно във или извън училище, в присъствието на 
ръководителя на групата. 
С други текстове в наредбата се увеличават часовете за допълнителните модули за деца, чийто майчин език е различен от 
българския. Досега за тях се провеждаха допълнителни обучения в неучебно време с обща продължителност до 10 
астрономически часа, разпределен в 2 модула по 30 мин. дневно. Занапред часовете се увеличават до 20 ч. Ако досега 
учениците с пропуски по даден предмет имаха право на до 80 учебни часа годишно допълнителни обучения в учебни дни 
извън часовете по училищния учебен план, то в бъдеще ще могат да получат от 80 до 120 часа допълнителна помощ. По 
време на лятната ваканция пък часовете за наваксване на пропуските по даден предмет могат да са от 30 до 80 ч., а не до 
30 ч., както бе досега. 
НЕРЕДНОСТИ 
"До 2 дни ще има промяна в ръководството на Центъра за развитие на човешките ресурси", обяви министър Вълчев, 
цитиран от "Фокус", по време на награждаването на български училища и учители, участвали в Европейската седмица на 
програмирането. Промените се налагали заради сигнали от медии към министерството заради нередности в центъра, 
който управлява програма "Еразъм+". По думите му подобни нередности са били потвърдени и от проверки на МОН 
 
В. Банкерь 
 
√ БНБ позволи преобразуването на Търговска банка "Виктория"  
На заседание, проведено на 26 октомври 2018 г., Управителният съвет на БНБ е взел решение за разрешаване 
преобразуването на Търговска банка "Виктория", чрез вливане в "Инвестбанк" по реда на чл. 262 от Търговския закон. 
"Инвестбанк" ще стане универсален правоприемник на всички права и задължения, включени в имуществото на Търговска 
банка "Виктория", от момента на вписване на вливането в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 
нестопанска цел. 
Както "БАНКЕРЪ" вече писа "Инвестбанк" успешно приключи сделката по придобиването на 100% от акциите от капитала 
на Търговска банка "Виктория". Това стана факт след получаване на необходимите одобрения от компетентните 
регулаторни органи. Продажбата на акциите бе регистрирана на 12 юли в Централния депозитар. 
Ден по-рано, на 11 юли, "Инвестбанк" преведе по ЕСКРОУ сметката на продавача - обявената в несъстоятелност 
"Корпоративна търговска банка", 89 374 849.35 лева. От тази сума 4 300 000 лв. са за придобиването на 100% от капитала 
на ТБ "Виктория", а останалата част от парите - 85 074 849.35 лв., е за изплащане на депозита към КТБ. 
Прехвърлянето на собствеността на акциите на "Инвестбанк" се извърши на 12 юли. След покупката на ТБ "Виктория" 
балансовите активи на "Инвестбанк" АД надхвърлят 2.1 млрд. лв., а собственият й капитал след решението за неговото 
увеличение в размер на 10 млн. лв., прието на проведеното на 19 юни тази година общо събрание, възлиза на 226 млн. 
лева. Кредитният портфейл на двете банки - на купувача и придобитата от него ТБ "Виктория", към 31 май 2018-а е 814 
млн. лв. по балансова стойност. 
 
Investor.bg 
 
√ Парламентът дефинира понятието "защитени специалности" 
Въвеждат се законови изисквания към работодателите за участие в партньорство за осъществяване на дуално 
обучение 
Парламентът дефинира понятията "защитени специалности" и "специалности от професии, по които е налице очакван 
недостиг от специалисти на пазара на труда". Това стана с промени на второ четене в Закона за професионалното 
образование и обучение, предава БТА. 
"Защитена специалност от професия" е специалност, която е уникална по своето съдържание, за обучението по която има 
заявена потребност от министерства и работодателски организации, но липсва заявен интерес от ученици за обучение или 
заявеният интерес е нисък, а на национално или областно ниво има необходимост от подготвени квалифицирани 
специалисти по нея. 
Те приеха и дефиниция за "специалност от професия, по която е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на 
труда" - специалност, която е от значение за икономическото развитие на страната или на областта и за която може да се 
прогнозира бъдещ недостиг на квалифицирани кадри на пазара на труда в сравнение с броя на обучаващите се. 
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Списъкът със защитените от държавата специалности от професии, както и критериите за определянето им се приемат с 
акт на Министерския съвет. Същото важи и за специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от 
специалисти на пазара на труда. 
Парламентът регламентира също, че обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на 
обучение за придобиване на професионална квалификация, която се организира въз основа на партньорство, включително 
въз основа на договор, между един или няколко работодатели и институция в системата на професионалното образование 
и обучение или средно училище, профилирана гимназия или духовно училище, когато осигуряват професионална 
подготовка. 
Обучението чрез работа включва практическо обучение в реална работна среда и обучение в съответната институция. 
Практическото обучение при работодател в реална работна среда ще се провежда в предприятието под ръководството на 
наставник, определен от работодателя. Наставникът, който ще е работник или служител в предприятието, трябва да 
притежава съответната професионална квалификация, да има най-малко три години доказан професионален опит по 
същата професия и да е преминал обучение за наставници. 
Връзката между работодателя, наставника и обучаващата институция при обучението чрез работа (дуалната система на 
обучение) се осъществява от учител-методик в училището или от преподавател-методик в професионален колеж или 
център за професионално обучение, който се определя от директора на обучаващата институция. 
Въвеждат се изисквания към работодателите за участие в партньорство за осъществяване на обучение чрез работа (дуална 
система на обучение). Сред изискванията са работодателят да са регистрирани като едноличен търговец или юридическо 
лице по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или да е лице, 
регистрирано по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария; да не е обявен в несъстоятелност, да не 
е осъждан за умишлено престъпление от общ характер и др. 
Министерството на икономиката ще поддържа информационна база данни за работодателите, които отговарят на 
изискванията. 
 
Novini.bg 
 
√ ЕК изготвя препоръки за предоставяне на гражданство 
Европейската комисия изготвя доклад и препоръки към държавите членки за предоставянето на гражданство, най-вече на 
богати инвеститори. Това съобщи днес говорител на Комисията. От Брюксел отказаха коментар за арестите в Държавната 
агенцията за българите в чужбина. 
Докладът и препоръките на Европейската комисия са свързани с предоставянето на така наречените "златни визи" на 
инвеститори. 
По-рано тази година "Трансперански интернешънъл" разпространи доклад, според който богати чужденци си купуват 
паспорти или документи за престой в държави от ЕС срещу ангажимент за инвестиции. 
Според доклада в някои държави цената на "златните визи" достига 10 милиона евро. След споменатите страни, които 
използват подобни схеми, е и България. 
Брюксел отказа коментар по повод арестите в Държавната агенция за българите в чужбина. 
Не коментираме следствия, които не са приключили. Разбира се, държавите членки сами трябва да предприемат 
необходимите действия, ако има случаи на злоупотреба с правомощия от страна на държавни служители, заяви Кристиян 
Вигард , говорител на ЕК: 
Европейската комисия ще представи препоръките си за предоставяне на гражданство до края на годината. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- На живо от Берлин: началото на края - Европа след ерата Меркел; 
- Арести в Агенцията за българите в чужбина - по какви схеми се взима български паспорт? 
- Защо се качват цените на горивата? - Емил Димитров-Ревизоро ; 
- Къде и как ще се паркира в София след промените от 1 ноември? 
- Истории от класната стая преди век; 
- Кубрат Пулев по пътя към върха - първо интервю след победата; 
БТВ, "Тази сутрин" 
- След арестите в Агенцията за българите в чужбина - има ли търговия с паспорти? 
- Какво пише за България в македонските учебници? Разговор с журналиста на bTV Иван Георгиев и проф. Иван Илчев 

от българо-македонската комисия. 
- Кои са олигарсите в България и как натрупаха милионите си? Анализ на Тихомир Безлов. 
- В „Седмица на духа" - режисьорът и създател на „Сфумато" Иван Добчев. 
Нова телевизия, „Здравей България" 
- "За какви схеми арестуваха шефа и служители на Агенцията за българите в чужбина?". 
- "Дръжте крадеца" от съседната маса. Как ни обират докато вечеряме? 
- Убита жена в квартал "Надежда" в София, мъжът и детето й се издирват - последна информация на живо. 
- Влак блъсна 13-годишно дете. Защо всеки ден деца пресичат жп линия? 



10 

 

- След двойния стандарт при храните – държавата започва проверки и на пазара на алкохол. Второ качество ли са 
спиртните напитки, които консумира българският потребител? Резултатите от лабораторни тестове – само в „На твоя 
страна“ с Георги Георгиев. 

- На протест. Защо жители на столичен квартал затварят път? 
- Краят на ерата Меркел. Ще се задълбочи ли кризата с мигрантите? 
- За мисията на спектакъла "Антихрист". Актрисата Елена Петрова и режисьорът Бойко Илиев 
 
√ Предстоящи събития в страната за 30 октомври  

София.  
- От 10.00 часа в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие международна 

конференция „Движението на необвързаните страни в многополюсния свят: неговата роля в поддържането и 
насърчаването на международния мир и сигурност“.  

- От 11.00 часа в зала 42 на НДК министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участва в церемонията 
по награждаване на участниците в кампанията „Отличниците на България“. 

- От 07.00 до 08.00 часа на спирката на автобус №54 в кв. „Толева Махала“ ще се проведе мирен граждански протест с 
искане за незабавно изграждане на продължението на бул. „Царица Йоанна“ от ж.к. „Люлин“ до Индустриална зона 
„Божурище“.  

- От 09.30 часа в Лабораторен комплекс в зала 125 на „София Тех Парк“ ще се проведе конференция „Комуникации и 
обществена ангажираност с науката“.  

- От 09.30 часа в централата на КТ “Подкрепа” президентът Димитър Манолов ще открие кръгла маса, посветена на 
проблемите с полагането на нощен труд у нас. 

- От 10.00 часа в зала „Европа“ на парк хотел „Москва“ министърът на вътрешните работи Младен Маринов ще вземе 
участие в научна конференция, посветена на 50-годишнината от създаването на Научноизследователския институт по 
криминалистика към МВР. 

- От 10.00 часа в хотел „Триада“ в зала 1 ще се проведе кръгла маса на тема „Основни проблеми между победители и 
търговци в областта на транспорта и туризма“, организирана от Комисията за защита на потребителите. На събитието 
ще присъства ръководството на КЗП, както и екип от експерти от комисията, представители на браншови организации, 
туристически оператори и агенти. 

- От 10.30 часа в клуб „Перото“ Българската аутсорсинг асоциация (БАА) ще представи годишния анализ на аутсорсинг 
индустрията у нас. 

- От 11.00 часа в Академията на МВР министър Младен Маринов ще присъства на церемонията за връчване на 
дипломите на випуск 2018 на Академията.  

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция, на която ще бъде представена официално новата 
платформа за осигуряване на трудовата заетост на хората във възрастта над 55 години. В събитието ще вземе участие 
заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. 

- От 11.00 часа в „София Хотел Балкан“ ще бъде представен окончателният доклад от първото национално изследване 
“Индекс за безопасно шофиране” – SDIndex (Safe Drive Index).  

- От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта „Агенти на 
промяната“. 

- От 14.00 часа в зала „Арена“ на „Хотел Арена ди Сердика“ ще се състои Дискусия на тема „За повече демократичност, 
прозрачност и гражданско участие в изборния процес“.  

- От 18.00 часа в галерия „Средец“ ще бъде представен проектът „Живопис и графика“.  
- От 18.30 часа в ателие-книжарница „Къща за птици“ ще се проведе беседа от поредицата "Книгата на книгите" на тема 

„Свободната воля на човека и Божието предзнание" и представяне на книгата „Библейско богословие“ на специалиста 
по старозаветна библеистика доц. д-р Димитър Попмаринов. 

- От 20.00 часа в зала 1 на НДК легендата на българския фолклор Гуна Иванова ще отбележи 50 години на 
професионална сцена с юбилеен концерт. 

*** 
Благоевград.  
- От 16.30 часа в зала „22 септември“ ще се проведе заключителна пресконференция по проекта „Пространство за равен 

шанс“.  
*** 
Бургас  
- От 9.00 часа в залата на Културен дом на Нефтохимика НХК ще се проведе заседание на Общинския съвет.  
- От 11.00 часа в Регионалната инспекция по околната среда и водите ще се състои пресконференция, на която ще бъдат 

отчетени резултатите от съвместната контролна дейност на РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски 
район“ през летния туристически сезон 2018 г.  

- От 12.00 часа в Народно читалище „Хр. Ботев - 1937“ ще бъдат наградени участниците в третия национален конкурс 
„Моята невероятна лятна ваканция“, съвместно с Община Бургас.  

- От 13.00 часа в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“ под патронажа на областния управител Вълчо 
Чолаков ще се проведе кръгла маса на тема „Общ дневен ред за Черно море. Декларацията от Бургас“, посветена на 
Международния ден на Черно море.  

- От 16.30 часа в Културен център „Морско казино", зала "Петя Дубарова " ще се състои награждаването на 
победителите в конкурса за рисунка и компютърна рисунка „Морето не е за една ваканция“.  
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*** 
Варна.  
- От 10.30 часа деца от Детска градина „Малкият принц” ще се включат в събиране на отпадъци, изхвърлени по 

крайбрежната ивица на Офицерския плаж във Варна. 
- От 11.00 часа в малката зала на Радио Варна дискусионна среща на тема Епидемиологично изследване „Търсене на 

помощ по повод остри интоксикации след употреба на наркотици и други психоактивни вещества при деца и млади 
хора“. Организатор е Сдружение „Живот без алкохол“. 

- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ПП ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски” №1 във Варна общинският съветник Надя 
Георгиева ще проведе приемна с граждани. 

- От 18.30 часа в Концертната зала на Радио Варна представители на училищата в града, на извънкласните школи и на 
институциите, работещи в сферата на образованието и просветата ще участват в среща на будителите-просветители 
във Варна, организирана от СНЦ „Международен литературен фестивал Варна Лит“. 

*** 
Велико Търново.  
- От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе медийна среща на тема „Европа – накъде след май 2019“.  
- От 13.00 часа в зала 302 на Община Велико Търново ще се проведе среща на кмета Даниел Панов с група бесарабски 

българи.  
- От 15.00 часа в РБ „Петко Р. Славейков“ започва Информационна кампания за младежи на информационните 

центрове „Европа директно“ – откриване. .  
- От 17.30 часа в Клуб 7 ще се проведе среща с актрисата Аня Пенчева.  
- От 19.00 часа в Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ ще се състои концертът „Възрождение“ на Трио 

„Тенорите“ и врачанската симфониета по повод Деня на народните будители.  
*** 
Видин.  
- Община Видин се включва в националната инициатива „Мениджър за един ден“. Младите мениджъри ще бъдат 

приети от кмета Огнян Ценков в 09.30 часа, в неговия кабинет, а в 13.00 часа те ще получат сертификати за участие в 
инициативата. 

- От 12.00 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция, на която Центърът за изследване на 
демокрацията и сдружение “Свят без граници” ще представят резултатите от проведено изследване за младежката 
безработица, вкл. и в неравностойно положение, очакванията на работодателите и младите хора. 

- От 15.00 часа в Конферентна зала на Областна администрация Видин, председателят на Българската търговско-
промишлена палата Цветан Симеонов ще проведе среща-дискусия с местния бизнес, областните и общински власти 
и медии. 

- От 16.30 часа в регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция, на която ще бъде представен 
Общофакултетният проект към ФИФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ „Трансформиращото (се) село“. 

*** 
Враца. 
- От 13.30 часа в градската концертна зала в община Враца министърът на туризма Николина Ангелкова ще участва в 

кръгла маса за обсъждането на проекта „Сподели България“, В дискусията ще вземат участие министърът на 
земеделието, храните и горите Румен Порожанов, Калин Каменов, кмет на община Враца и инж. Красимир Коев, 
изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното.  

- От 09.30 часа в Заседателната зала на Община Враца, кметът Калин Каменов ще посрещне учениците, които ще 
участват в инициативата „Мениджър за един ден“.  

- От 11.00 часа ще се проведе награждаването "Будител на годината" за 2018 г., което е традиционно събитие на ВМРО–
Враца и се връчва ежегодно.  

- От 17.30 часа в Младежкия дом ще бъде открита гостуваща изложба на Школата за пластични изкуства към ЦПЛР – 
гр. Перник.  

*** 
Габрово.  
- От 14.30 часа в зала „Възраждане“ ще се проведе четвъртият – последен, полуфинал от образователно-патриотичната 

кампания „Моят град е моята крепост“. На събитието ще присъства министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Петя Аврамова. 

*** 
Долна Баня.  
- От 14.00 часа народният представител от ГЕРБ Васил Цветков ще проведе приемна за деня в град Долна баня в офиса 

на партията, намиращ се на ул. „Търговска” 114.  
*** 
Ихтиман.  
- От 09.00 часа в офиса на ГЕРБ на ул. „Цар Освободител” 127 депутатът Васил Цветков ще проведе приемна за 

граждани.  
*** 
Костенец.  
- От 11.00 часа депутатът от ГЕРБ Васил Цветков ще се срещне с жителите на община Костенец в офиса на партията на 

ул. „Белмекен № 4. 
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*** 
Кранево.  
- От 13.00 часа в хотел „Терма Еко“ ще се проведе официалната церемония по откриването на XXIII Есенен семинар на 

Фондация "Българска памет" под мотото "Предприемачество и високи технологии". 
*** 
Кюстендил.  
- Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и председателят на Държавната агенция за закрила на 

детето Елеонора Лилова ще посетят центровете за настаняване от семеен тип „Сияние“ в град Кюстендил, кв. 
„Герена“, ул. „Синчец“ 11. Около 11.00 часа, двамата ще дадат брифинг за медиите.  

- От 11.00 часа в сградата на Областна дирекция на МВР – Кюстендил ще бъдат представени резултатите от работата на 
мобилните полицейски екипи в областта.  

*** 
Пазарджик.  
- В 11.00 часа в сградата на ОДМВР-Пазарджик ще се проведе пресконференция за работата на структурите през 

изминалите няколко месеца. На нея ще присъстват ръководители на основните структури в дирекцията.  
*** 
Пещера.  
- От 10.45 часа председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще открие санираната 

сграда на Община Пещера. В 11.15 часа ще бъде открита многофункционална спортна площадка на открито в ОУ “П. 
Р. Славейков“, дарена и изградена от „Биовет“ АД. 

*** 
Плевен.  
- От 10.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция по повод отбелязването на 85 години от 

рождението на Божко Шойков (1933 – 1998) - дългогодишен директор на Националното училище по изкуствата /НУИ/ 
„Панайот Пипков”. 

*** 
Пловдив.  
- От 09.30 часа в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в зала „КОМПАС“ на Ректората (ул. „Цар Асен“ №24) 

ще се проведе Международна конференция „Сензорна етнография на града“.  
*** 
Силистра.  
- От 11.00 часа в Заседателната зала на Община Силистра ще се проведе пресконференция за представителите на - 

медиите по повод проекта на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, който е финансиран от 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и ще се изпълнява на територията на Поддържан резерват 
„Сребърна“. 

*** 
Сливен.  
- От 10.00 часа на площад „Хаджи Димитър“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 

ще отбележи тържествено 140 години пожарно дело в град Сливен. От 11.00 часа в зала „Сливен” ще се проведе 
тържествено събрания по повод 140 години пожарно дело.  

- От 11.00 часа в зала „Май“ на Община Сливен ще се състои граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната 
политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие“. Организатори на дискусионния форум са Областен 
информационен център Сливен и Община Сливен.  

*** 
Стара Загора.  
- От 11.00 часа в старозагорския затвор министърът на правосъдието Цецка Цачева ще присъства на официалното 

освещаване на параклиса „Света Богородица-Благовещение“. 
*** 
Шумен.  
- От 10.00 часа в зала 363 на Община Шумен ще се проведе заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за 

защита при бедствия. 
- От 18.00 часа в Актовата зала на СУ „Йоан Екзарх Български“ ще бъде представена книгата "За нашия дом или пълната 

история на сградата на СУ "Йоан Екзарх Български" - първата по рода си историческа монография за една от 
емблематичните сгради в Шумен. 

 
 
Manager.bg 
 
√ Изтича срокът за подаване на тримесечната декларация за авансов данък 
Предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, 
и са задължени по закон да удържат данък, трябва да подадат своите декларации за дължими данъци до края на месеца. 
Авансовият данък за доходите от наем, от друга стопанска дейност и за паричните доходи от други източници, удържан за 
доходи, изплатени през третото тримесечие на 2018 г. ежегодно се декларира до 31 октомври, припомнят от НАП. 
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Декларацията се подава и от физически лица, ако предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, не 
е задължено да удържа и съответно да внася данък. Дължимите данъци се декларират в НАП до края на месеца, следващ 
тримесечието, през което е придобит доходът, като за доходи от наем или от друга стопанска дейност, придобити от 
физическите лица през третото тримесечие на годината, срокът съответно е 31 октомври 2018 г.  
Декларацията за дължими данъци се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на 
чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, 
авторски и лицензионни възнаграждения и други), както и за окончателните данъци върху доходите от дивиденти и 
ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица (в 
случаите, когато данъкът е дължим) и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини. 
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат 
на телефона за информация 0700 18 700 на цената на един разговор, на интернет страницата на агенцията или в офисите 
на приходната администрация. 
 
√ БФБ ще следи и обявява директно договорени сделки извън регулирания пазар 
Българска фондова борса ще публикува информация и за сделки извън регулиран пазар от името на инвестиционни 
посредници. Това стана възможно след решение на Комисия за финансов надзор (КФН), с което лицензира Борсата за 
оператор на механизъм за публикуване. 
Така БФБ става една от седемнайсетте компании, по данни на Европейския орган за ценни книжа и пазари (European 
Securities and Markets Authority – ESMA), които са оторизирани да оповестяват доклади за търговия в Европейския съюз. 
„С получаване на този лиценз ще предоставим отново възможност за оповестяване на информация за директно 
договорени сделки между страните, сключени извън регулиран пазар. До настоящия момент сключването им беше силно 
затруднено поради високите разходи, свързани с изпълняването на задълженията за публикуване на данните за тях. 
Възнамеряваме да предложим ефективно от гледна точка на разходите решение, което да допринесе за прозрачността на 
пазара на финансови инструменти като цяло", каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ. 
БФБ ще предоставя новата услуга от средата на ноември когато ще стартира и новият интернет сайт на институцията.  
 
√ Българинът тегли кредити под 10 000 лв., главно за ремонт на дома 
Средно 8488 е сума, която българите са теглили назаем от банките в периода май-октомври, сочат данни на БНП Париба 
Лични Финанси. 
Най-често се кандидатства за потребителски кредити за ремонт на дома - 36,6% от заявленията са били за финансиране на 
такива проекти. На второ място се нареждат заемите за обзавеждане, които са 13,8% от заявленията. 
Според данните в периода май – октомври 2018 г. е отчетен значителен ръст от 19,2% на средната сума на заявленията за 
кредити за обединяване на задължения в сравнение със същия период на 2017 г. Това е знак, че финансовата култура на 
българите се повишава и хората управляват по-умело личните си финанси, посочват от БНП Париба Лични Финанси. 
Българите теглят още пари за автомобил, лечение, ремонт на автомобил, семейни тържества, образование и пари в брой. 
 
Profit.bg 
 
√ Този октомври може да е най-лошият за азиатските акции от 2008 г.  
Азиатските акции възстановиха загубите си от по-рано през деня и записаха повишения, след като Китай направи нов опит 
да стабилизира борсите си, но ръстът изглежда крехък - на фона на опасенията за рязка ескалация в търговската война 
между САЩ и Китай. 
Основните щатски индекси паднаха рязко вчера, след като Bloomberg информира, че САЩ се подготвя да обяви мита върху 
целия останал китайски внос до началото на декември, ако преговорите през следващия месец между президента на САЩ 
Доналд Тръмп и този на Китай Си Дзинпин се окажат неуспешни. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се колебаеше между положителна и отрицателна територия в сутрешната 
търговия, като впоследствие нарасна с 0.2%. 
Индексът губи 12% този месец и върви към най-големия си спад през октомври от 2008 г. насам. 
Основният китайски индекс Shanghai Composite и индексът на сините чипове CSI 300 също отчитаха понижения в ранната 
търговия, преди да запишат ръст от 0.7% и 1.0%, респективно. 
Китайските регулаторни органи обявиха, че ще насърчат обратното изкупуване на акции, както и сливанията и 
придобиванията между публични компании, и ще увеличат пазарната ликвидност, което бе поредният опит за подкрепа 
на пазарите. 
Японският Nikkei също изтри загубите си от по-рано през деня и нарасна с 1.3%. 
Индексът на волатилността на CBOE - VIX, скочи до 27.86 пункта, което бе най-високото му ниво от 11 октомври насам и 
второто най-високо от пазарните сътресения в началото на февруари. 
“Вероятността борсите по света да навлязат в мечи пазар нараства,” заявява пред Ройтерс Масанари Такада, анализатор в 
Nomura Securities. 
Китайският юан продължава да поевтинява, доближавайки се все повече до основно ниво на подкрепа. 
Юанът поевтиня с 0.1%, до повече от 10-годишно дъно от 6.9724 спрямо долара, което породи спекулации за това дали 
Централната банка на Китай ще толерира поевтиняване до под ключовото ниво от 7 юана за долар. 
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, нарасна до 
малко под 10-седмичния връх, достигнат в петък. 
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Индексът нарасна вследствие на поевтиняването на еврото, след като стана ясно, че германският канцлер Ангела Меркел 
няма да се кандидатира за нов мандат начело на своята партия. 
Цените на петрола се движеха разнопосочно, след понижението вчера вследствие на индикациите от страна на Русия за 
запазване на високото ниво на производството и заради опасенията около състоянието на световната икономика, което 
може да се отрази на търсенето на петрола. 
Щатският лек суров петрол поскъпна с 0.2%, до 67.17 долара за барел, докато фючърсите на петрола от сорта брент 
поевтиняха с 0.2%, до 77.12 долара за барел. 
 


