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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Нова ТВ 
 
√ Икономист: България не може да си позволи да има най-дългото майчинство в ЕС 
България не може да си позволи да има най-дългото майчинство в ЕС. Ние сме страната с най-много чиновници на глава 
от населението, най-много служители на МВР. Хората, които вкарват в бюджета пари са много малко, а тези, които 
консумират от бюджета са много повече. Това каза председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
/АИКБ/ Васил Велев в ефира на „Здравей, България”. 
„В България имаме най-дългото – 58 седмици майчинство и то е заплатено на 90% от заплатата. Има държави с под 14 
седмици майчинство. След тези 410 високоплатени дни има още 12 месеца, които се плащат с 380 лева и след като се 
върнат на работа майките имат право на платен отпуск от два месеца, което е за сметка на тези майки, които не са били 
две години в отпуск, защото те изработват парите. Това е направено с благородни подбуди – да се увеличи раждаемостта, 
да се противодейства на демографския срив, но дали е постигнат такъв резултат? От 2007-година се увеличава платеното 
майчинство , а тогава е бил 137 дни. От 2010 година, когато вече има дълго платено майчинство има срив на 
раждаемостта”, обясни той. 
Според него моделът трябва решително да бъде променен. 
 „Майката вместо да си стои вкъщи втората година, тези пари трябва да се инвестират в детски заведения, за да може 
майката да се реализира, да не се дезинтегрира, да не се деквалифицира. Тя като се върне след две години вече е 
изостанала в кариерата, оттам получава по-малка заплата, оттам по-малка пенсия. Богатите държави не правят така”, 
уточни Велев. 
За повече информация вижте видеото. 
 
24 часа 
 
√ Васил Велев: В България имаме най-дългото майчинство - 410 дни 
В България имаме най-дългото майчинство - 410 дни. И по този показател сме №1 в ЕС. При минимум 14 седмици. След 
тези 410 дни високоплатени, има още 12 месеца. И след това майките имат право на още две години отпуск за сметка на 
тези, които нямат деца. Това се прави, за да се справи с демографския срив. А раждаемостта от 2010 година, когато имаме 
високоплатено майчинско следва срив. А преди да се увеличи майчинското има увеличение. Това заяви Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал по Нова тв. 
"Не може да се справим със ситуацията. България е с най-много чиновници. С най-много служители на МВР. И няма кой да 
изработва парите за майчинство", допълни той. Заради това бизнесът иска да отпадне втората година.  
"Изчезваме като нация, защото все по-малко хора вкарват пари в бюджета. А се увеличават тези, които го консумират", 
допълнат той. 
"Ако 380-те лева, които се полагат за втората година се дават за намаляването на таксите в яслите, ще стане различно. 
Бизнесът ще тръгне да ги прави", допълни той.</p><p>Той апелира да се вдигне бюджетът на библиотеките. "Защото все 
по-малко четем, не знаем как да се изразим и после се обясняваме какво искаме да сме казали", допълни той. Богатите 
държави не го правят. България не го е правила преди 10 години и нещата са били по-добре. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Васил Велев: Не може да си позволим дълго майчинство, трябва да се работи  
Имаме най-дългото майчинство - 410 дни. По този показател сме номер едно в ЕС. Това заяви Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) в сутрешния блок на Нова тв. 
Има още 12 месеца, които се плащат с 380 лв. на месец, след което при връщане на майките, те имат право на още два 
месеца платен отпуск, обясни той. 
Не може да си позволим такова дълго майчинство. Хората, които вкарват пари в бюджета, са много малко, каза Велев. 
По думите му трябва да се промени моделът. 
 
 
 
 
 

https://nova.bg/news/view/2018/11/01/230706/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%B5%D1%81/
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БТВ 
 
√ Добрин Иванов, АИКБ: Темата за майчинството измести вниманието от щедрия бюджет за 2019 г. 
От работодателската организация предлагат намаляване на отпуска по майчинство, заедно с осигуряването на 
детски градини и гъвкаво работно време за майките 
Предложението на бизнеса да бъде намален отпускът по майчинство е изместил общественото внимание от 
положителното становище относно държавния бюджет, който е „най-щедрият, който сме разглеждали до момента”. 
Това коментира в предаването „Лице в лице” изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Добрин Иванов. 
От работодателската организация предлагат отпускът поради бременност и раждане да бъде съкратен наполовина с 
мотива, че така ще се реши проблемът с недостига на човешки ресурси, а щяло да бъде по-добре и за самите майки от 
икономическа гледна точка. 
„Нашето предложение не е просто механично да бъде съкратен срокът от 58 на 30 или 34 седмици. Трябва да бъде 
комплексно решение, съпроводено с комплексни мерки. Трябва държавата да поеме ангажимент за осигуряване на детски 
ясли и градини. Трябва да бъде направена нормативна промяна, която да уреди гъвкаво работно време за тези майки. 
Смятаме, че ако се направи тази комплексна промяна, това ще доведе до по-бърза адаптация на майките на работните 
места”, посочи Добрин Иванов. 
По думите му удължаването на отпуска по майчинство през 2009 година не е спомогнало за справянето с демографската 
криза. Той цитира данни, съгласно които до 2017 г. раждаемостта е намалявала с между 2 и 6 процента всяка година. 
„Раждаемостта се увеличава в годините на икономически възход”, допълни Иванов. В подкрепа на предложението на 
АИКБ той добави, че в България жените ползват най-много седмици отпуск поради майчинство, а именно – 58. 
След нас се нарежда Обединеното кралство с 39 седмици, а на трето място е Словакия с 34 седмици. 
Чуйте пълния разговор във видеото. 
 
Novini.bg 
 
√ Васил Велев: Не може да си позволим такова дълго майчинство 
Имаме най-дългото майчинство - 410 дни. По този показател сме номер едно в ЕС. Това заяви Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал в България (АИКБ) в сутрешния блок на Нова тв. 
Има още 12 месеца, които се плащат с 380 лв. на месец, след което при връщане на майките, те имат право на още два 
месеца платен отпуск, обясни той. 
Не може да си позволим такова дълго майчинство. Хората, които вкарват пари в бюджета, са много малко, каза Велев. 
По думите му трябва да се промени моделът. 
 
√ АИКБ: Има криза на пазара на труда 
Идеята ни да се намали отпуската за майчинство поради бременност и раждане не е внезапно хрумване. Това е наша 
позиция от дълги години. В България този отпуск по майчинство е най-дълъг. За сравнение мога да кажа, че той е два пъти 
по-голям от този в Обединеното кралство, където е 39 седмици, докато при нас продължава 58 седмици. 
Това коментира в студиото на "Лице в лице" по bTV изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал 
в България Добрин Николов във връзка с предложението отпускът за майчинство да бъде намален. 
,,За целта трябва да бъдат открити повече детски ясли и градини, да се въведе нормативна промяна, осигуряваща по-
гъвкаво работно време за тези майки. Защото в момента пазарът на труда у нас се намира в криза. Хората трябва да се 
върнат на пазара и за целта са необходими мерки. Такава е и официалната позиция на АИКБ'', допълни Николов. 
,,Данните показват, че раждаемостта у нас намалява между 2 и 6 процента всяка година. Раждаемостта се увеличава в 
годините на икономически възход. За жалост от 2009 до 2017 година бяхме в състояние на икономическа криза, поради 
което и раждаемостта беше ниска'', заяви той. 
,,Ние не сме против повишаването на заплатите в бюджетния сектор с 10%, против сме да се прави това без 
предприемането на необходимите реформи и без нужното съкращение на персонала. Трябва преди всичко да се направи 
анализ на отделните структури'', завърши изпълнителният директор на АИКБ. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал призова да се намали майчинството 
Бизнесът призова за гъвкаво работно време на младите майки, съчетано с намаляване на срока на отсъствието им за 
отглеждане на дете.  
Oт работодателската организация изпратиха позиция за промените в бюджета за догодина, в която настояват за 
съкращаване на 410-те дни платено майчинство, тъй като това е най-дългият отпуск за раждане и отглеждане на дете в 
Европейския съюз.  
"С намаляване на срока на майчинството трябва да се създават условия майките да се върнат на работа - т.е. има детски 
ясли, детски градини, където могат да оставят децата си. И услугата, която предоставят тези заведения, да бъде 
качествена", каза днес по БНР изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин 
Иванов.  
Неотдавна Асоциацията на организациите на българските работодатели настоя в писмо до властите за промени в Кодекса 
на труда, с които времето на отпуск, през който "не е полаган труд по причини, които не са извън волята на работника" 

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/dobrin-ivanov-aikb-temata-za-majchinstvoto-izmesti-vnimanieto-ot-shtedrija-bjudzhet-za-2019-g.html
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(има се предвид главно родителският отпуск), да не се взема предвид при изчисляване на полагаемия се платен годишен 
отпуск и изплащане на обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.  
"Няма никаква причина този период да се взема предвид при изчисляване на размера на полагаемия се платен годишен 
отпуск, който има съвсем друго предназначение, а именно - възстановяване на работника и служителя от положения при 
работодател труд", изтъкват работодателите. 
 
БНР 
 
√ Майки и бизнес един срещу друг за дългото майчинство 
Срещу втората година платено майчинство се обяви АИКБ. Според работодателите обезщетението през втората година на 
майчинството е ниско платено – 380 лева на месец, а освен това дългият престой на майките вкъщи води до загуба на 
трудови навици и бърза адаптация на работното място. Позицията на бизнеса е, че по- бързото завръщане на майките на 
работа ще компенсира отчасти дефицита на работна сила на пазара на труда. 
В България е най- дългото платено майчинство и то в пъти в сравнение с ЕС – подчерта в интервю за Радио Пловдив Добрин 
Иванов – изпълнителен директор на АИКБ. У нас отпускът за бременност и раждане е 58 седмици, а освен това страната 
ни е и най- щедра в размера на обезщетението.  
В богатите скандинавски страни, които се славят с щедрата си социална политика, то е далеч по- късо. В Швеция е 14 
седмици, 14 седмици е в Германия, Гърция - 17 седмици и Румъния - 18 , Финландия - 17 седмици. 
 В 410-те дни отпуск за бременност и майчинство българката получава 90 процента от средно дневното брутно 
възнаграждение, което е вземала през последните 24 месеца. В Скандинавие е 70 на сто, а в други страни най- високият 
процент на обезщетение е  до 80 процента, а има и други страни – до 50 процента. В САЩ се полагат 12 седмици отпуск 
като не е гарантирано обезщетяване на майките, докато са в майчинство. 
Според Добрин Иванов това дълго майчинство и обезщетението от 380 лева води до некачествено отглеждане на детето 
и добра издръжка на семейството. Държавата, по думите му, трябва да насърчи майките да се връщат на работа по- бързо 
и в същото време да помогне с отглеждането на деца чрез осигуряване на повече ясли и детски градини.  
Възможно е тази услуга да бъде безплатна, но е задължително да бъде качествена. Възможно е също да се осигури  гъвкаво 
работно време за работещите майки, в същото време трябва да се поощри раждаемостта чрез даване на безлихвени 
кредити на семейства за покупка на жилища. Държавата е длъжна да осигури стимули за майките, младите семейства като 
така се бори и с ниската раждаемост. 
От бизнеса посочват още, че взетите от държавата решения за по- дълго и платено майчинство не са довели до ръст на 
раждаемостта у нас. Според цитираната от АИКБ статистика от 2009 година досега ражданията намаляват всяка година 
между 3 и 6 процента на година. 
И за детето и за майката е по-добре платеното майчинство да остане две години. В момента, ако в семейството няма баба 
да поеме детето след първата му годинка е немислимо младата жена да се върне на работа. 
Това споделиха анкетираните млади жени в Пловдив. Според повечето пловдивски майки в града  няма достъчно места в 
яслите, трудно се намира и детска градина след това. В България няма  възможност майките да работят почасово или 
децата им да посещават детски заведения почасово. Не са осигурени възможности от държавата и общините, майките да 
се върнат на работа и в същото време децата им да бъдат добре обгрижини. 
Предлаганите мреки ще задълбочат демографската криза, а няма да стимулират младите семейства да имат повече деца, 
категорични са майките.  
Те не са съгласни и с идеята платеният отпуск да не се признава за трудов стаж. Категорично не приемат и тезата, че двете 
години  майчинство водидо загуба на трудовите им навици и прави трудна адаптацията им на работното място. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
БНТ 
 
√ Как да се заплаща нощният труд - работодатели и синдикати в спор по темата 
Нощният труд е вреден и трябва да бъде ограничен. Около това се обединиха синдикати, работодатели и правителството. 
Какво искат синдикатите, колко трябва да струва нощният труд като доплащане и какви мерки могат да се предприемат - 
гости в Сутрешния блок по темата Теодор Дечев от АИКБ и Любка Георгиева от КТ "Подкрепа". 
От 2011 година досега има поне 38 отраслови колективни трудови договора в реалната икономика, в които са договорени 
"съвършено други числа", а не 25 стотинки за нощен труд, обясни в ефира на БНТ Теодор Дечев. Той обясни, че в 
определени отрасли сумите възлизат на повече от 1 лев и 70 стотинки. 
Целия разговор в студиото гледайте във видеото. 
 

 

 
 
 
 
 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101039020/maiki-i-biznes-edin-sreshtu-drug-za-dalgoto-maichinstvo
http://news.bnt.bg/bg/a/kak-da-se-zaplashcha-noshchniyat-trud-rabotodateli-i-sindikati-v-spor-po-temata
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Разходите за научноизследователска и развойна дейност се увеличиха с 3,5% за година 
Броят на изследователите през миналата година е намалял със 7,1% в сравнение с 2016 г., отчете статистиката  
През 2017 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 760,2 млн. лв., което е с 3,5% повече в 
сравнение с предходната година, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). 
Интензивността им (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП) обаче намалява спрямо предходната година – 
от 0,78% през 2016 г. на 0,75% през 2017 година. 
 

Разходи за научноизследователска и развойна дейност 

 
 
През миналата година сектор „Предприятия” е най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява 
научноизследователската и развойната дейност. Той заема дял от 70,3% от общите разходи за НИРД. 
След него е сектор „Държавно управление”, чиито научни институти и организации формират 23,2% от общите разходи за 
НИРД, направените разходи за наука от висшите училища и университетските болници възлизат на 5,7%, а при 
нетърговските организации те са 0,8% от всички разходи за научноизследователска и развойна дейност. 
 

Разходи за НИРД по институционални сектори 

 
 

Научноизследователската и развойната дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални 
източници, както и от чужбина. 
През миналата година най-голям е делът на средствата за научноизследователска и развойна дейност, които идват от 
сектор „Предприятия” – 43,2%. Те нарастват спрямо предходната 2016 г. с 2,6% (от 320,2 млн. лева на 328,5 млн. лева). В 
сравнение с 2016 г. средствата от чуждестранни източници за осъществяване на научноизследователска и развойна 
дейност намаляват с 2,5% (от 251 млн. лева на 244.7 млн. лева 
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   Структура на разходите за НИРД по източници на финансиране 

 
 
В структурата на текущите разходи за научноизследователска и развойна дейност по видове изследвания през 2017 г., 
както и през предходната година, най-голям относителен дял имат приложните научни изследвания – 62,1% (429,3 млн. 
лв.), следвани от експерименталните разработки и фундаменталните изследвания – съответно с 26,9% (185,7 млн. лв.) и 
11% (76,5 млн. лв.). 
 

Структура на текущите разходи за НИРД по видове изследвания през 2017 година 

 
 

Персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност през миналата година, е 23 290 души (в еквивалент на пълна 
заетост), което е със 7,1% по-малко в сравнение с предходната година. 
Делът на жените от общия персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 47,9%, като разликата в 
равнището на заетост между двата пола е 4,2 процентни пункта в полза на мъжете. Броят на изследователите в еквивалент 
на пълна заетост е 15 094 души, което е с 5,7% по-малко спрямо 2016 година. 
Както и през 2016 г., основната част от научния персонал е съсредоточен във фирмите и научните институти от сектор 
„Предприятия” –  46,1% от общия персонал (в еквивалент на пълна заетост), или 10 735 души. 
В организациите и институциите от сектор „Държавно управление” с научна дейност се занимават 7990 души, което 
съставлява 34,3% от общия персонал, зает с научноизследователска и развойна дейност, през 2017 година. 
В сектор „Висше образование” 4414 души са ангажирани с научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 
19%. 
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  Персонал, зает с НИРД (в еквивалент на пълна заетост) 

 
 
Образователно-квалификационната структура на персонала, зает с научноизследователска и развойна дейност , през 2017 
г. се характеризира с нарастване на дела на заетите лица с висше образование - от 83,6% през 2016 г. на 83,8% през 2017 
година. 

 
Персонал, зает с НИРД (в еквивалент на пълна заетост), по степен на образование 

 
 
 
√ За трета поредна година България се смъква в класацията Doing Business 
След като миналата година страната ни се срина с 11 места, сега губи още девет  
България е слязла от 50-то на 59-то място в класацията на Световната банка за условията за развиване на бизнес в 
държавите по света според разпространения вчера доклад „Да правиш бизнес 2019“ (Doing Business 2019). Така за трета 
поредна година България се смъква в класацията, като през октомври 2015 г. за последно не бе отчетено понижение, но 
нямаше и подобряване.  
Както и през миналата година, страната ни се представя най-добре по отношение на трансграничната търговия, където 
заема 21-о място в света, запазвайки позицията от последните две години. 
Добри са резултатите и в защитата на миноритарните собственици, където сме класирани на 33-а позиция, докато година 
по-рано обаче сме били на 24-та позиция. За съжаление, преди две години по този показател страната ни е била на 13-тото 
място. Сравнително добро е представянето на страната и по отношение на изпълнението на договорите (42-то място от 40-
о през 2017 г.) и получаването на разрешения за строителство (37-о място). Сериозен срив има при кредитирането, където 
страната ни е на 60-о място, докато преди година е била на 42-ра позиция).  
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Основната разлика е по два показателя: времето, което отнема свързването на складово помещение с мрежата на CEZ в 
София (262 дни, колкото и миналата година) при средни 110.3 дни за Европа и Централна Азия, и цената като дял от дохода 
на глава от населението - 428.8% (около 60 хил. лева) при средни 325.1 за региона. Само една от описаните процедури, 
изчакване на свързването с мрежата, инспекция и издаване на нужните документи, може да отнеме 64 календарни дни. 
Предварителният договор отнема месец, одобряването на предлагания дизайн на мрежата - 67 календарни дни, чакането 
на договора - 30 дни. 
Малко над средното за Европа и Централна Азия (5.5) е резултатът на България (6) и за свързването на обекти с 
електрическата мрежа. Сравнение с останалите държави от Източна Европа показва, че проблемът на България по този 
показател изпъква: Чехия е на 10-о място, Полша и Гърция - на 58-о, а България на 147-о. 
Основната разлика е по два показателя: времето, което отнема свързването на складово помещение с мрежата на CEZ в 
София (262 дни) при средни 110,3 дни за Европа и Централна Азия, както и цената като дял от дохода на глава от 
населението - 428.8% (около 60 хил. лева) при средни 325.1 за региона. Само една от описаните процедури, изчакване на 
свързването с мрежата, инспекция и издаване на нужните документи, може да отнеме 64 календарни дни. 
Предварителният договор отнема месец, одобряването на предлагания дизайн на мрежата - 67 календарни дни, чакането 
на договора - 30 дни. 
Рейтингите се изчисляват въз основа на критерии като започване на бизнес, получаване на разрешителни за строителство, 
достъп до електроенергия, регистриране на собственост, плащане на данъци, трансгранична търговия, спазване на 
договори, достъп до кредитиране, процедура по несъстоятелност и излизане от нея, както и защита на миноритарни 
инвеститори. 
 

 
 
На първо място и тази година е Нова Зеландия с най-благоприятна среда за правене на бизнес, следвана от Сингапур, 
Дания, Хонконг, Южна Корея, Грузия, Норвегия, САЩ, Великобритания и Македония. В дъното на класацията са Сомалия 
(190 място), Еритрея (189 място) и Венецуела (188 място). 
От началото на изготвянето на доклада "Да правиш бизнес" през 2003 година той е вдъхновил над 3500 реформи в 
единайсет области на бизнес регулации, измервани от този документ, се посочва в доклада, публикуван на неговия сайт.  

 
 
Тази година се отчита връх в реформите по света - 128 
икономики са предприели рекордните 314 реформи 
за периода 2017-2018 година. Общо 128 икономики 
съществено са подобрили регулацията си, като са 
улеснили правенето на бизнес във всички измервани 
от доклада области. 
Най-значителен напредък отбелязват Афганистан, 
Джибути, Китай, Азербайджан, Индия, Того, Кения, 
Кот д'Ивоар, Турция и Руанда. 
По света регистрирането на компания сега отнема 
средно 20 дни и струва 23 процента от дохода на 
глава от населението спрямо 47 дни и 76 процента от 
дохода на глава от населението през 2006 година. 
Според доклада средното време за подготовка, 
внасяне и плащане на данъците е спаднало от 324 
часа през 2005 г. на 237 часа през 2017 г.   
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НОВА ТВ 
 
√ Парламентът прие Закона за киберсигурността  
Парламентът прие новия Закон за киберсигурност на второ четене. С него се регламентира управлението и организацията 
на Националната система за киберсигурност, националния координатор по темата, секторни и национален екипи за 
реакция при инциденти в киберсигурността, съобщи БТА. 
Управлението и организацията на системата за киберсигурност ще се осъществява от Министерския съвет. За подпомагане 
изпълнението на тези дейности към правителството се създава Съвет по киберсигурността, който е консултативен и 
координиращ орган. Председател на съвета ще е вицепремиер, определен от премиера. Членовете ще са  министрите на 
вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на финансите, на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, на енергетиката, на здравеопазването, на околната среда и водите. В състава ще влизат и началникът на 
отбраната, главният секретар на МВР, председателят на ДАНС, председателят на Държавна агенция "Разузнаване", 
директорът на Служба "Военна информация", началникът на НСО, председателят на Държавна агенция "Електронно 
управление", секретарят на Съвета по киберсигурността, секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет, 
представител на президента на републиката, изрично определен от него с указ. Държавният глава, председателят на 
Народното събрание и премиерът ще могат да участват лично в заседанията. 
Премиерът ще трябва да определи и национален координатор по киберсигурността, който ще е и секретар на съвета. 
Правителството ще трябва да приеме Национална стратегия за киберсигурност и Национална стратегия за мрежова и 
информационна сигурност. Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" ще трябва да създаде, води и 
поддържа регистър на съществените услуги. "Съществени услуги" по силата на закона са онези, чието предоставяне зависи 
от електронни съобщителни мрежи или от информационни системи и чието прекъсване може да окаже значително 
увреждащо въздействие върху предоставянето на социални или икономически дейности. 
ДАНС ще изпълнява политиката по защита от киберинциденти в комуникационните и информационните системи на 
стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Министърът на вътрешните работи 
ще провежда държавната политика в областта на противодействието на киберпрестъпността. В ГДБОП трябва да се изгради 
Център по киберпрестъпност, който да осъществява дейности по разкриване, разследване и документиране на 
компютърни престъпления на национално ниво. Министърът на отбраната ще провежда държавната политика за защита 
и активно противодействие на кибератаки и хибридни въздействия върху системите за управление на отбраната и 
въоръжените сили. 
Той ще трябва да организира подготовката за киберотбрана на системите за управление на страната при положение на 
война, военно положение и извънредно положение. Национален компетентен орган за всички административни органи 
ще е Държавна агенция "Електронно управление". Към агенцията ще се създаде Национално единно звено за контакт, 
което ще координира въпросите, свързани с мрежовата и информационната сигурност и въпросите, свързани с 
трансграничното сътрудничество с другите държави от ЕС. 
 
Министерство на образованието и науката 
 
√ Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието бе подписан между България и 
Азербайджан 
Министърът на образованието и науката на България Красимир Вълчев и министърът на външните работи на Република 
Азербайджан Елмар Мамадяров подписаха Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на 
образованието. По този начин двете страни си поставят за цел да задълбочат и разширят традиционно добрите си 
отношения. Двамата министри подчертаха възходящите двустранни връзки в редица области като енергетика, икономика, 
търговия и изразиха очаквания за развитие и надграждане на сътрудничеството в образованието. В документа са посочени 
редица общи инициативи, които ще бъдат насърчавани. Това са студентската и преподавателска мобилност, създаване на 
съвместни програми между висшите училища, развитие на сътрудничеството между средните училища на България и 
Азербайджан чрез програми за партньорства и др. Междукултурният обмен също е застъпен, като всяка от страните се 
ангажира да насърчава изучаването на литературата, историята и културата на другата държава в своите образователни 
институции. Меморандумът се подписва за срок от пет години. През 2017 г. бяха отбелязани 25 години от установяването 
на дипломатически отношения между България и Азербайджан. Подписването на Меморандум за разбирателство цели 
да допринесе за запазването на дългогодишните връзки, както и за активизиране и задълбочаване на двустранните 
отношения в областта на образованието. 
 
В.Банкерь 
 
√ Приходите в хазната набъбват 
Очаква се салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към октомври 2018 г. да бъде 
положително в размер на 2 862,2 млн. лв. (2,6 % от прогнозния БВП). Това сочат предварителните данни и оценки на 
Министерството на финансите. 
Следва да се отбележи, че значителна част от планираните разходи за годината (основно капиталови разходи) се 
концентрират в последните месеци. Това е свързано с разплащане на извършената работа по реализирането на 
инфраструктурни и инвестиционни проекти, предвид строителния сезон и етапите за тяхното изпълнение. Освен това през 
есенно-зимния сезон са по-високи социалните разходи, разходите за издръжка и други. Поради тези фактори се очаква 
значителен ръст на разходите през последните месеци на годината и свиване на отчетения текущо бюджетен излишък.  
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Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки: 
Приходите и помощите по КФП към октомври 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 32 609,7 млн. лв. (85,3 % от годишния 
разчет), като спрямо десетте месеца на 2017 г. се отбелязва ръст от 3 443,0 млн. лева. Ръстът спрямо предишната година 
се дължи основно на по-високите данъчни и неданъчни приходи, които нарастват с 3 063,0 млн. лв. (10,9 %). Увеличение 
се отчита и при постъпленията от помощи, които нарастват с 380,0 млн. лева. 
Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 
2018 г. са в размер на 29 747,5 млн. лв., което е 75,7 % от годишния разчет. За сравнение разходите по КФП за същия период 
на 2017 г. бяха в размер на 26 673,3 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по-високия размер на разходите 
по националния бюджет, така и на нарастването на разходите по сметките за средства от Европейския съюз. Ръстът на 
разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните 
плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. 
на размера на минималната пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите 
разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на 
средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 октомври 2018 г. от централния бюджет, 
възлиза на 909,6 млн. лева. 
 
Actualno.com 
 
√ Парламентът реши да гледа на извънредно заседание бюджет 2019  
На днешното си заседание Народното събрание прие да има извънредно заседание във връзка със Закона за държавния 
бюджет за 2019 година.  
Заседанието ще се проведе на 6 ноември, вторник, и ще започне от 13:00 часа. На 7 ноември премиерът Бойко Борисов и 
дясната му ръка Цветан Цветанов ще бъдат на конгрес на Европейската народна партия (ЕНП) в Хелзинки.  
Съгласно плана на извънредното заседание, депутатите ще започнат с бюджета на Здравната каса (НЗОК), ще продължат с 
бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и ще завършат с широката бюджетна рамка. Във вторник 
заседанието ще продължи, докато не бъдат изчетени докладите за всички проектобюджети. 
Иначе днес, 1 ноември, проектобюджетите на държавата, на общественото осигуряване и на здравната каса ще бъдат 
разгледани на съвместно заседание на три парламентарните комисии - по бюджет и финанси, социалната и здравната.  
Заложените в проекта за държавен бюджет параметри предвиждат повишаване на доходите в публичния сектор, 
увеличение на учителските заплати с 20%, вдигане на минималната работна заплата на 560 лв. От юли се предвижда 
таванът на пенсиите да достигне до 1200 лв. и да бъдат увеличени всички останали пенсии с 5,7%. В бюджета на здравната 
каса са планирани разходи за над 5 милиарда лева, което е близо 5% от БВП.  
 
Дарик 
 
√ Бойко Борисов посреща израелския премиер в „Евксиноград“ 
Българският премиер Бойко Борисов ще посрещне израелския си колега Бенямин Нетаняху в резиденцията „Евксиноград“ 
край Варна. Двамата ще проведат среща на четири очи, която ще бъде последвана от пленарно заседание.  
По време на разговорите ще бъдат обсъдени двустранните отношения в области от взаимен интерес, като акцент ще бъде 
поставен върху международни и регионални теми. 
В петък Борисов ще бъде домакин „Евксиноград“ на Четиристранната среща на високо равнище между балкански лидери. 
Министър-председателите на България, на Гърция Алексис Ципрас, на Румъния Виорика Дънчила и президентът на Сърбия 
Александър Вучич ще обсъдят развитието на съвместните инфраструктурни проекти в контекста на свързаността на 
Балканите. Фокус на срещата ще бъде и задълбочаването на регионалната стабилност, както и актуални европейски 
въпроси. 
 
Bulgaria On Air 
 
√ Бисер Петков представи проекта за Закон за социалните услуги 
Социалният министър Бисер Петков представи за пръв път пред депутатите от ресорната парламентарна комисия 
основните моменти в проекта на Закон за социалните услуги. 
Това е третият от пакета закони, за чието приемане настояват протестиращите майки на деца с увреждания от 
инициативата "Системата ни убива", наред със Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. 
В проекта на нормативната уредба, която касае социалните услуги се казва, че се приема заместващата грижа, въвежда се 
асистенската подкрепа за възрастните хора и се предвижда създаването на нова агенция, която да се отнася за качеството 
на социалните услуги, която да лицензира доставчиците на тези услуги. 
Министър Бисер Петков обясни, че ще бъдат разработени и стандарти за качество, които ще трябва да се покрият от 
определени институции като домове за възрастни или за хора с увреждания. 
В законопроекта са включени и три важни дати, които касаят закриването на всички домове за деца, което трябва да стане 
до януари 2021 година. 
4 години по-късно трябва да е направена реформа на домовете за възрастни хора без увреждания, а до 2035 година трябва 
да бъдат закрити и всички домове за хора с увреждания. 
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БНT 
 
√ Администрацията преустановява хартиения обмен на документи помежду си 
От днес българската администрация преустановява хартиения обмен на документи, съобщи правителствената 
информационна служба. Повече от 700 централни, областни и общински структури преминават към изцяло електронен 
документооборот помежду си. 
Мярката, заложена в законодателството, ще доведе до 6-кратно увеличение на ефективността на административния 
обмен. На годишна база се очаква да бъдат спестявани повече от 100 тона хартия. 
 
√ Отбелязваме Деня на народните будители  
На този ден отдаваме почит към просветителите, книжовниците, борците ни за национално освобождение, създали и 
съхранили духовните ценности на нацията. За първи път празникът се чества през 1909 година в Пловдив. 
От 1 ноември 1923 година с указ на цар Борис III е обявен за общонационален празник, в памет на заслужилите българи. 
Забранен през 1945 г. , неговото отбелязване се възстановява през 1992 година. Тогава е обявен официално за Ден на 
народните будители и за неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната. 
По повод празника националният флаг ще бъде издигнат пред президентската институция, а държавният глава Румен 
Радев ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част. След церемонията президентът по традиция ще се 
срещне с ръководители на културни институции, общественици и дейци в областта на науката, образованието и културата. 
 
√ Три българки бяха отличени за постижения в науката  
Три млади българки бяха отличени в навечерието на 1 ноември за постижения в науката. Те получават стипендия от 5000 
евро. 
Светът има нужда от наука, а науката от жени. Напомняйки колко малка част от дамите се занимават с изследвателска 
дейност, журито награди 3 българки, избрали предизвикателството да ѝ се посветят.  
Илияна Йотова, вицепрезидент: Те са част от онези скромни 28% жени учени и ние като държава имаме отговорността 
да ги подкрепяме и да направим всичко възможно да мотивираме и да помогнем на всички млади момичета, решили да 
се посветят на науката, а това никак не е леко. 
Изследвания за разпространението на хепатит Е при кръвни донори, за алергените, както и проучване в областта на 
математиката са отличените постижения тази година. 
Д-р Мира Бивас, математик: Оптимизирането се превръща в основен инструмент за вземане на решение в инженерните 
науки, финансите и всъщност приложната му стойност се дължи на това, че е една много добре развита математическа 
дисциплина с установена методология. 
Д-р Магдалена Баймакова, лекар: Да бъдеш в полза на останалите, идва необходимостта от науката. Откривайки нови 
неща в науката, ти ще ги споделиш със света. В моя случай науката ми помага да съдействам на пациентите ми. 
Също лекар е и Мирослава Недялкова, която не успя да присъства на церемонията. Повече от 3000 жени по света са 
отличени от учредяването на наградата досега. 18 от тях са oт България. 
 
News.bg 
 
√ БНБ вече публикува съпоставка на банкови такси 
От Българската народна банка започват да публикуват съпоставка на такси на банки и други доставчици на платежни 
услуги, съобщиха от БНБ. 
Новата подрубрика е в съответствие с изискванията на чл. 109, ал. 3 от Закона за платежните услуги и платежните системи. 
Там ще се публикува актуална информация за таксите за потребители (физически лица) на лицензираните от БНБ 
доставчици на платежни услуги и клонове на доставчици на платежни услуги, които действат на територията на страната. 
Това са банки, платежни институции и дружества за електронни пари. Информацията е за определен набор от услуги по 
платежна сметка. 
Доставчиците на платежни услуги са задължени да подават информация в БНБ при всяка промяна на таксите, комисионите 
и лихвените проценти за съответните услуги. Информацията на интернет страницата ще бъде текущо актуализирана към 
датата на влизане в сила на съответната промяна при доставчика на платежни услуги. 
 
Publics.bg 
 
√ България обмисля да придобие акции в проекта за нов терминал за LNG край Александруполис 
Съветът по енергийна сигурност одобри актуализиране на Енергийната стратегия 
България обмисля да участва в проекта за нов терминал за LNG край Александруполис чрез придобиване на акции, това 
става ясно от съобщение на правителствената пресслужба. В него се посочва още, че Съветът по Енергийна сигурност към 
Министерски съвет е одобрил актуализирането на Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. Като основен 
мотив за промяна на документа се посочва изпълнението на дейности от ключово значение за развитие на газопреносната 
инфраструктура в Република България. 
Предложението за актуализиране на документа бе направено от енергийния министър на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от 
Закона за енергетиката. Заседанието на съвета се проведе днес под председателството на заместник министър-
председателя Томислав Дончев и в него участваха министърът на енергетиката Теменужка Петкова, представители на 
Министерствата на външните работи, на финансите, на околната среда и водите, на президентството и други.   
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След 1 януари 2020 г. се очаква значителна промяна в маршрутите на доставка на природен газ през територията на 
България от Север-Юг на Юг-Север, както и потенциално намаляване на транзитираните през страната количества. 
Предстои изграждане на ключови инфраструктурни проекти в региона, които ще променят основната посока и маршрути 
на потоците природен газ. Такива са „Турски поток“, проектите от „Южния газов коридор“, Транс-анадолският газопровод, 
Транс-адриатическият газопровод, междусистемната връзка Гърция-България, както и проектът за нов терминал за 
втечнен газ в гр. Александруполис. Българската страна разглежда възможността за участие в проекта за терминал за 
втечнен природен газ чрез придобиване на акции, съобщават от Министерски съвет.  
В контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен енергиен пазар, страната ни работи по 
реализацията на концепцията за газоразпределителен център „Балкан“ на българска територия. Необходима 
предпоставка за осъществяване на хъба е изграждане на нужната инфраструктура, която да осигури движението на 
газовите потоци, съгласно подадени от ползвателите заявки. Като основни източници за захранване на 
газоразпределителния център българската страна разглежда руския природен газ, местен добив от България и Румъния, 
природен газ от Южния газов коридор, от САЩ, Катар, Алжир, Египет през съществуващи и нови терминали за втечнен 
природен газ. С цел осигуряване на конкурентен пазар в България и в региона, се предвижда и разработване на платформа 
за търговия на природен газ.  
Във връзка с променената среда по отношение на изграждащата се в региона енергийна инфраструктура Съветът по 
енергийна сигурност одобри актуализацията на стратегията. От стратегическо значение е запазване ключовата роля на 
България на газовата карта на Европа. С актуализиране на стратегията и предприемане на необходимите стъпки за 
изграждане на газова инфраструктура ще се гарантира сигурността и диверсификацията на доставките на природен газ, 
както за България, така и в региона. 
 
Economy.bg 
 
√ Новата зелена зона в София стартира от понеделник  
Днес и утре няма да се осъществява контрол 
От днес обхвата на зелената зона в София се разширява с още четири района -Горен Лозенец, Оборище, Възраждане и 
Красно село.    
От Центъра за градска мобилност съобщиха, че в четвъртък и петък (1 и 2 ноември 2018) няма да се извършва контрол на 
паркирането в новите части. Причината е, че Центърът е получил много нови онлайн заявления за стикери, които обработва 
и гражданите не бива да се притесняват, че ще бъдат санкционирани преди да получат стикерите си. 
5500 са обособените нови места в „зелена зона“. Цената е 1 лв. на час, а хората, живещи в тези райони, вече трябва да са 
закупили винетен стикер на стойност 100 лв. за година. За втори автомобил цената е 200, а за трети 300. 
Без промяна е и максималната продължителност на паркиране (до 4 часа), както и работно време - от 8.30 до 19.30 ч. в 
работните дни. 
Глобата за паркиране по пешеходни зони, тротоари и градинки е от 50 до 200 лв. 200 лв. е и санкцията за заемане на място 
за хора с увреждания. 
С новата зона местата за платено паркиране в София стават около 27 500. 
 
БТВ 
 
√ "Таймс": Тереза Мей е постигнала споразумение за излизане от ЕС 
Според изданието то ще даде на британските компании, извършващи финансови услуги, траен достъп до 
европейските пазари след Брекзит 
Британският премиер Тереза Мей е постигнала споразумение за излизане от Европейския съюз. Това твърди вестник 
"Таймс", позовавайки се на правителствени източници. 
Според изданието споразумението ще даде на британските компании, извършващи финансови услуги, траен достъп до 
европейските пазари след брекзит. 
Неофициално се твърди, че британските и европейските преговарящи са постигнали предварителна договорка по всички 
аспекти на бъдещото партньорство в сферата на услугите, както и за обмен на данни. 
Междувременно британският министър за брекзита Доминик Рааб е заявил пред британски законодатели, че очаква 
сключване на споразумение с Европейския съюз преди 21 ноември. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 
- БАН и синоптиците - епизод пореден: Напрежението избухна отново - защо? 
- Арести и проекти - гост Румен Петков; 
- Колко струва нощният труд? - тезите на синдикати и работодатели; 
- Започва акция "Зима" - какви са изискванията на КАТ към шофьорите? 
- Нова надежда за българския тенис - световният номер 4 при младежите Адриан Андреев; 
БТВ, "Тази сутрин" 
- Финансовият министър Владислав Горанов за Бюджет 2019. 
- Защо БСП бойкотира заседанията на парламента? Гост - Крум Зарков. 
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- Има ли схема за търговия с български паспорти? Коментар на бившия председател на агенцията за българите в 
чужбина Росен Иванов. 

- Защо САЩ се отказа от искането за екстрадиция на Желяз Андреев? 
- В Деня на народните будители - голямата актриса Йорданка Кузманова 
Нова телевизия, „Здравей България" 
- "Какво е накарало бащата от Надежда да застреля жена си и бебето им?". Разказват родителите на убиеца и близки 

на убитата. 
- Как мъж, убил съпругата си, се оказа с невалидна присъда? 
- Докога ще продължи бойкотът на кворума в парламента от страна на ДПС? 
- За акцията в Агенцията за българите в чужбина. Говори Хамид Хамид, депутат от ДПС. 
- Бум на неплатени кредити към банки. Защо все по-трудно изплащаме заемите в срок и какъв е профилът на 

съвременният длъжник? Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев. 
- Трябва ли да отпадне втората година от платеното майчинство? 
- Преди акция "Зима" - как да подготвим колата за зимния сезон? 
- Общински съветници от Ветово провеждат заседанието си на пътя в знак на протест. 
- Как кмет отиде на работа в носия, за да се противопостави на празнуването на Хелоуин? Репортаж на Антон Чавдаров. 
- Съвременните будители - проф. Леандър Литов. И още - Рибният буквар ще бъде изложен в НИМ за Деня на 

будителите. 
- Какво представляват междинните избори в САЩ и за какво се борят демократи и републиканци? Репортаж на Тоня 

Димитрова. 
-  
√ Предстоящи събития в страната за 01 ноември 

София. 
- В Деня на народните будители, 1 ноември, ще се проведе традиционната церемония по издигане на националния 

флаг пред президентската институция. В 10.00 часа президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили 
Румен Радев ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част.  След церемонията държавният глава ще 
проведе среща от 10.20 часа на „Дондуков“ 2 с ръководители на културни институции, общественици и дейци в 
областта на науката, образованието, културата и изкуството.. 

- От 09.00 часа започва редовното заседание на Народното събрание. 
- В 09.30 часа в Софийската младежка лаборатория за иновации, председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов ще 

открие конференцията „С теб съм. Важният си ти! Трафикът на хора е сериозен проблем“ . 
- От 10.00 часа в зала „Алеко“ на хотел „Хилтън“ Фондация „Нашите недоносени деца“ ще проведе пресконференция 

за представяне на кампанията „Големи чудеса за малките герои”.  
- В Деня на народните будители председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще бъде гост на инициативи 

в столични училища. Караянчева ще поздрави участниците в националната ученическа конференция „Модел Народно 
събрание „Сесар Вайехо”. Двудневният форум ще бъде открит в 10.00 часа в сградата на 157-ма гимназия с изучаване 
на чужд език „Сесар Вайехо“. В 11.00 часа председателят на Народното събрание ще присъства на официалната 
церемония по откриване на Образователно-спортен комплекс „Лозенец“. 

- От 11.00 часа в Дома на Европа председателят на ДПС Мустафа Карадайъ ще открие конференцията „Младежко 
гражданско включване 2.0“, с която младежката структура на партията ще отбележи 20 години от създаването си.  

- От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов“, Българската академия на науките ще отбележи с тържествено събрание 
Деня на народните будители.  

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА, доц. д-р Георги Чанков - преподавател в УНСС и Кольо Парамов - 
финансов анализатор ще дадат пресконференция на тема „Европа между властта и парите“.  

- В 12.00 часа на бул. „Александър Стамболийски“ № 26 председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще 
присъства на откриването на паметна плоча на Йордан Соколов на 1 ноември. 

- В 12.30 часа председателят на СДС Румен Христов, председателят на СДС - София д-р Антон Койчев, заедно с членове 
и симпатизанти на партията от столицата, ще поднесат венци и цветя пред паметника на Алеко Константинов на бул. 
„Витоша". 

- От 13.00 часа в Националния политехнически музей ще се състои церемония по връчване на наградите от ХX 
Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”. 

- От 15.00 до 18.00 часа в постоянната приемна на БСП – София (ул. „Леге" № 10, ет. 1) гражданите на столицата ще 
получат безплатни юридически консултации. 

- В 17.00 часа в Централното фоайе на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий" ще бъде отбелязан 1 
ноември – Ден на народните будители. По време на събитието ще бъде открита изложба „Пространства за будители“.  

- От 18.00 часа в Галерия „Сан Стефано“ ще бъде представена изложба, посветена на калиграфски свитъци, използвани 
в чаената церемония „Чаят – мост между изкуството и природата“. Събитието е част от програмата на 29–ите Дни на 
японската култура. 

- От 19.00 часа в резиденция „Тера“ председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще присъства на 
връчването на петите годишни награди „Будител на годината“ 2018. 

- От 19.00 часа в резиденция „Тера“ (ул. Андрей Сахаров 56) ще се състои тържествената церемония по връчване на 
приза „Будител 2018“ на Българското национално радио. 

- От 19.30 часа в Първо студио на Българското национално радио оркестърът за народна музика на БНР с диригент 
Димитър Христов ще представи проекта си „Вокално-инструментални картини“ 
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*** 
Благоевград.  
- В 13.30 часа в сградата на Драматичен театър „Никола Вапцаров”-Благоевград ще се проведе пресконференция във 

връзка с репертоарния план за 2019 година и предстоящата Коледна кампания.  
- От 19.00 часа Народно читалище „Никола Вапцаров 1866“ ще изнесетържествен концерт по повод Деня на народните 

будители. Събитието ще се проведе в Голям читалищен салон. 
*** 
Бургас  
- От 18.00 часа на новата открита сцена БУЛЕВАРТ бургаската група „Мери Бойс Бенд" ще представи новия сингъл от 

албума си „Щастливи дни" – „Двамата с теб", с акустичен концерт за Деня на народните будители. 
*** 
Варна. 
- В резиденция „Евксиноград“ министър-председателят Бойко Борисов ще проведе среща с израелския премиер 

Бенямин Нетаняху. Срещата ще бъде която последвана от пленарно заседание. По време на разговорите ще бъдат 
обсъдени двустранните отношения в области от взаимен интерес, като акцент ще бъде поставен върху международни 
и регионални теми 

- От 10.00 часа пред паметника на Паисий Хилендарски в Морска градина ще се състои поклонение пред живота и 
делото на Народните будители с благодарствен молебен и полагане на венци с военен ритуал. 

- От 16.00 часа в отдел "Изкуство" на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков" ще се открие изложба "Споделено в 
"Оранжерия за мисли". Това е своеобразен заключителен етап на едноименния проект на художничката Велина 
Гребенска. В пространството на създадената инсталация са поместени цитати. 

- От 16.30 часа в зала "Концертна" на Военноморски клуб Варна ще се състои откриване на фотодокументалната 
изложба "Морското образование в България и Първата световна война".   

***  
Велико Търново./с. Самоводене  
- От 10.30 часа в Център за работа с деца и младежи ще се проведе представяне на книгата „Народното творчество – 

събрало мъдростта на вековете“, подготвена от Център за работа с деца и младежи в село Самоводене и отбелязване 
на Деня на народните будители.  

***  
Велико Търново./с. Балван.  
- От 14.00 часа на площадките за пътна и противопожарна безопасност ще се проведе открит урок с деца от центровете 

за работа с деца и младежи в село Малки Чифлик и село Арбанаси.  
***  
Велико Търново.  
- От 18.00 часа голяма зала на Общината ще се проведе концерт на деца и ученици по случай Деня на народните 

будители.  
- От 18.00 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ ще се проведе откриване на изложби, посветени на 80-

годишнината на Ротари клуб – Велико Търново: Фотоизложба „Велико Търново – моето вдъхновение“; Изложба с 
детски рисунки „Моят Търновград“; Изложба с пана „Историята на Ротари клуб – България“, автор Цвятко Калийски; 
Изложба живопис на Сашо Филев.  

- От 19.00 часа в Клуб 7 ще бъде представен „Греховната любов на зографа Захарий“ – моноспектакъл на Любомир 
Бъчваров.  

*** 
Видин. 
- От 15.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА, ще се състои встъпителна пресконференция по проект „Трансгранично 

религиозно наследсвто“, организирана от Фондация за регионални развитие – Видин.  
*** 
Враца. 
- От 11.00 часа пред паметника на Св. Софроний Врачански тържествено ще бъде отбелязан Денят на народните 

будители.  
- От 16.00 часа в Регионалния исторически музей ПП ГЕРБ – Враца организира инициативата „В ателието на 

съвременния Врачански будител”. 
- От 18.00 часа в Градската концертна зала ще бъде открита изложбата Дух и слово” – Александър Танев, 90 години от 

рождението на композитора. От 19.00 часа ще започне Концерт на Симфониета Враца и прожекция на филм, 
посветени на жизнения и творчески път на Александър Танев. 

*** 
Добрич. 
- В града ще се състои богата програма по повод 1 ноември – Ден на народните будители. От 09.30 часа в храм „Св. 

Троица“ ще се проведе празничен тържествен водосвет. От 10.00 часа на паметна плоча на Първото взаимно училище 
в Добрич ще бъдат поднесени цветя. От 10.30 часа в Регионална библиотека „Дора Габе“ ще се проведе беседа за 
деца „О, будители народни, цял низ светли имена“. От 11.00 часа в Огледална зала „Нели Божкова“ ще се състои 
тържествена церемония за връчване на Годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката. В церемонията 
ще вземе участие и кметът на Добрич Йордан Йорданов. От 15.00 часа тържествено ще бъде открита сградата на НЧ 
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„Добрич-2017 г.“. От 19.00 часа в Младежкия център ще има концерт, с който ще бъдат демонстрирани дейностите в 
НЧ „Добрич – 2017 г.“.  

*** 
Каварна. 
- Община Каварна тържествено ще отбележи 1 ноември- Деня на народните будители. От 10.00 часа ще бъдат 

поднесени цветя и венци в градския парк пред мемориалната плоча на Ангел Захариев – създател на градски парк 
„Каварна“. От 17.30 часа в ХГ „Христо Градечлиев“ ще има празничен коктейл за културните дейци и будители на 
Каварна. 

***  
Кюстендил. 
- От 18.00 часа в читалище „Братство” ще се състои представяне на „Визия за България”.  
- От 18.00 часа във Възрожденското училище ще бъде представена книгата „Приказка за Кюстендил“ на историка Румен 

Манов.  
*** 
Монтана. 
- От 18.00 часа в Драматичен театър „Драгомир Асенов“ ще се проведе тържествен концерт на НЧ „Разум 1883", с който 

ще чества освен общонационалния празник – Ден на народните будители, и 135 г. от създаването на първата културна 
институция в града. 

*** 
Плевен. 
- В Деня на народните будители – 1 ноември, в Медицинския университет ще се състои официално откриване на 

Факултет „Фармация“. 
*** 
Пловдив.  
- От 10.30 часа на площадката пред акведуктите кметът на Община Пловдив инж. Иван Тотев и кметът на Район 

„Централен“ Георги Стаменов ще дадат символично началото на проекта за възстановяване и облагородяване на 
хълм Бунарджика. 

- От 16.30 часа в Цар Симеоновата градина ще се проведе празничен концерт на Духовия оркестър по повод 1 ноември- 
Ден на народните будители. 

- От 17.00 часа на Римския стадион ще се проведе празничен концерт по повод 1 ноември- Ден на народните будители. 
*** 
Русе. 
- От 10.00 часа в Зала „Свети Георги“ (ет. 6 на Областна администрация Русе) ще се проведе второ съвещание на 

областния управител с членовете на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за 
взаимодействие с националния и общинските щабове, кметовете на общини и ръководителите на ведомства и 
организации, имащи отношение по подготовката на област Русе за зимен сезон 2018-2019 г. 

*** 
Сливен. 
- В 11.00 часа на площад „Хаджи Димитър“ ще започне общоградско тържество по повод празника на Деяна на 

народните будители. Ще бъде поднесен гирлянд на паметника на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Малко 
по-късно, кметът Стефан Радев ще се срещне с новоназначени учители от Сливен. 

*** 
Смолян. 
- От 17.00 часа в зала „Юбилейна 150” на Народно читалище „Кирил Маджаров - 1866” в квартал „Устово“ ще бъде 

представен сборникът „Христо Гиневски – 75 години жизнен и творчески път”.  От 18.00 часа в зала „Николай 
Карагяуров” на читалището ще започне концерт, посветен на Деня на народните будители и в памет на Христо 
Гиневски, с участието на читалищни формации, който ще бъде. 

*** 
Стара Загора. 
- По повод 1 ноември – ден на народните будители в града се организира богата програма. От 09.00 часа в храм „Св. 

Теодор Тирон“ ще бъде отслужена заупокойна света литургия в памет на Митрополит Методий Кусев, първи 
Старозагорски митрополит. От 10.00 часа от парк „Пети октомври“ по бул. „Митрополит Методий Кусев“ ще се състои 
празнично шествие на ученици и учители. От 11.00 часа пред паметника на Митрополит Методий Кусев в 
едноименния парк ще се проведе общоградски ритуал за преклонение и признателност към делото на народните 
будители. От 14.00 часа в зала 33 в РИМ „Стара Загора“ ще бъде изнесена специализирана беседа на тема „Възникване 
на новобългарското образование във Възрожденска Стара Загора“ – лектор Петьо Мирчев. От 17.30 часа в 
Архитектурен комплекс „Музей на религиите“ ще бъде представена изложба „За правда и човечност“ и кръгла маса, 
посветени на 150 години от рождението на Видински митрополит Неофит. От 18.30 часа в Градска художествена 
галерия ще се състои концерт на Смесен хор „Родина“.  

*** 
Хасково/с. Черногорово. 
- В 10.00 часа на площада пред НЧ "Поука 1908" ще започнат празничните чествания по повод 110 години от 

създаването на читалище в селото. В 10.30 часа ще бъде открита напълно обновената сграда на детската градина.  
*** 
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Ямбол. 
- С редица инициативи в Ямбол ще бъде отбелязан Денят на народните будители. от 11.00 часа пред барелефа на Ради 

Колесов (на сградата на читалище „Съгласие-1862”) ще се състои тържествено честване на празника. От 18.00 часа в 
Художествена галерия „Жорж Папазов“ ще бъде представена новата книга на Георги Господинов – „Всичките наши 
тела“. 

 
Profit.bg 
 
√ Уолстрийт и азиатските пазари започнаха ноември с ръст  
Азиатските акции поскъпват днес, след като инвеститорските нагласи бяха подпомогнати от силната сесия на Уолстрийт. В 
същото време британският паунд скочи след появилата се информация, че Великобритания е постигнала споразумение, 
което ще осигури на компаниите за финансови услуги достъп до европейските пазари след брекзит. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.9%, увеличавайки ръста си от предходния ден, въпреки че 
повишенията идват след бруталния за пазарите октомври. 
Индексът падна с 10.2% миналия месец, което бе най-лошото му месечно представяне от август 2015 г. Вече обаче има 
признаци за подобряване на мрачните нагласи на пазарите, след като цените на щатските акции тръгнаха нагоре. 
Индексите на Уолстрийт записаха повишения във втори пореден ден, след като силните корпоративни резултати и 
купуването на ацкции на технологични и интерент компании на по-ниски цени подобри пазарните нагласи. 
Този оптимизъм се пренесе и в Азия. Хонконгският индекс Hang Seng нарасна с 1.5%, докато китайският Shanghai Composite 
добави 1.2%. 
Австралийският основен индекс нарасна с 0.5%, докато повишението при южнокорейския KOSPI бе от 1%. Японският Nikkei 
пък записа понижение от 0.5%, след като в два поредни дни отчиташе сериозен ръст. 
Британският паунд скочи с 0.65% до 1.2850 долара, след като Times информира, че премиерът Тереза Мей е сключила 
сделка с Брюксел, която ще осигури на британските компании за финансови услуги достъп до европейските пазари и след 
брекзит. 
Скокът при паунда свали долара от върха. Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от 
шест други основни валути, отчита понижеие от 0.25% до 96.899. 
Доларовият индекс бе скочил до 16-месечен връх от 97.20 вчера, след изнесените данни, които показаха, че през октомври 
заетостта в частния сектор в САЩ е нараснала с най-много от осем месеца. 
Еврото поскъпна с 0.25% 1.1336 долара, след като в сряда отстъпи до 1.1302, което бе наи-ниското ниво от средата на 
август. 
Австралийският долар се оскъпи с 0.55% до 0.7112 долара, след като силните данни за местната икономика неутрализираха 
част от опасенията около забавящия се икономически растеж в Китай, който е най-големият търговски партньор на 
Австралия. 
Китайският юан поскъпна до 6.9680 спрямо долара, но все още не е далеч от достигнатото в предходния ден 10-годишно 
дъно от 6.9780. 
При суровините фючърсите на щатския лек суров петрол поевтиняха с 0.3% до 65.11 долара за барел, докато цената на 
петрола от сорта брент намаля с 0.37% до 74.76 долара за барел. 
 


