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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ "За" и "против" отпадане на втората година платено майчинство 
Трябва ли да отпадне втората година платено майчинство у нас? Има ли компромисен вариант? Защо бизнесът стигна до 
това предложение и какви са доводите на майките да останат по-дълго у дома? С аргументи "за" и "против" в студиото на 
"100% будни" гостуват представители на бизнеса и майки - изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов, и майката 
на две деца Антонина Кенова от Инициатива за промени в образованието. 
Тема разбуни духовете в обществото ни през последните седмици и раздели хората на противоположни позиции. Според 
данните на бизнеса страната ни е на първо място по дължина на майчинството в Европа и сред лидерите в света с 58 
седмици платен отпуск, в който майките получават 90% от заплатата си на трудов договор, а след това имат възможност 
да останат вкъщи още една година, за която получават по 380 лева всеки месец. 
В началото на тази година дори телевизия СNN обяви България за страната с най-щедро отпускано майчинство в света, 
следвана от Гърция и Великобритания. На дъното на тази класация са страни като САЩ, Португалия и Швеция, където 
майките остават да гледат децата си у дома средно 2 месеца след раждането. 
Преди дни работодатели и представители на бизнеса у нас се обявиха за пореден път против сегашната продължителност 
на платеното майчинство, както и за отпадането на натрупването на отпуск по време на майчинството. 
Това отново раздели обществото ни на подкрепящи по-дългата отпуска след раждане и такива, които смятат, че е 
недопустимо В държава с нисък икономически растеж, жените да остават у дома 2 години след раждането. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНР Видин 
 
√ Проектобюджетът за следващата година влиза на първо четене в Народното събрание. 
"Той е един от най-амбициозните бюджети, които са правени от началото на прехода", каза премиерът Бойко Борисов. 
Според лидера на БСП Корнелия Нинова предложеният от ГЕРБ бюджет е за оцеляване на правителството. От левицата 
обявиха, че няма да се регистрират в пленарната зала в началото на извънредното заседание за разглеждането на 
бюджетните закони.  
Работодателски организации пък отчетоха, че в проектобюджета не присъстват така наложителните реформи, а заплатите 
се увеличават механично, което ще се отрази негативно на бизнеса и икономиката.  
Параметрите в бюджета накратко са следните: 116 млрд. лв. брутен вътрешен продукт, заложени приходи от близо 44 
милиарда лева, което е с около 5 милиарда лева повече от 2018 година, разходите нарастват от 38.6 млрд. лв. на 44.5 
млрд. лв. Основните направления за допълнителните разходи са повишаването на пенсиите и на заплатите в 
образованието, на държавната администрация, бюджетния сектор и на системата за сигурност. Предвижда се увеличаване 
на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари. 
"Най-сериозният недостатък е, че се предвиждат индикативно много допълнителни средства за здравеопазването, 
образованието. По-добрият начин е целеполагането и след като бъдат изпълнени тези цели, тогава да се увеличават 
заплати и то на онези, които са допринесли за това. Например в средното образование около 40% от завършващите са 
функционално неграмотни. Добре беше обещаното увеличение на заплатите с 20% да се даде тогава, когато се постигне 
10 или 20% намаление на функционално неграмотните. Ако се наливат средства в една система, която не е реформирана, 
няма да бъдат решени проблемите, а ще създаде чувството, че всякак може да се получава увеличаване на заплатите- 
особено когато наближават избори", обясни председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан 
Симеонов и добави, че увеличението на минималната работна заплата ще разшири сивия сектор в българската икономика. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България насочи вниманието към недостатъчния бюджет по Закона за 
насърчаване на инвестициите, който се предвижда да е само 9 млн. лв. и разкритикува увеличението на възнагражденията 
на полицаи и други служители в сектор "Сигурност" с общо 116 млн. лв.  
"Увеличаването на възнагражденията без допълнителни реформи и без намерение за съкращаване на персонал е вредно 
за държавната администрация. Същото е положението и в сектор "Вътрешен ред и сигурност". Ако там се вложат повече 
средства за оборудване и техника, ще има по-голяма резултатност, отколкото да се увеличава числеността на персонала и 
над 95% от бюджета да е за трудови възнаграждения. Недофинансирани в Бюджет 2019 са секторите "Култура" и "Наука", 
както и мерките, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите при положение, че инвестициите в последните 
няколко години се сриват", каза Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
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Бившият финансов министър Симеон Дянков също коментира във Видин Бюджет 2019. Според него основното 
предизвикателство днес е как да бъдат обърнати негативните тенденции в Северна България и посочи, че сега е най-
добрият момент да се предприемат стъпки в тази посока. 
В същото време в проектобюджета е записано, че политиката на правителството е насочена към осигуряване на финансов 
ресурс и за реализацията на стратегически инфраструктурни проекти, но едва в пета подточка е уточнено, че през 
следващата година ще се изпълни само "Подготовка на шест участъка за изграждане на скоростен път "Видин - Ботевград". 
 
Investor.bg 
 
√ БФБЛ празнува юбилей с двама президенти 
Точно 20 години след основаването си, Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) отбеляза своя юбилей с коктейл за 
компании-членове, партньори и съмишленици. Към празника се присъединиха и президентите Петър Стоянов и Росен 
Плевнелиев, заместник-кметът на Столична община Дончо Барбалов, представители на бизнес и граждански организации, 
чуждестранни посланици и дипломати. 
Българският форум на бизнес лидерите е най-голямата и утвърдена общност на отговорните компании у нас. Учреден е 
през 1998 г. в София от 12 международни компании и неправителствени организации като част от глобалната мрежа на 
Международния форум на бизнес лидерите във Великобритания. Днес общността на БФБЛ се състои от над 120 компании-
членове от различни индустрии, обединени от ценностите на бизнес етиката и корпоративната социална отговорност. 
Мисията на Форума е да работи за устойчива положителна трансформация на икономическата и обществена среда у нас в 
сътрудничество с останалите сектори. 
На коктейла, с който БФБЛ отбеляза своята 20-годишнина в хотел „ИнтерКонтинентал“, присъстваха над 150 гости – висши 
мениджъри на компании-членове, партньори и съмишленици от частния сектор, институциите и гражданските 
организации, а също и личности, свързани с историята и работата на Форума. 
„БФБЛ стартира с философията, че за успешното развитие на страната са нужни високи стандарти и прозрачни бизнес 
практики, иначе казано – ясни правила на играта, които да изтеглят напред не само икономиката, но и цялото ни общество 
по пътя на благоденствието. Ако през 1998 г. бизнес и етика изглеждаха несъвместими, то днес ние сме най-голямата 
българска организация, която насърчава етичния бизнес, добрите КСО практики и устойчивото развитие. Благодарим на 
компаниите от нашата многобройна общност за това, че заедно променяме България“, каза при откриването Ираван Хира. 
Сред специалните гости на събитието бе Петър Стоянов, президент на Република България (1997-2002), присъствал на 
учредяването на Форума през 1998 г. заедно с принц Чарлс. „От дистанцията на времето виждаме, че постигнатите от 
всички вас успехи са успоредни на постиженията на страната. Продължавайте отговорно да строите онази България, в която 
всички искаме да живеем“, обърна се към присъстващите той. 
Росен Плевнелиев, президент на Република България (2012-2017), който е сред дългогодишните съмишленици на Форума 
и пряк участник в развитието му, също поздрави бизнес общността: „Вие показахте, че в България е възможно да се успява 
по честен начин, че предприемачите може да са пример за подражание на младите хора. В тази своя мисия не сте сами, 
общата цел на всички нас – и политици, и хора от бизнеса, е да изградим икономика, с която да се гордеем“. 
Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община, Васил Велев, председател на АИКБ, и Цветан Симеонов, 
председател на БТПП, също поздравиха БФБЛ и присъстващите, сред които бяха и предишните председатели на 
организацията Максим Бехар и Мария Шишкова. За настроението на гостите допринесоха джазменът Васил Петров и 
водещата Миа Сантова. 
 
Retro.bg 
 
√ Борислав Великов, бивш председател на 39-ото Народно събрание: Променихме в срок нашето законодателство 
съобразно с европейските изисквания 
Доц. д-р Борислав Великов е председател на 39-ото Народно събрание (2005 г.). Председател е на ПП "Българска нова 
демокрация", част от КП "Реформаторски блок". 
V Доцент е по хидрохимия в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, член на Съвета на настоятелите на БАН, 
член на НС на АИКБ и на CEEP Water TF. 
V Женен е. Има три дъщери и четири внучета. 
- Г-н Великов, вие сте председател на Народното събрание от февруари до юни 2005 г. Каква е оценката ви за нивото 
на парламента и приеманите от него закони с днешна дата? 
- Днес, от дистанцията на времето, бих искал да се надявам, че хората са видели и си дават сметка, че 39-ото Народно 
събрание свърши достойно добра работа, а аз като негов председател към края на мандата му искрено правех всичко по 
силите си да довърша започнатото под председателството на проф. Огнян Герджиков. Променихме в срок нашето 
законодателство съобразно с европейските изисквания, т.е. законите, които са свързани с окончателната ни подготовка за 
влизането в ЕС. Приехме закони, които са свързани с усъвършенстване на българското законодателство, включително и с 
реформата в съдебната система. Резултата го знаете, той е история - ратификацията на договора на 11 май 2005 г., който 
бе подписан малко по-рано - на 25 април 2005-а, от министър-председателя Симеон Сакскобургготски за 
присъединяването на България към ЕС. 
Важен приоритет в работата на Народното събрание според мен също е воденето на един действен парламентарен 
контрол. Но все пак най-важното е председателят на Народното събрание да бъде човекът, който максимално добре 
организира работата както в пленарна зала, така и в комисиите, представя достойно българската парламентарна 
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дипломация, тъй като има много така важни международни срещи, в които председателят на НС също би могъл да помогне 
образът на България да бъде още по-добър, още по-изчистен. 
Днес усещането е, че от парламента се излъчват повече скандали и лични нападки, а по-малко се говори за самите закони 
и за това как те ще се отразят на живота на хората. Имам усещането и че все по-малко се търси широко съгласие, не се 
търси мнение в някои случаи от социални и други партньори, не се прави предварителна оценка на въздействието, преди 
да се приеме някаква законодателна промяна. Не прави добро впечатление, когато чрез преходните и заключителните 
разпоредби в даден закон се правят промени в пет други закона, често без никаква връзка с приетото на първо четене! 
А и по принцип, докато парламентът не приеме програма с решителни действия за съживяване на Северозапада, аз все 
ще съм недоволен от работата му. Това е моята кауза като народен представител три мандата от Монтана, за която и сега, 
под друга форма и според възможностите си, продължавам да работя. 
- Вие сте софиянец, защо Монтана? Откъде тази ангажираност към Северозападния край? В началото не ви ли гледаха 
с подозрение за поредния „парашутист“ в  политиката? 
- Роден съм в София в семейство на преселници от Оряхово. Гордея се, че съм правнук на Петко Милев-Страшника, близък 
съратник на Левски, секретар-касиер на Тетевенския революционен комитет. Когато царят ме покани през 2001 г. да вляза 
в политиката и да се кандидатирам за народен представител, не е попаднал съвсем случайно пръстът ми върху Монтана 
на картата на България. Сега, след почти 20 години активна работа в Северозападния край, смятам, че добрите чувства са 
взаимни. Познавам всяко кътче и почти поименно повечето хора в тези 131 селища на област Монтана. Моите сътрудници 
пресмятаха до един момент, после се отказаха, колко километра съм навъртял единствено с личен автомобил, без да 
ползвам разходи от парламента, за да съм до хората в региона, последно бяха над 500 000 км. Наистина хората ми дават 
много със своя запазен дух и ценности. Тук има и природни дадености, ресурси и потенциал. И ме боли, че сегашното 
коалиционно правителство замете съживяването на Северозапада под килима. Абсолютно неоснователно изчезна 
готовата за приемане от Министерския съвет Целенасочена инвестиционна програма за развитие на Северозапада и други 
слаборазвити райони в страната! 
Винаги на първо място съм си поставял високо летвата как мога да бъда полезен на хората – като държавник и политик, 
като ковач на закони, но и с личен пример и средства. Хората го заслужават – в този най-беден край на ЕС, който някои 
наричат Северозападнала България. На мен повече ми допада това, което чух първо от най-успешния кмет пет мандата на 
Монтана Златко Живков, който я нарича Северозапазена България. 
 - А дали хората го оценяват – вие карахте багер, за да прокопаете път в ромски махали, запълвахте демонстративно 
дупки на входа на Лом, който сега вече се ремонтира, яздехте кон на Тодоровден, дарявате заплата, лични средства 
на студенти и бедни, на културата, църквите, читалищата, спорта? Усещате ли признание и доверие? Защо според 
вас българинът недолюбва политиците и управниците си? 
- Нямам какво да крия от хората, нито от какво да се срамувам. Продължавам да работя за нещата, които са моя 
недовършена кауза – инвестиционна програма за съживяване на Северозапада, така че, както не спирам да повтарям 
където трябва, ЕС да се разшири и към Северозападна България, освен към Западните Балкани. Както и за разкриването 
на държавен професионален колеж и Регионален център на БАН в Монтана, което е също принос в тая посока за 
съживяване на региона. 
А що се отнася до обратната връзка и признанието за делата ми… Не мога да кажа, че не се вълнувам от това, напротив, 
смятам, че политиците винаги трябва да следят този коректив, а също и да влизат в политиката чак когато вече са направили 
много за себе си и кариерата си, за да правят повече за хората, докато са на власт. Благодаря и се радвам на оценката на 
хората в моя край – не е удобно сам да се изтъквам, но ето че съм почетен гражданин на Лом, удостояван съм с награди и 
определения като достоен българин на годината, следовник на народните будители, носител на бялата птица за 
дарителство и принос и т.н. 
- Вие идвате в политиката не от нищото, както сме го виждали в други случаи, а правейки успешен бизнес. Къде ви 
завариха промените от 1989 г.? Как влязохте в политиката, кой ви покани, защо царят и НДСВ? 
- Аз съм магистър по неорганична и аналитична химия на Софийския университет, доктор по химия на Природо-научния 
факултет на Карловия университет – Прага, и промените ме завариха като преподавател и доцент по хидрохимия в Минно-
геоложкия университет в София. Като автор на две научни книги, три учебника за студенти и над 60 научни публикации в 
български и чуждестранни издания и участник в десетки национални и международни проекти, свързани с опазването на 
околната среда и водите. Скоро след промените, през далечната 1992 г., поставих началото на собствена фирма, която се 
занимава с това, от което разбирам. Днес, 26 години оттогава, "АКВАХИМ"  АД е работодател на 60 високообразовани 
българи – химици, биолози, медици, фармацевти, икономисти, което винаги е било „на светло“ и е плащало коректно 
данъци и осигуровки на брутния размер, за разлика от държавата, която невинаги е коректна към бизнеса, когато трябва 
да изпълнява ангажиментите си и да се разплаща за поръчки, които бизнесът е изпълнил в срок и качествено към нея. 
Влязох в политиката през 2001 г. като народен представител на област Монтана, след като вече бях постигнал почти всичко 
в кариерата и бизнеса си. Поканата дойде от Симеон Втори, но не е тайна, че съм бил препоръчан от моя съученик и 
приятел от детството до днес проф. Огнян Герджиков, с когото животът ни събра и като двамата председатели на 39-ото 
Народно събрание. 
- На какво всъщност се държи дългогодишното ви близко приятелство с много популярния български юрист, 
председател на Народното събрание и премиер – проф. Огнян Герджиков? Училището, детството, спортът, 
музиката, суингът, веселите приключения на младостта или политиката и обществената дейност – кое е това, 
което така силно ви свърза с него повече от шест десетилетия? 
- Проф. Герджиков издаде автобиографична книга, в която присъствам в доста от неговите спомени и можете и оттам да 
си съставите мнение и да си отговорите на тоя въпрос. 
- Събирате ли се още професорското каре за тенис - вие, Герджиков, Пламен Панайотов и Даниел Вълчев? 
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- Да, гледам така да направя програмата си, че неделя следобяд да не пропускам тениса. Така си почивам. И днес работя 
много активно във фирмата ми, като председател на партия "Българска нова демокрация" (БНД), част от коалиция 
"Реформаторски блок", член на Съвета на настоятелите на Българската академия на науките, член на Националния съвет 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България, председател на сдружение „Приятелите на Радичков“… Програмата 
ми е разграфена нагъсто и напрегната, пътувам много у нас и в чужбина по работа, затова си давам тоя половин ден 
почивка в неделя следобед винаги, когато мога, и по начина, по който най-добре се чувствам – на тенис корта с Оги 
Герджиков и партньори, които често се сменят. Във времето най-често сме играли с Пламен Панайотов и Даниел Вълчев, 
известни професори юристи – и не само. 
- Какво е вашето семейство – съпруга, деца, внуци? 
- Със съпругата ми Яна се радваме на три дъщери и четири внучета, така че дългът ми към обществото и по тази линия ми 
се струва за изпълнен! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Кредитирането се увеличава с 6,2% на годишна база до 54,178 млрд. лв. 
В края на септември ръстът на заемите за домакинствата е с 9,7%, като най-много се увеличават кредитите, 
отпуснати между 100 хиляди и 250 хил. Лева 
В края на третото тримесечие на тази година заемите от банковата система възлизат на 54,178 млрд. лева, като отбелязват 
годишен ръст от 6,2%. За сравнение към края на юни годишното увеличение беше 5,9%, показват предварителните данни 
на Българската народна банка (БНБ). 
За периода от юли до септември кредитите, отпуснати от банките на фирмите и домакинствата са 3,068 млн. броя и на 
годишна база броят им расте с 10,2% при 10% годишно повишение в края на юни. 
В края на септември 2018 г. спрямо края на второто тримесечие броят на банковите заеми се повишава с 0,9%, а размерът 
им – с 1,7%. 
 
              Кредити на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД по количествени категории 

 
 
Разрешените от банките кредити за бизнеса към 30 септември са 32,759 млрд. лева и растат с 4% на годишна база в 
сравнение с 3,9% годишно увеличение в края на юни 2018 година. 
Наблюдение на Investor.bg показва, че най-голям ръст отбелязват заемите до 1000 лева – 5,9%, следвани от тези, отпуснати 
между 500 хил. и 1 млн. лева. Най-голям спад има при кредитите, отпускани в диапазона 2500 и 5 хил. лева. 
В края на третото тримесечие на тази година броят на заемите за фирмите е 153 хиляди. Те нарастват на годишна база с 
0,4% в края на септември при годишен ръст от 1,1% в края на юни. 
Спрямо края на второто тримесечие броят на кредитите за бизнеса намалява с 0,4%, а размерът им нараства с 1,6%. 
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В края на септември банките са отпуснали заеми на домакинствата в размер на 21,419 млрд. лева, като размерът им 
нараства на годишна база с 9,7%, докато през второто тримесечие на тази година годишното нарастване беше с 9,2%, 
отчита банковата статистика. 
Най-осезаем е ръстът на кредитите отпускани между 100 хиляди и 250 хил. лева (17,7%), следвани от тези между 10 хиляди 
и 25 хил. лева (11,5%). Най-голям спад отбелязват заемите от 500 хил. лева до 1 млн. лева – 18,9%. 
Броят на кредитите за домакинствата се увеличава с 10,8% на годишна база и те достигат 2,916 млн. броя, при 10,5% 
годишно повишение в края на второто тримесечие на тази година. 
В края на септември 2018 г. в сравнение с края на второто тримесечие броят на тези кредити нараства с 0,9%, а размерът 
им – с 1,8%. 
 

 

 
 
√ Бюджет на ръба на кворума 
Обсъждането на държавните приходи и разходи за пореден път се превърна в говорилня на политически идеологии  
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Само преди няколко дни председателят на Народното събрание Цвета Караянчева обяви, че парламентаризмът в България 
трябва да бъде популяризиран. Вероятно има нужда... Само че 140 години след Учредителното събрание и приемането на 
Търновската конституция, парламентаризмът в България все по-убедително влиза в графата „така не се прави“. 
Законът за държавния бюджет е най-важният финансов закон, който е пряко изражение на приоритетите и политиките на 
дадена власт. От приемането му зависи за какво ще бъдат похарчени парите на данъкоплатците и се основава на оценка и 
анализ на макроикономическите показатели за страната и фискалната политика. 
Поради тази причина истинско недоумение буди фактът, че за поредна година одобрението от парламента на план-
сметката за приходите и разходите се превръща в пълен фарс. Абсолютно необосновано и без никаква сериозна причина, 
депутатите превърнаха в нощно бдение приемането на Бюджет 2019 на първо четене. Обикновено това е практика по 
време на второто четене, когато се обсъждат конкретни предложения и когато наистина времето е фактор. 
Но към днешна дата такава спешност бе странна, особено след като преди седмица в залата не беше събран кворум след 
бойкот на опозицията и не бяха гласувани окончателно всички промени в данъчното законодателство за догодина. Това 
се случи вчера, след пореден скандал с кворума. А без данъчни закони е малко неестествено да се приемат сметки за 
държавните приходи и разходи, базирани и на промените в данъчното законодателство. 
При все, че броженията от вторник вечер се превърнаха в състезание кой чете по-бързо, депутатският интерес към темата 
„бюджет“ също не беше в върхова форма. Преди изчитането на почти всеки доклад на парламентарна комисия заместник-
председателят на НС Емил Христов трябваше да приканва народните избраници като ученици от осми клас, излезли за 
голямото междучасие, които закъсняват за час. 
В крайна сметка здравият разум надделя и след късен председателски съвет бе решено да се дочетат всички доклади от 
комисии, а гласуването на първо четене на Бюджет 2019 да се извърши на следващия ден (сряда) след приемането на 
данъчните закони. 
Така вчера в късния следобед финансовия министър Владислав Горанов припомни на депутатите основните приоритети в 
разчетите. Той увери, че бюджетът за 2019 г. не е предизборен. „Работим върху предизборния си бюджет, но ще го 
разглеждаме в края на 2020 г. Изборите, поне така както виждаме държавното управление, ще бъдат през 2021 г. Близо 
900 млн. лв. повече са средствата за социални разходи в бюджета за догодина, до края на 2018 г. взехме решение да 
приложим увеличените размери на помощите за отопление, вече са отредени от правителството 21 млн. лв. Важно е да се 
увеличават стимулите за работещите, каза Горанов. Трябва да има тясна връзка между реалния доход и приноса към 
системата. С Бюджет 2019 се въвежда по-справедлив модел за общините, с които по-малките ще получат повече. Старали 
сме се да изпълняваме стриктно принципите на фискалната стабилност, да не променяме данъчната политика. Бяха ни 
отправени критики, че в бюджета няма реформи. Готови сме да обсъдим всяка реформа, която не е самоцелна“, каза още 
финансовият министър и напусна залата. Това разгневи опозицията и им даде повод да прекъсват заседанието с процедури 
по начина на водене.  
И въпреки призива на финансовия министър от преди няколко дни – дебатът по приемането на държавната план-сметка 
да се води далеч от популизма и демагогията, разискванията преминаха именно в този дух.  
Може би единствено от ДПС в лицето на Йордан Цонев изразиха конструктивна критика и отбелязаха реални пропуски в 
разчетите. 
По думите на Цонев ДПС няма да подкрепи бюджета. Той определи разчетите като „най-рекламираните“, но припомни, 
че бюджетът не е торба с пари за социални плащания. 
Според него икономиката на страната е в подем, като пикът е бил миналата година, но това не се дължи на правилни 
политики, водени от управляващите, а следствие на увеличено потребление, движено предимно от финансовата 
инжекция, която пращат българите зад граница на своите роднини тук. 
„Това е най-нестабилната бомба на растежа“, каза Цонев и добави, че заложената инфлация за следващите 2 години е 
нереална. Според сметките на ДПС до 2020 г. животът в България ще поскъпне с поне 5%. 
Цонев обвини управляващите, че продължават да планират лошо. „Само за 2018 и 2019 г. разходите скачат с 10 млрд. лв., 
това е твърде много за малка страна като България. Планират се твърде високи капиталови разходи, които после не се 
изпълняват“, обясни Цонев. Той обвини ГЕРБ, че откакто са на власт, не са провели ефективни реформи в образованието, 
а системата продължава да бълва неграмотни хора. 
„Бюджетът е голям, ама и „Титаник“ беше и потъна“, това заяви от парламентарната трибуна депутатът от БСП Румен Гечев. 
Той призова управляващите да слагат спасителните жилетки и да плуват към предсрочни избори. 
„Правителството ни предлага бюджетна фискална политика, която води към забавяне на икономическия растеж“, каза той 
и добави, че освен, че намалява чуждите инвестиции, правителството нищо не казва в бюджета за това как те се 
компенсират. 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова не пропусна възможността да се похвали с алтернативния бюджет на червената партия, 
без обаче отново да предложи идеи, с които да се съберат повече приходи, с които да бъде реализиран. Нинова определи 
план-сметката като бюджет на застоя, нарече го и безнадежден, и пореден удар срещу българския народ. 
На фона на поредния призив за повече социални придобивки, прогресивна подоходна скала и диференцирани ставки по 
ДДС, единственото сравнително логично изказване от старна на БСП дойде от Дора Янкова, която настоя да не се 
задълбочават регионалните различия между отделните общини. По думите ѝ силно вероятно е и през следващите години 
второкласните и третокласните пътища в страната ще останат извън финансирането от приходите от тол системата. 
„Бюджетът за 2019 г. е един от най-добрите в последните 10 години - на стабилния икономически растеж и с рекорден 
ръст в приходите. Не се говори много за политиката по доходите. Постоянно получаваме критики от ляво, че не се грижим 
за тази политика. През 2019 г. основната тежест е в политиката по доходите“, защити бюджета председателят на ресорната 
комисия в НС Менда Стоянова. 
Малко след това план-сметката беше приета на първо четене от депутатите. 
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Какво ще се случи между двете четения е рано да се каже, но със сигурност дебатът няма да е никак лек, особено, ако 
крехкият коалиционен мир продължава да се клати. 
И докато Цвета Караянчева събираше депутатите по банките и ги молеше периодично да запазят тишина, можем само да 
си припомним една фраза, която упорито обикаля социалните мрежи в последните дни, а именно - проблемите в България 
идват от това, че хората които трябва да приемат лекарства, всъщност приемат закони... 
По-важните числа от Бюджет 2019 
Според законопроекта приходите ще бъдат 43,8 млрд. лв. или с близо 6 млрд. повече спрямо текущата година, а разходите 
ще достигнат 44,45 млрд. лв. 
Основните направления за допълнителните разходи са повишаването на пенсиите и на заплатите в образованието, на 
държавната администрация и на системата за сигурност. Очаква се дефицит в края на 2019 г. в размер на 0,5% от БВП или 
около 600 млн. лв. 
Обявените приоритети са социалната политика, образованието, отбраната и политиката по доходите. Данъчните ставки 
при корпоративните данъци и данъците върху доходите се запазват.  
Министерството на финансите ще спази изискването на НАТО България да отделя 2% от БВП за отбрана към 2024 г., като 
за целта през 2019 г. за сектора ще бъдат предвидени 1,58% от БВП или 1,839 млрд. лв.  
Средствата ще се разпределят по проектите за модернизация на ВВС, Сухопътни войски и ВМС. 
Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. предвижда увеличаване на размера на 
минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. от 1 януари 2019 г., на 610 лв. от 1 януари 2020 г. и на 650 лв. от 1 януари 
2021 г. За 2019 г. е разчетено увеличение с 10% на средствата за заплати и възнаграждения на персонала. 
 
Dir.bg 
 
√ Бойко Борисов изнася реч пред конгреса на ЕНП 
Най-голямото политическо обединение в ЕС ще избере днес кандидата си за наследник на Жан-Клод Юнкер 
Премиерът Бойко Борисов се среща тази сутрин в Хелзинки с финландския си колега Юха Сипиля. 
По-късно Борисов ще изнесе реч пред конгреса на Европейската народна партия и ще участва в гласуването за водещ 
кандидат на изборите през май. 
ЕНП ще избере днес кандидата си за наследник на Жан-Клод Юнкер. 
За мястото се борят германецът Манфред Вебер и финландецът Александър Стуб. 
Партия ГЕРБ ще гласува за Вебер. Вебер е "голям приятел на България и е съвсем естествено да подкрепим представителя 
на ЕНП, който се предлага от германска страна. Той е от Бавария. Неговата партия - Християнсоциалният съюз, е 
дългосрочен партньор на ГЕРБ. Манфред Вебер е енергичен, компетентен, всеотдаен и за него сигурността на Европа е от 
ключово значение", заяви вчера зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов. 
Другият кандидат Александър Стуб коментира, че уважава решението на ГЕРБ, но според него изненади все пак са 
възможни. 
В конгреса участват и представители на "България на гражданите" и СДС, които още не са избрали за кого ще гласуват. 
"При всички положения ще подкрепим този, който поеме контретни ангажименти към България и по-конкретно към 
борбата с корупцията, заяви лидерът на Движение "България на гражданите" Димитър Делчев. 
 
News.bg 
 
√ За по-малко административна тежест в минно-геоложкия сектор се застъпи Симеонов 
Третата най-продуктивна в страната индустрия е изправена пред редица предизвикателства. Минно-геоложкият сектор се 
нуждае от намаляване на административната тежест върху бизнеса, заяви на конференция министърът на МОСВ Нено 
Димов. 
"Когато се говори за политика по околна среда обикновено се възприема, че тя е насочена към спиране на икономическата 
дейност", допълни той. По думите му, трябва да бъде намерен баланс между икономическото развитие и околната среда, 
защото това е гаранция за по-добро качество на живот. 
"Добивната промишленост е един от най-перспективните браншове в България", подчерта и вицепремиерът Валери 
Симеонов. 24 000 души са ангажираните в индустрията, която формира 4% от БВП и 11% от общия износ на страната ни. 
"За съжаление, условията, при които са представени процесите на проучване, на предоставяне на концесии, на тяхната 
реализация и разширяване, практически водят до ограничаване на бъдещето на този сектор", коментира Симеонов. 
Според Симеонов е необходимо да се хармонизират разпоредби на Закона за подземните богатства, в които се уреждат 
аспекти на собствеността, както и регулацията на стопанската дейност от държавата. 
Концесионерите да получават по-кратки срокове за строеж е разумно решение, смята Симеонов. 
"За мен е недопустимо това, на което сме свидетели последните години - местни общности, провокирани, активизирани 
от псевдоекологични организации да блокират разработването на национални залежи, които са изцяло държавна 
собственост. Той определи ситуацията с находищата в Трън, Генерал Тошево и Попинци като парадокс, който налага 
тревожна тенденция за блокиране на целия отрасъл. 
"България не може да стане заложник и жертва на не добре осъзнати групови, личностни или конкурентни зависимости и 
въздействия", заяви вицепремиерът. В някои случаи става въпрос и за провокации от страна на други държави, убеден е 
той. 
Основни проблеми пред минно-геоложката индустрия според него са усъвършенстването на процедурите за откриване и 
регистриране на находища и запаси, въвеждането на принципа за мълчаливото съгласие при законови определени 
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условия и ред, както и затягането на изискванията за кандидат-концесионерите. Той подчерта необходимостта от ясен ред, 
по който МС да регулира натовареността от гледна точка на проучванията на подземни богатства, като за това решение да 
се носи ясна политическа отговорност. 
Секторът има огромна добавена стойност за икономиката, която минава през Програмата за корпоративна и социална 
отговорност, свързана с инициативите на компаниите. 
"Всяка една компания с мисълта за икономически растеж трябва да мисли за акумулирането на капитал. Един от основните 
е човешкият капитал", заяви Мими Стефанова, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси. 
Компаниите, според нея, трябва да работят с университети и да не неглижират кадровия елемент. 
"Инвестицията в образование е най-важната особено когато компаниите са проактивни и отворени", допълни тя. 
 
В. Банкерь 
 
√ ЕНП избира новия си лидер за евроизборите 
Най-голямата политическа партия в Европа – Европейската народна партия (ЕНП) – ще избере водещия си кандидат за 
евроизборите през 2019 година. Това ще стане по време на конгреса на ЕНП в Хелзинки, Финландия, който ще се проведе 
на 7 и 8 ноември. Делегатите на конгреса ще избират между председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент 
Манфред Вебер и заместник-председателят на ЕИБ Александър Стуб. 
Делегацията на ГЕРБ ще бъде ръководена от председателя на ГЕРБ и министър-председател на България Бойко Борисов. В 
делегацията участват заместник-председателят на ГЕРБ и председател на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов, заместник-
председателите на партията и кметове на София и Бургас Йорданка Фандъкова и Димитър Николов, административният 
секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов, както и кметовете на Варна, Благоевград, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, 
Враца, Видин, Шумен, Разград, Търговище, Смолян, Сливен, Ямбол, Казанлък, Габрово, Кюстендил, Ловеч, Перник и 
Силистра, които са избрани с листата на ГЕРБ. В състава на делегацията влизат още евродепутатите от ГЕРБ и българският 
еврокомисар Мария Габриел. 
За участие в конгреса са поканени над 2 000 души от 40 държави. Делегатите ще приемат и общи позиции по важните за 
Европа теми, сред които сигурност, миграция, икономически растеж и нови работни места, сътрудничество със съседни на 
ЕС държави. 
Дарик  
 
√ България е първенец в Европа по дял на жените, работещи в ИТ сектора 
България е на първо място по брой жени, работещи в ИТ сектора в Европа. Данните са на Евростат. В бранша у нас работят 
66% мъже и 34% жени. За сравнение: в Чехия - 93% от работещите в ИТ сектора са мъже. По данни на НСИ най-високите 
заплати у нас са в ИТ сектора – 30 000 годишно. Процентът безработни с такава квалификация е едва 1%, съобщава NOVA. 
Защо у нас делът на дамите в сектора е най-висок? 
Деница Енчева е на 24 години и работи в IT сектора. Тя е част от статистиката, която отрежда на страната ни първо място в 
Европа по дял на жените, заети в тази сфера. Тя е завършила в Уелс и се върнала у нас, защото знаела, че ще намери работа, 
което се случило изключително бързо, разказа самата Деница. Младата жена работи в международна компания от близо 
две години, като според нея "компаниите са много отворени, лесно е за влизане, когато имаш обучението". 
По данни на националната статистика най-високите заплати у нас са именно в IT сектора - 30 000 лева годишно, а процентът 
на безработните с такава квалификация е едва 1 на сто. 
След 10 години Деница Енева се вижда "пораснала" в IT сектора у нас. "Къде другаде", пита тя. 
 
В. Монитор 
 
√ 10% по-малко нови жилищни сгради за третото тримесечие  
Въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. е 454, а новопостроените жилища в тях са 
1 944. Спрямо третото тримесечие на 2017 г. сградите са с 51 по-малко или с 10.1 на сто, а жилищата в тях намаляват със 
73, или с 3.6 на сто, сочат предварителни данни на НСИ. 
От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2018 г. със стоманобетонна 
конструкция са 71.6 на сто, с тухлена - 25.1 на сто, с друга - 2.9 на сто, и с панелна - 0.4 на сто. Най-голям е относителният 
дял на новопостроените къщи (72.2 на сто), следвани от жилищните кооперации (20.3 на сто). През третото тримесечие на 
2018 г. в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. броят на новопостроените къщи, вили и сгради от смесен тип намалява, 
докато броят на новопостроените жилищни кооперации се увеличава. 
Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 91 сгради с 559 жилища в тях, Пловдив - 77 
сгради с 239 жилища, и Бургас - 68 сгради с 543 жилища. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (43.3 
на сто), следват тези с три стаи (27.5 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.9 на сто. 
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2018 г. е 162.7 хил. кв. м, или с 4.5 на 
сто по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2017 г., докато жилищната площ се увеличава с 3.5 на сто и достига 
107.6 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.4 кв. м през третото 
тримесечие на 2017 г. на 83.7 кв. м през същото тримесечие на 2018 година. Най-голяма средна полезна площ на едно 
новопостроено жилище е регистрирана в областите Русе - 189.5 кв. м, и Благоевград - 134.0 кв. м, а най-малка - в областите 
Разград - 40.0 кв. м, и Бургас - 67.9 кв. метр  
 
Dnevnik.bg 
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√ Проф. Анастас Герджиков: Големият срив в качеството на висшето образование идва от това, че приемаме всички 
Според ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Анастас Герджиков държавата трябва да 
продължи да намалява субсидирания прием на студенти в университетите. "Дневник" разговаря с проф. Герджиков за 
бъдещите реформи в управлението на университетите, за заплащането на преподавателите и за идеята най-старото висше 
училище у нас да разкрие филиал в Бургас.  
При положение че в последните години местата в университетите са повече от кандидатите и има надпревара за 
студенти, ще успеете ли да наберете студенти в новия филиал в Бургас, който Софийският университет 
възнамерява да разкрие? 
- Не зная. Съветът на ректорите от няколко години осъзнава необходимостта да се спре разкриването на филиали и 
специалности в направления, които не са традиционни за университетите, и затова гласува да се въведе мораториум върху 
разкриването на специалности в нови направления и на филиали. Аз самият подкрепих това гласуване. Мораториумът 
вероятно ще залегне в измененията на закона за висше образование, които се подготвят в момента. При гласуването някои 
от ректорите отбелязаха, че това не е съвсем справедливо, защото се забранява разкриването на нови филиали, но не се 
премахват съществуващите, поради което се оказва, че университетите, които вече са разкрили филиали, ги запазват, а 
тези, които не са, няма да имат право. 
В случай че някой малък университет без капацитет вече е разкрил такова звено, ще има филиал; в случай че някой голям 
университет не е разкрил – той няма да има филиал. Поради това колегите ми настояха да се направи опит за разкриване 
на такъв филиал в Бургас – след като кметът на града сам предлага това, очевидно регионът има нужда. Затова наши колеги 
от няколко факултета са откликнали на тази молба. 
В Съвета на ректорите гласувах срещу разкриването на нови филиали, а при гласуването за филиал на Софийския 
университет в Бургас се въздържах. Но не мога да възразя срещу аргумента защо малък университет без капацитет има 
филиал и ние не го закриваме, а сега ще въведем мораториум, включително и за големи университети с капацитет. 
Нужно ли е тогава държавата да закрие неефективните филиали на университетите?  
- Може би думата не е неефективни, но според мен и с филиалите трябва да се подходи както със специалности и 
професионалните направления. По начина, по който се ограничава броят на приеманите студенти в направления с ниско 
качество според комплексната оценка на Министерския съвет, трябва да се ограничи и в такива филиали, докато накрая 
се види, че те просто не трябва да съществуват. 
От няколко години държавата намалява субсидирания от бюджета прием на студенти, но все още в университетите 
има места и след четвърто класиране. 
- В университетите в страната имаше 70 хил. места, когато завършващите бяха 110 хил. После завършващите паднаха 
наполовина, а броят на местата в университетите оставаше същият. Преди три-четири години Министерството на 
образованието и науката (МОН) започна тази изключително правилна политика на намаляване на местата, където 
качеството е по-ниско. То се измерва ежегодно. 
Сега нещата са доста по-добри от преди, но все още не сме достигнали желаната цел. Предполагам, че са нужни още три 
години, за да сведем броя на местата до такова число, че кандидатите да са поне двама за едно място. Това е възможно и 
е нужно, защото най-големият срив в качеството на висшето образование идва от това, че приемаме всички поради 
големия брой места и малкия брой кандидати. Трябва да стане обратното. 
Тоест според вас не са необходими други мерки освен поетапно намаляване на приема. 
- Това е най-важната мярка, надявам се МОН да продължи да я прилага въпреки трудностите и съпротивата. 
Кои според вас са другите причини за лошото качество на висшето образование? Освен тази, че университетите 
приемат всички кандидати.  
- Има много причини и не знам дали можем да ги изброим в едно интервю. Най-сериозната е тази, която споменах, тъй 
като масовизацията доведе до срив още през 90-те години. А при намаляването заради демографската криза на броя на 
кандидатите нещата станаха още по-тежки. Приемаме всички, поради което качеството пада още на входа. Но има много 
други причини. Някои от тях са материални - при липса на оборудване, при липса на средства за възнаграждения очевидно 
качеството няма да е високо. Всеки, които желае да работи със сериозно оборудване, например в природните науки, ще 
отиде в чужбина, защото тук невинаги можем да му го предложим. 
Сериозна причина е ниската публикационна активност в сериозни научни списания на повечето университети, а също и в 
хуманитарните и социалните науки във всички университети. Има и методически проблеми - в някои от случаите става 
дума за остарели форми на преподаване. Надявам се, че Софийският университет е този, който най-често модернизира 
начините на преподаване. Но има и много други причини. 
Ваши колеги искат в проектобюджета за 2019 г. да има повече средства за увеличение на заплатите на 
преподавателите. Софийският университет споделя ли това искане?  
- Това е безспорно. Нужни са допълнителни средства за висше образование – не само за увеличаване на възнагражденията, 
които са по-ниски от тези на завършващите студенти. Когато завършиш Софийския университет, започваш работа със 
средна стартова заплата, по-висока от тази на професор с 30 години стаж. Това не е нормално. В същото време са 
необходими средства за апаратура, инфраструктура и оборудване, защото много от науките не могат да функционират без 
това – без такива условия не можем нито да правим научни изследвания, нито да предложим качествено образование. 
В същото време обаче разбирам позицията на министъра на финансите, че не могат да се увеличават средствата в една 
система, която не е реформирана. През последните години ние реформираме системата - първо, субсидията вече не е само 
според броя на студентите, но и според качеството; второ, намаляваме местата. Виждайки тази реформа, министърът на 
финансите е предложил увеличение на бюджета за образование за следващата година с 10%. 
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Това са 40 млн. лева, които не са никак малко за тази система. Те, разбира се, са недостатъчни - смятам, че за висше 
образование трябва да се отделят три пъти повече пари, но виждам, че той изпълни ангажимента си, когато започна 
реформата, държавата да започне да дава повече средства. Надявам се, че този ангажимент ще продължи и занапред. 
Тогава ще се случи това, което вече започва да се случва – средства ще се увеличават за системата, но не за всички поравно. 
Университетите с високо качество в дадено професионално направление ще бъдат стимулирани все повече, а тези, които 
дават ниско качество, няма да бъдат. Това вече се видя тази година. Подходът е много добър и ще реформира цялата 
система, но за съжаление ще е много тежко за някои университети, в които цели направления и дори факултети няма да 
могат да функционират. Това в един малък университет се превръща в социален проблем. 
В един момент, когато се закрие специалност заради ниско качество и след намален прием, това ще е добре за системата, 
но хората, които преподават там, ще трябва да си търсят работа в друг университет. Това е тежък социален проблем и от 
три години повтаряме, че трябва да се помисли по този въпрос – дали ще направим една карта на специалностите във 
всички университети в страната, така че тези хора да могат да се прехвърлят от един в друг с по-високо качество, ако 
отговарят на дадени изисквания, или ще подготвим някакви социални пакети, с които да ги компенсираме, че ще загубят 
работата си. 
Министърът на образованието и науката иска ректорите да подписват договор за управление с него, в който ще се 
задължават университетите да изпълняват обществено значими задачи.  
- Това е възможно. Не знам дали точно това е подходът, но някаква отговорност на ректорите пред държавата трябва да 
има. Защото, ако един ректор не изпълнява програмата, с която е бил избран, в момента само Общото събрание на 
университета може да го санкционира. И обратно, ако той си изпълнява програмата, но Общото събрание реши, че не го 
харесва, може да го смени. 
В единия случай той не я изпълнява, но остава, понеже Общото събрание по някаква причина го поддържа, а в другия 
случай той реформира университета и го води напред, но събранието решава, че не го харесва и го сменя. Това се опитва 
да предотврати министърът – досега не е намерена най-добрата правна форма, подозирам, че може и да не се намери, но 
аз подкрепям това. Мисля, че така трябва да бъде. Трябва да има някакъв начин да има отчетност и пред министерството, 
което в случая представлява обществения интерес. 
Нужни ли са повече правомощия на ректорите за сметка на колективните органи на управление? Тоест някаква 
форма на по-голяма самостоятелност при вземането на решения.  
- Не знам. От една страна, когато един ректор е подготвил подходяща програма, бил е избран и след това се опитва да я 
изпълнява, но някой от колективните органи на управление – най-често Академичният съвет, спъва това с гласуването си, 
тогава очевидно той не е виновен, че не изпълнява тази програма. 
От друга страна, прехвърлянето на правомощия от Академичния съвет към ректора също не е безопасно. Затова съм 
раздвоен и не мога да кажа как трябва да се постъпи. Не е редно Общото събрание да избере кандидат за ректор въз 
основа на една платформа, която след това той да не може да изпълни заради това, че Академичният съвет гласува срещу 
отделни нейни точки. От друга страна, да се отнемат правомощия от колективния орган и се дадат на ректора, ми се струва 
опасно. 
Коментираните сега промени вероятно ще засягат университетите, но не и академиите. Нужна ли е намеса в 
тяхната автономия на фона на скандалите в Българската академия на науките (БАН) заради отделянето на 
института по метеорология?  
- Не мога да преценя. Софийският университет е традиционен партньор на БАН. С едно изключение, във всички центрове 
за върхови постижения и центрове за компетентности ние сме партньори. Това партньорство започна от долу нагоре, 
нашите колеги работят непрекъснато заедно. БАН има сериозен потенциал. Не мога да давам съвети как е най-добре да 
се реформира. 
Държавата иска квота за млади учени в ръководните органи на университетите и вече отпуска пари за допълнителни 
възнаграждения за тях, за да бъдат стимулирани да останат в университетите.  
- Подкрепям и двете мерки. Първо, трябват повече средства за млади учени, включително за възнаграждения, защото те 
са два пъти по-ниски от средната заплата на студента, завършил току-що Софийския университет и започващ друга работа. 
Това отблъсква от академична кариера. Още по-съгласен съм за другото. 
Поне от 20 години питам защо в Общото събрание на университетите по закон 70% са хабилитирани, 15% са студенти, а за 
нехабилитираните остават между 0 и 15%, което обикновено значи 5 или 10% от събранието, макар че обикновено 
нехабилитираните преподаватели са половината от академичния състав. Това е единствената група, която не е 
представена достатъчно в Общото събрание. Трябва да се увеличи квотата на нехабилитираните преподаватели. 
Какво предвижда новата концепция на студентската телевизия "Алма матер"?  
- Концепцията бе приета от Управителния съвет на телевизията; в нея няма нищо изненадващо и особено ново. По-важното 
е как тя ще се изпълнява, защото добрите намерения са едно, а изпълнението - друго. 
Кой ще я изпълнява? За временно изпълняващ длъжността директор бе назначен актьорът Башар Рахал. 
- Той остава директор на телевизията. Не сме обявявали конкурс, въпреки че концепцията е готова и приета от 
Управителния съвет. Не съм и сигурен, че директорът трябва да бъде на постоянен трудов договор. По-скоро си представям 
нещо като договор за управление. За мен истинският проблем е дали ще намерим средствата, защото имаме много 
мащабни идеи. 
Започваме в цялата страна подбор на студенти, които да станат водещи, сценаристи, режисьори и продуценти на 
предавания, за да превърнем телевизията в национална. Целта ни е студентите да правят тази телевизия, тя да бъде 
студентска телевизия. Като прибавим и това, че една академична, студентска телевизия ще бъде не само оригинална и 
новаторска, а и независима от политически и икономически интереси, ми се струва, че тя ще привлече голяма аудитория 
и не може да не успее. 
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√ ЕС се изненада от решението на Унгария да спре разследване за измама с евросредства  
Европейският съюз изрази съжаление за решението на Унгария да прекрати разследване за предполагаемо отклоняване 
на европейски средства от предприятие, в чиято собственост е участвал зет на премиера Виктор Орбан, предаде "Франс 
прес". 
Обявеното във вторник решение на унгарските власти е изненадващо, заяви в "Туитър" председателят на комисията за 
бюджетен контрол на Европейския парламент Инге Гресле. Тя подчерта, че докладът на европейската служба за борба с 
корупцията ОЛАФ е съдържал солидни според нея доказателства. 
През януари европейската антикорупционна служба откри сериозни нарушения и конфликт на интереси в голям договор 
за осигуряване на улично осветление, финансиран отчасти с европейски средства, под егидата на министерството на 
енергетиката и опазването на околната среда. Предприятието "Елиос", спечелило повечето от тези търгове в периода от 
2011 до 2015 г., е било съсобственост на зетя на премиера Орбан Ищван Тибьорц. 
Говорител на унгарската полиция обяви във вторник, че следствието е приключило без резултат, установявайки, че няма 
извършено нарушение. Това заключение обаче "засилва съмненията в независимостта на властите, натоварени да 
гарантират спазването на закона в Унгария", заяви Гресле. 
Унгарското правителство заяви пред АФП, че обвиненията на ОЛАФ са били клеветнически, подчертавайки, че след 
многомесечно разследване е било установено, че докладът е просто "политическа маневра на Брюксел", целяща да 
дестабилизира премиера Орбан. 
 
√ В Париж бе обявено създаването на коалиция за европейска отбрана  
В Париж вчера официално бе създадена коалиция на европейски армии, готови да реагират на кризи в близост до 
границите на континента. Финландия стана десетата присъединила се към коалицията страна, предаде "Ройтерс". 
Инициативата, начело на която е Франция, няма да се конкурира с НАТО, казаха нейните поддръжници. Тя донякъде 
отразява и опасенията от по-изолационистката политика на САЩ при президента Доналд Тръмп. 
Групата бе създадена след преговори с Берлин. Франция иска Германия да има водеща роля в новите сили. Френският 
президент Еманюел Макрон предложи идеята преди повече от година, но тя бе посрещната скептично в ЕС. Идеята бе 
лансирана в момент, когато бе обявен и ключов европейски отбранителен договор, целящ да увеличи съвместните военни 
инвестиции. 
В коалицията, предложена от Франция, се включиха Германия, Белгия, Великобритания, Дания, Естония, Холандия, 
Испания и Португалия. Вчера се присъедини и Финландия. Целта е участниците да си сътрудничат в планирането, анализа 
на възникващи военни и хуманитарни кризи и при евентуална военна реакция. 
"В обстановка, при която геополитическите и климатични заплахи и сътресения се умножават, инициативата трябва да 
изпрати посланието, че Европа е готова и Европа има възможности", заяви служител на френското министерство на 
отбраната. 
Предстоящото изтегляне на Великобритания от ЕС доведе до подновяване на разговорите за сътрудничество в областта на 
отбраната. Лондон отдавна се противопоставяше на отбранително сътрудничество извън НАТО, отбелязва "Ройтерс". 
Във вторник Макрон призова за създаването на истинска европейска армия с цел да се намали зависимостта от САЩ. 
 
БНT 
 
√ Обсъждат промените в Кодекса за застраховането в бюджетната комисия 
Промените в Кодекса за застраховането ще бъдат подложени на публично обсъждане в парламентарната комисия по 
бюджет и финанси. В поправките се предвижда праг от 20 000 лева за обезщетенията на роднини на загинали при 
катастрофи. Текстовете предизвикаха остра реакция на редица браншови организации, а премиерът Бойко Борисов 
разпореди на депутатите от ГЕРБ да не ги гласуват, докато не бъдат подложени на широк обществен дебат. 
Предложението за лимити идва след решение на Върховния касационен съд, с което бе разширен кръгът на роднини с 
право на обезщетение. От Асоциацията на застрахователите вече предупредиха, че ако не се въведе таван на 
обезщетенията, задължителната застраховка "Гражданска отговорност" може да поскъпне драстично. 
 
√ Калфин: Заплатите в България растат, но не равномерно  
Недостигът на квалифицирана работна ръка е един от най-силните ограничители на икономическия ръст в България през 
последните години. Това е непрекъснато повтарящ се проблем, поставян от организациите на работодателите, като 
постепенно той обхваща всички сектори на икономиката и професии. Тази притеснителна картина беше описана в 
изследване на фондация "Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения. 
Изследването показва, че не е затихнало намерението за емиграция от България. Това коментира Ивайло Калфин, бивш 
министър на труда и социалната политика. 
Ако има малко над 4 млн. души в България, които са между 18 и 64 в трудоспособна възраст, всеки четвърти от тях, което 
е над 1 млн., обмисля варианти за емиграция. Мотивите основно са свързани със заплатата, но не само. 95% търсят по-
добро заплащане, посочи Калфин. 
По думите му заплатите в България растат, но не равномерно. За някои растат много бързо, за други са замръзнали.  
 
√ Кабинетът одобри процедурата за избор на инвеститор за АЕЦ "Белене" 
Правителството одобри процедурата за избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене", изготвена от министъра на 
енергетиката. Ако бъде одобрена и от Народното събрание, се очаква процедурата да продължи 12 месеца. Целта е 
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атомната централа в Белене да бъде построена на пазарен принцип, без държавни гаранции и с финансиране от 
стратегически инвеститор, обясни Теменужка Петкова. 
Ако депутатите дадат зелена светлина, правителството, първо, ще покани за участие в проекта за АЕЦ "Белене" компании, 
заявили вече официален интерес: китайската "Сиененси", френската "Фраматом" и корейската държавна ядрена 
компания, обясни Теменужка Петкова. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Такава покана, разбира се, ще бъде изпратена и до конструктора на 
проекта, като се има предвид неговата ключова роля при една бъдеща реализация на проекта. 
Покани за участие в проекта АЕЦ "Белене" ще бъдат изпратени до потенциални инвеститори и големи енергийни 
консуматори от Сърбия, Румъния, Черна гора и региона на Балканите. Те ще могат да участват с миноритарни дялове или 
чрез договори за изкупуване на електроенергия в бъдещата проектна компания. След първоначалните покани, по 
процедура, следва подписване на договори за конфиденциалност и предоставяне на оферти. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: След предоставянето на оферта тя ще бъде разгледана и съответно ще 
се пристъпи към преговори между комисия, която ще бъде назначена в Министерството на енергетиката, Националната 
електрическа компания, и съответно потенциалните стратегически инвеститори. 
Цялата процедура ще отнеме около 12 месеца, прогнозира Петкова. Накрая трябва да бъде създадено акционерно 
дружество, в което България е предвидено да участва само с активи. 
Теменужка Петкова, министър на енергетиката: Самото апортиране на тези активи в новата проектна компания да стане 
паралелно с разговорите, които ще се водят с потенциалните стратегически инвеститори. 
Проектът АЕЦ "Белене" беше спрян с решение на НС и правителството през 2012 г. През 2016-а Националната електрическа 
компания беше осъдена да заплати 1,2 млрд. лв. на руската страна. Инвестициите в проекта до момента са около 3,5 млрд. 
лв. 
 
√ Уве Шулц пред БНТ: За нас шенгенското споразумение е достойно за отмяна 
Германският Бундестаг ще дебатира днес Глобалният пакт за миграцията на ООН. Инициативата за обсъждането е на 
дяснопопулистката „Алтернатива за Германия“. За партията темата за бежанците е централна, както и бъдещето на 
Европейския съюз като обединение от национални държави. Тази логика включва и премахването на Шенген и общата 
европейска валута. Мария Стоянова разговаря в Берлин с Уве Щулц, депутат в Бундестага от „Алтернатива за Германия“ и 
председател на Групата за приятелство с България, Румъния и Молдова за българските приоритети и актуалните германски 
събития. 
Партията, която се нарича „Алтернатива за Германия“ от една година е в Бундестага. Според протоколите от заседанията, 
оттогава са се увеличили и призивите за ред в пленарната зала. Тонът на дебатите се оценява като втвърден. Председателят 
на групата за сътрудничество с Народното събрание преди е работил за голям телекомуникационен концерн и често е бил 
в Румъния, България и Молдова. Групата за приятелство обхваща тези три държави, което е изненада. Не е изненада обаче 
позицията по очакванията ни за членство в Шенген. 
Уве Шулц, депутат от „Алтернатива за Германия“: „Алтернатива за Германия“ има ясна позиция – ние искаме Европа 
на нациите, въз основа на „архитектите“ Де Гол и Аденауер. За нас шенгенското споразумение е достойно за отмяна. И 
заради него имаме в Германия голям миграционен проблем. Това означава, че присъединяването ви към шенгенското 
пространство няма да бъде подкрепено от „Алтернатива за Германия“. В Бундестага този въпрос все още не е поставян за 
обсъждане. 
Уве Шулц споделя, че заради опита, придобит в предишната си дейност с държавите от нашия регион, сам е поискал да се 
включи в Групата за приятелство, която председателства. Не само пред нашата камера, но и в германското публично 
пространство, застъпва тезата, че в нашите страни не всички са измамници и че има порядъчни хора. Въпреки това: 
Уве Шулц, председател на Групата за приятелство с България: Вие очаквате от мен искреност и аз съм искрен – Румъния 
и България имат специален проблем. Той се отнася до корупцията. Тези дни предмет на обсъждане в германските медии 
беше, че подкупни български служители са предоставяли паспорти на Европейския съюз и по този начин са улеснили 
достъпа до Европа. Съвсем ясно е, че вашата страна трябва да си подготви домашните. 
И по отношение на другия приоритет, който има България – присъединяване към Еврозоната, позицията е същата – 
„Алтернатива за Германия“ оценява общата европейска валута като средство за централизиране на Европейския съюз. 
Партията започна да черпи сили именно от гнева по време еврокризата от 2010-а. Въпреки желанието, Германия да 
напусне общността като последва примера на Великобритания, в „Алтернатива за Германия“ вече се готвят за 
европейските избори. 
Уве Шулц, депутат от „Алтернатива за Германия“: Според нас реалистично е да успеят да влязат 15 до 20 наши 
депутати. След 10 дни започваме четиридневен маратон за избор на кандидати. 300 души от цялата страна претендират 
за места в листите на „Алтернатива за Германия“. Работим и по предизборната програма. Мястото ни в Европейския 
парламент виждаме редом с консерваторите като австрийската Свободна партия. Ще видим, какво ще направи 
„Националният фронт“ във Франция. 
Преди да се включи в партията, която определя като гражданско-консервативна, Уве Шулц е бил член на Християн-
демократичния съюз. Признава, че е гласувал за Ангела Меркел. Затова не е и равнодушен към промените в най-
влиятелната не само германска, но и европейска партия. Дълго време „Алтернатива за Германия“ вдигаше високо лозунга 
„Меркел трябва да си ходи“. Сега, когато Меркел си отива, партията губи основното си вдъхновение за политически 
провокации. 
Уве Шулц, депутат от „Алтернатива за Германия“: Когато Меркел си отиде, с нея няма да си отидат проблемите. 
Виждам един променен Християндемократичен съюз. 18 години съм бил член на тази партия. Вече съществува „система 
Меркел“, която отведе партията вляво. Преди много харесвах Фридрих Мерц, който сега се кандидатира за лидерския 
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пост, но не вярвам, че сегашните хора, ще го изберат. По-скоро смятам, че Крамп-Каренбауер – ген. сектр. ще се наложи, 
защото е част от“системата Меркел“. 
Контраразузнаването на Германия иска да постави партията под наблюдение заради антиконституционни тенденции. 
Развитие в посока на десния екстремизъм и засилване на враждебността към евреите, ненавистта към чужденците и 
авторитаризма, поставят демокрацията в опасност. Уве Шулц смята, че леви провокатори са причина за инциденти в 
техните редици с нацистки поздрави и символи. Партията, възникнала през 2013-а като “партия на професорите“, 
критикуващи еврото, промени курса си през 2015-а и се прицели в миграционната политика. Сега отново възнамерява да 
промени програмата си, за да се утвърди като масова партия със социален, но не „червен“ уклон. На последните избори в 
провинция Хесен, „Алтернатива за Германия“ остана под собствените си очаквания. 
 
БНР 
 
√ Десислава Николова от ИПИ: Порочен е подходът за реформи през преходни и заключителни разпоредби 
Да се правят реформи през преходни и заключителни разпоредби е изключително порочен подход, заяви днес в 
предаването „Преди всички“ Десислава Николова от Института за пазарна икономика относно планираните промени в 
здравната система. Тя смята, че скритата цел на това е да се избегне обществената консултация: 
„Да не се прави оценка на въздействие на тези промени и съответно да не се прави очакваната обществена консултация 
за такъв тип мащабни промени – изключително вредна практика“. 
За здравеопазването в алтернативния бюджет на ИПИ, който ще бъде представен днес, пациентът се поставя в центъра на 
системата. Предлага се също повече избор в осигурителните системи, добави тя. 
Десислава Николова обясни какво показва техния вариант на бюджет: „Всяка година показваме, че е възможно да се 
направи бюджет с ниски данъци и реформи, като в същото време се запазва една разумна фискална политика и не се 
залагат дефицити. Това е общото между всички алтернативни бюджети, които сме представили досега. Показваме, че 
дефицитната политика, която се води в момента и която противоречи като цяло на общата икономическа конюнктура, е 
неразумна. Би могло да имаме бюджети, които залагат излишъци, които работят антициклично – именно това се 
препоръчва от ЕК – когато очакваш висок икономически растеж, да залагаш излишък. Показваме също, че е възможно да 
имаме бюджет, в който не се раздуват до такава степен разходите, защото това е един от основните пороци на бюджетите“. 
По думите ѝ ако се вземат увеличените разходи за 2018 г. и към тях се добавят очакваните увеличени разходи за 2019 г., 
това означава, че за 2 години имаме раздуване на разходите с около 10 млрд. лв. Според нея това е изключително рискова 
стратегия и политика от гледна точка на очакванията за забавяне на икономическия растеж в България през следващата 
година. 
Международните наблюдатели прогнозират по-лоши икономически условия за догодина в Европа, подчерта икономистът 
и добави: 
„На този фон Министерство на финансите очаква ускоряване на българския икономически растеж и инфлацията, което 
противоречи на консенсуса сред анализаторите в световен план и поставя пред бюджета на България сериозен риск от 
неизпълнение“. 
В алтернативния бюджет ние залагаме излишък, защото в лоши години той служи като буфер, подчерта Николова и обясни, 
че ако наистина догодина има сериозно забавяне, каквото се очаква, този излишък ще поеме удара от влошаващите се 
условия. 
 
√ Форумът на хранителния бранш става все по-интересен за чужденци 
Форум на хранителния бранш, представящ съвременните достижения в цялата хранителна индустрия, ще се провежда до 
10-и ноември. Негов домакин е Интер Експо Център. 
Тази година е най-успешна по отношение на чуждестранно участие във форума “ участват над 500 български и 
чуждестранни компании, като 162 от тях са новите изложители, а 89 са чуждестранните компании, които идват да правят 
бизнес в България“, каза  каза управителят на Интер Експо Център Център Ивайло Иванов в интервю за предаването “Преди 
всички“. 
“Това са най-вкусните изложения или изложенията 6 в едно. Обхващат целия бранш на хранителната индустрия“, разказа 
той за форума. 
Имаме най-голямото колективно участие на Италия с 40 фирми. Другите държави са Австрия, Великобритания, Гърция, 
Румъния, Македония, Холандия, но участват и държави като САЩ и Тайлант. 
За първа година имаме колективно участие на Американския департамент по земеделие към посолството на САЩ . 
Иначе казано форумът става все по-интересен за чужденците.  
“Всяка година има участие на Италия, но фирми, които се включват са различни. Това е успех за форума, защото фирма, 
идваща тук се стреми да намери български дистрибутор или представител, или пък отваря в последствие свое 
представителство, след което започва да участва като българска фирма, а на нейно място идват нови фирми, които са чули, 
че да правиш бизнес в България не е страшно“, уточни Иванов. 
 
√ Планът за "Белене" - реализъм или нов път към прекратяване на проекта 
АЕЦ „Белене“ няма как да бъде изграден без държавни гаранции за изкупуване на тока от него, а обявената от 
правителството процедура най-вероятно ще завърши с поредното прекратяване на проекта. Такава оценка направи в 
предаването „Нещо повече“ икономическият анализатор Евгени Кънев на приетия 9-точков план за изграждане на 
централата.  
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Според изпълнителния секретар на „Булатом“ Станислав Георгиев е прекалено рано да се даде оценка на плана, а 
инвеститорите трябва да поемат пазарния риск от изграждането на централата без държавни гаранции от България.  
„Стъпките не отлагат проекта далеч в бъдеще. Новото положително е, че в процедурата освен официално поканените 4 
инвеститори, ще могат да участват и други заинтересовани фирми и инвеститори със съответни (по-малки) дялове. Досега 
това беше само коментирано като възможност, като бяха споменавани страни около България. Сега на компании от такива 
страни се дава реална възможност, ако действително имат сериозно намерение“, изрази Георгиев положително 
становище към плана, обявен днес от енергийния министър Теменужка Петкова.  
Евгений Кънев обаче е на мнение, че няма инвеститор, който да се съгласи да участва в изграждането без гаранции.  
„Който и да е инвеститор, за да вложи 10 милиарда, той използва банки. Няма банка на света, която на пазарен принцип 
да даде такъв кредит, без яснота как ще бъде изкупуван тока впоследствие. Това може да е само суверенен фонд, каквито 
има в Арабския свят и Русия, където целите не са пазарни. Поема се финансов риск с друга цел“, смята финансовият 
анализатор.  
Той е скептичен и за друг аспект на държавното участие.  
„Ако има оксиморон, то е как ние едновременно сме акционери, които искат пазарна възвръщаемост на инвестицията, и 
консуматори, които искат да купуват ток на подпазарна цена“, изтъкна Кънев и допълни, че никоя частна или държавна 
компания не може да се ангажира да купува ток от „Белене“ 30 години, колкото е един от прогнозираните срокове за 
изплащане на инвестицията.  
Никъде по света няма  пример за същия план, който България иска да приложи при изграждането на новия АЕЦ, но това 
не означава, че той няма да проработи, гледа положително Станислав Георгиев. Той допълни, че предвид постепенното 
спиране на ТЕЦ-овете през следващото десетилетие на страната са нужни нови мощности.  
Според Евгени Кънев бъдещето не може да се гради с технологии от 80-те години на миналия век като тази на АЕЦ 
„Белене“, а срещу предвидените за изграждането 10 милиарда лева образно казано всяко българско домакинство може 
да бъде снабдено със соларен панел.   
 
 
√ НСИ отчита влошаване на потребителските нагласи в началото на четвъртото тримесечие 
Трябва да се има предвид, че това представлява намаляване на потребителските нагласи за второ поредно тримесечие, 
след като през април съответният индекс нарасна с 1,8 пункта, достигайки най-високо ниво от пролетта на 2007 година 
насам. 
По-неблагоприятни спрямо предходното наблюдение са мненията за развитието на общата икономическа ситуация в 
страната през последните дванадесет месеца, както и потребителските очаквания за следващите дванадесет месеца. 
По отношение на финансовото състояние на домакинства през последните дванадесет месеца се наблюдава песимизъм в 
оценките на живеещите в селата за разлика от населението в градовете, което изразява по-малко негативна нагласа в 
сравнение с три месеца по-рано. Прогнозите за финансовото състояние през следващите дванадесет месеца обаче се 
влошават както сред градското, така и сред населението в селата, в резултат на което общият балансова показател се 
понижава с 5,4 пункта, отчита НСИ. 
 
 

Графика на потребителските нагласи 

 
 



15 

 

Потребителите продължават да са на мнение, че през последните дванадесет месеца има повишаване на потребителските 
цени, като техните инфлационни очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. 
Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като 
неблагоприятна за спестяване. В същото време се влошават и очакванията им по отношение на възможността да спестяват 
през следващите дванадесет месеца. 
Относно безработицата в страната прогнозите са, че ще има известно съкращаване на персонал през следващите 
дванадесет месеца, като според потребителите в градовете това съкращаване ще бъде с по-високо темпо. 
Проведената през октомври анкета на НСИ отчита и леко влошаване на общата оценка на настоящата ситуация да се правят 
разходи за покупки на предмети с дълготрайна употреба. 
Трябва да се има предвид, че показателят "доверие на потребителите" на НСИ представлява средно аритметично на 
балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на финансовото състояние на домакинствата, 
на общата икономическа ситуация в страната и на спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният 
баланс се взема с обратен знак. 
 
√ Позитивен старт на Уолстрийт след липсата на голяма изненада на изборите в САЩ 
Търговията на Уолстрийт стартира в сряда с добри повишения и на трите основни фондови индекси, тъй като инвеститорите 
сякаш въздъхнаха с облекчение, след като резултатите от проведените на 6-и ноември избори в САЩ бяха в рамките на 
прогнозите.  
Демократическата партия успя да поеме контрола над Камара на представителите за пръв път от 2010 г., докато 
управляващата Републиканка партия запази и дори леко увеличи мнозинството си в Сената. 
Това разделение на властите в двете камари на Конгреса може да вгорчи в известна степен по-нататъшното управление на 
президента Тръмп, тъй като ще стане доста по-трудно, ако не и невъзможно, администрацията на Белия дом да успее да 
прокарва в бъдеще своите политики и законодателство през Долната камарата на Конгреса. 
Изборните резултати предполагат, че вече няма да е възможна предлаганата от Тръмп нова данъчна реформа, касаеща 
намаляване на данъците на средната класа с 10%. В същото време обаче е малко вероятно да има промени и на вече 
въведената в края на 2017 г. мащабни корпоративни данъчни облекчения, както и на вече направените промени, свързани 
с финансовата дерегулация.  
От друга страна Демократическата партия вече даде индикации, че може да си сътрудничи с републиканците и с 
президента Тръмп по отношение на мерките, свързани с увеличаване на разходи за инфраструктура. 
Всички това доведе до първоначален силен ръст на американските акции, като индексът DJIA се повиши при старта на 
търговията на Уолстрийт с близо 250 пункта, а индексите S&P500 и Nasdaq Composite - с между 1,1% и 1,3%. Последва обаче 
париране на част от тези печалби, като индексът на сините чипове вече се повишава с по-скромните 160 пункта (с 0,62%), 
широкият индекс S&P500 - с 0,86%, докато технологичният Nasdaq продължава да напредва с около 1,3%. 
На този етап е все още прекалено рано да се каже как точно проведените на 6 ноември междинни избори ще се отразят 
върху бъдещата политическа и управленска картина в САЩ. Това вероятно ще накара инвеститорите поне временно да 
загърбят изборните резултати и отново да насочат тяхното внимание върху все още солидното представяне на 
американската икономика и политиката на Федералния резерв.  
Трябва да се има предвид, че днес стартира редовното двудневно заседание на Фед, но участниците на финансовите 
пазари не очакват, че то ще приключи в четвъртък с промяна (повишение) на основните лихвени ставки. След края на 
заседанието обаче централната банка може да даде по-ясен сигнал, че предстои още едно повишение на федералната 
лихва на последното за годината заседание през декември. 
Петролните фючърси нарастват рязко по време на търговията в сряда за пръв път в рамките на ноември след информация, 
че Русия и Саудитска Арабия обсъждат възможността за ограничаване на добивите на суров петрол през 2019-а година. 
Цитирайки неназован източник, руската агенция ТАСС предаде, че двете най-големи производителки в рамките на формата 
ОПЕК+ са стартирали дискусия относно евентуалното съкращаване на петролното производство през 2019-а година. 
Въпреки очаквания спад на иранския износ на петрол в резултат на влезлите в сила санкции на САЩ спрямо Техеран, повод 
за подобен тип разговори дават прогнози от страна на ОПЕК и на редица анализатори, според които глобалният петролен 
пазар може отново да отбележи догодина излишък при доставките с оглед на забавяне на търсенето в резултат на 
отслабване на глобалния икономически растеж. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната за 8 ноември  
София. 

- От 10.00 часа в зала „Европа" в Парк Хотел Москва вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие форум на тема: 
„Отражение на външната трудова миграция върху българската икономика". 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 часа в конферентната зала на Министерството на здравеопазването (ет. 4). Министърът на 

здравеопазването Кирил Ананиев и представители на национално представени работодателски и синдикални 
организации ще подпишат Колективния трудов договор, регламентиращ трудовите и осигурителни отношения на 
работещите в отрасъл „Здравеопазване". 

- От 09.00 часа в храм „Свети Архангели" при Военна академия „Георги Стойков Раковски" ще бъде отслужена 
Златоустова света Литургия. 

- От 10.00 часа ще започне заседание на Столичния общински съвет. 



16 

 

- От 09.00 часа в Дом на науката и техниката (ул. „Г. С. Раковски" 108) зам.-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Валентин Йовев ще участва в XXVII международен симпозиум за „Съвременните технологии, 
образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области". 

- От 09.15 часа в Галерия "Академия" (ул. „Шипка" 1) ще се състои конференция „Социално предприемачество в 
изкуствата: Международни модели и българска практика". 

- От 09.30 часа в конферентна зала 305 (3-и етаж) на Руския културно-информационен център ще се състои седмата 
Международна конференция „Русия и Европа: актуални проблеми на съвременната международна 
журналистика". 

- От 09.30 часа в Центъра за изследване на демокрацията на ул. „Александър Жендов" № 5 ще се проведе кръгла 
маса на тема „Връзки между престъпността и тероризма в Европа". 

- От 10.00 часа в хотел „ИнтерКонтинентал" ще се проведе пресконференция на Института за пазарна икономика, 
на която ще бъде представен „Алтернативен бюджет с ниски данъци и реформи - 2019, фокус: Здравеопазване". 

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно заявление от 
„Топлофикация - Враца" ЕАД за изменение на лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия. 

- От 10.00 часа до 16.00 часа в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски" 124 ще се проведе международната 
конференция „Признаване на правата на еднополови двойки, сключили брак или съжителство в ЕС", която се 
организира от фондация „ГЛАС България". 

- От 10.00 часа в Общинското предприятие „Софпроект - ОГП" ще се проведе ден на отворените врати в Зона Б5, 
бл.11, вх.Б, ет.18. Общинското предприятие, което отговаря за Общия градоустройствен план ще представи 
работата си по стратегията „София играе", веломрежата на Столична община и плана за действие за Манастирски 
ливади-изток. 

- От 11.00 часа пред сградата на Главна дирекция „Национална полиция" на бул. „Александър Малинов" № 1 ще се 
състои тържествената церемония, с която полицейските служители ще отбележат своя професионален празник. 

- От 11.00 часа в „Камерна сцена" на Софийската опера и балет ще се състои пресконференция за сезон 2018/2019. 
- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Фондация „Българска памет" по 

повод завършването на първия етап от съвместния проект с Държавна агенция „Архиви" за изследване на 
еврейската емиграция през и от България и Балканите в годините на Втората световна война (1939-1945). 

- От 11.00 часа в „Оборище 5 - галерия и зала" (на ул. „Оборище" No.5) ще се проведе пресконференция и среща с 
американския художник Стивън Уилсън, по случай неговата първа самостоятелна изложба в България - „Луксозни 
нишки" и официалното откриването на галерията. 

- От 11.30 часа в Многофункционалната спортна зала на НСА ще бъдат връчени дипломите на завършилите 
бакалавърска и магистърска степен. 

- От 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по правни въпроси, 
на което ще бъдат обсъдени мотивите на законопроекта за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, 
свързан с предоставяне на всеобхватна и широка защита на жените и децата - жертви на домашно насилие и 
всички форми на агресия срещу тях. 

- От 18.00 часа в Регионалния исторически музей ще бъде представена експозицията „Япония. Изкуството сега", част 
от 29-те Дни на японската култура в България. 

- От 18.00 часа в Унгарския културен институт ще се състои пърформанс на актрисата Габриела Хаджикостова и 
Николай Иванов. 

- От 19.00 часа в Концертната зала на Военния клуб ще се състои премиерата на втория образователен видеопроект 
на сдружение „Българска история" и ЗАД „Армеец" - документалната поредица „Нашите пълководци". 

- От 19.00 часа в зала „Диамант" на хотел „Рамада" На тържествена церемония в рамките на Националния форум 
„Библиотеките днес и цифровата трансформация" (8 - 9 ноември) под патронажа на Мария Габриел, комисар по 
цифровата трансформация и общество, ще бъдат връчени вторите Годишни награди на Фондация „Глобални 
библиотеки - България". 

- От 19.00 часа в УниКредит Студио ще бъде официално открита изложбата "Преглед на българския дизайн 2018". 
- От 19.30 часа в „Червената къща" ще бъдат представени 4 филма с участие на деца и насочени към детска публика. 

Филмите са „Баба" (анимация) и игралните „Гривната", „Да поиграем" и „9 + 1". 
- От 19.30 часа в ДНК-пространството за съвременен танц и пърформанс ще гостува представлението The Victory 

Day. 
*** 
Боровец. 

- От 09.30 часа в хотел „Рила" зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще 
представи напредъка по изпълнение на ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. на национална среща на НСОРБ. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа в района на входа на Военноморския музей (бул. „Приморски " № 2) ще се проведе военен ритуал 
по полагане на венци и цветя пред кораба-музей „Дръзки" и паметника на капитан І ранг Димитър Добрев, 
командвал отряда торпедоносци по време на бойните действия през 1912 година, по повод 106 години от първата 
българска морска победа. 

***  
Велико Търново.  
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- От 10.30 часа в Областна дирекция на МВР ще се проведе откриване на изложба и награждаване на децата от 
центровете за работа с деца и младежи, участвали в конкурса „Полицаят - моят приятел". 

- От 10.30 часа в аудитория 321 на Ректората на ВТУ ще се проведе удостояване на Струмишкия митрополит Наум с 
титлата „Почетен доктор" на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". 

- От 11.00 часа в зала „Европа" на Великотърновския университет ще се проведе IV Международна научна 
конференция „Медии и комуникации на 21. век". 

- От 18.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе среща на дискусионен клуб „Димитър Благоев-Никола 
Габровски". Гост ще бъде политологът проф. Тодор Галунов. 

- От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще бъде представен„Да пееш по дъжда" - мюзикълна Държавна опера 
- Варна. 

- От 19.00 часа на стадион „Ивайло" ще се проведат масови безплатни тренировки - Есен 2018. 
*** 
Видин. 

- От 09.30 часа в заседателната зала на 6 етаж в Общинска администрация Видин, Венци Пасков - заместник-кмет 
на Община Видин ще участва в международна работна среща „Източна социална мрежа" по проект на Фондация 
„Подкрепа за реализация". 

- От 11.00 часа в РСПБЗН-Видин (сградата до ТЕЦ-Видин) главен инспектор Георги Георгиев - началник на РСПБЗН-
Видин и инспектори от състава на службата ще представят актуална информация за работата на видинските 
огнеборци, статистика за възникналите пожари на обслужваната територия и превантивни съвети към жителите 
на региона във връзка с отоплителния сезон и риска от пожари. 

*** 
Враца. 

- От 17.00 часа в Конферентната зала на Общински съвет-Враца ще се проведе обществена консултация във връзка 
с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги и права на територията на общината. 

*** 
Перник. 

- От 11.00 часа в зала „Струма" на Областна администрация-Перник ще се състои пресконференция за резултатите 
от проведената тридневна теренна експедиция „По стъпките на 26-и пехотен Пернишки полк" на територията на 
Северна Гърция, където бе открит паметник-чешма, построен от българската армия през 1916 г. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще бъде открита традиционната 
научна конференция с международно участие „Паисиеви четения". 

- От 11.00 часа ще бъде открит специализиран кабинет за дентално лечение на хора с увреждания във Факултета по 
дентална медицина. 

- От 14.00 часа в Конферентната зала на НБ „Иван Вазов" ще се състои церемония, на която ще бъдат обявени най-
четените от учениците в Пловдив български книги. 

- От 18.00 часа в читалище „Алеко Константинов" ще бъде представена новата стихосбирка на журналиста Петър 
Генов - „Осил в петата". 

- От 18.30 часа в галерия „Aeterna" ще бъде открита изложбата си "Кауза: Олимпийски надежди". 
*** 
Разград. 

- От 10.30 часа на зелената площ до „Ситицентър"-Разград ще се проведе презентация на полицейска техника. 
*** 
Русе. 

- От 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе съвместно заседание на Постоянната 
комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта и Областния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционните въпроси. 

*** 
Сливен.  

- От 10.00 часа в зала „Май" започва двудневна научна конференция под надслов „Местни култури и музейни 
стратегии", посветена на патрона на Регионалния исторически музей "Д-р Симеон Табаков". Лектори ще бъдат 
професор Иван Маразов, Ирена Бокова, директорът на РИМ Николай Сираков, археолози и музейни работници от 
цялата страна. 

*** 
Сливен./с. Гавраилово. 

- От 10.30 часа ще бъдат поднесени цветя пред паметника на загиналите във войните жители на село Гавраилово. 
Програмата продължава със спортен празник от 11.00 часа в Основно училище „Найден Геров" - село Гавраилово, 
съвместно със Средно училище „Любен Каравелов" - град Шивачево. Тържествен водосвет ще бъде отслужен в 
църквата „Свети Архангел Михаил" от 11.30 часа. 

*** 
Трявна. 



18 

 

- От 13.00 часа в хотел „Калина Палас" ще бъде открит двудневен форум на земеделци от цялата страна на тема: 
„Качество, съхранение и приложение на минерални торове в земеделието". 

 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- В чакалнята на живота. Специално за БНТ за първи път говори лекарят, който помогна 8 българи да получат бял 
дроб във Виена - проф. Валтер Клепетко от Австрия 

- Трансплантациите в България. Ще бъде ли решен проблемът с трансплантациите в България - проф.Никола Владов 
- Отровен спанак? Изтеглят от пазара спанак заради съмнения, че е примесен с татул - как се разпознава 
- Европа и мигрантите. Eвропа и миграцията - коментар на Ивайло Калфин 
- Глоби и данъци. Нови правила за събиране на глобите от електронни фишове - как ще се разплащат длъжниците 
- Власт и съд. Ще влезе ли в затвора македонският президент Никола Груевски? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Татул в опаковки със спанак! Изтеглена ли е опасната партида от търговската мрежа? 
- Как от Пътната агенция отговарят на поисканите от БСП проверки за качеството на магистралите? 
- Каква ще е цената на Гражданската отговорност при въвеждане на системата „бонус - малус"? 
- Ще бъде ли блокирана работата на президента Доналд Тръмп след победата на демократите в долната камара на 

американския конгрес? 
- Докъде стигна съдебната битка на родителите на 15-годишното момче, което почина след упойка в 

стоматологична клиника? 
- Какви са шансовете България да бъде домакин на световно първенство по футбол? В студиото - спортният 

министър Красен Кралев; 
- Какви нови правила за албанското население предвиждат промените в Конституцията на Македония? Коментар 

на журналиста от bTV Иван Георгиев; 
- На Архангеловден - на живо от Благоевград; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- "Как близо два тона спанак с токсичен татул попаднаха в магазините и колко опасно е това?". 
- Наказания и за примерните шофьори с новия метод бонус-малус. Какви са другите уловки? 
- Полицаи с инвалидни стикери за паркиране. Как всеки десети шофьор в Плевен се оказа човек в неравностойно 

положение? 
- Скок при цените на основните стоки и услуги заради въвеждането на толктаксите. С колко и откога? Отговорите в 

"На твоя страна" с Георги Георгиев. 
- Метални шини пукат гуми на Прохода на Републиката - Хаинбоаз? Кога ще бъде отстранено препятствието? 
- Търговци напускат магазините си, заради ремонта в центъра на София. Искат компенсации, на живо - ще ги получат 

ли? 
- Продават част от Айфеловата кула. На живо от търга в Париж. 
- Класически приказки стават виртуални. Разговор за бъдещето на реалността с една от най-известните жени в света 

на технологиите. 
 


