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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Нова ТВ 
 
√ 1 година майчинство?: Работодатели и синдикати в спор по темата 
Работодатели и синдикати водят спор по темата за намаляването на майчинството от две на една година, както и за 
прекратяването на натрупването на платен отпуск за времето, в което жените отглеждат малки деца. 
В студиото на „Плюс - Минус“ председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил 
Велев и президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов коментираха въпросите, възмутили много млади и бъдещи 
майки. 
Велев подчерта, че към момента майчинството у нас е най-дългото в сравнение с всички останали страни в ЕС. То 
продължава 58 седмици при едва 14, заложени като минимум според европейските директиви. 
„Освен това, целта, която се поставя с въвеждането на дългото майчинство - увеличаване на раждаемостта, не се постига. 
Дори напротив – тя бележи спад“, каза Велев. 
Според Манолов обаче срокът, за който младите майки отглеждат децата си в ЕС, е прекалено кратък. В това отношение 
преди време България била давана за пример и се обсъждало удължаването на майчинството и в други страни членки. 
„Съмнявам се, че срокът на майчинството има нещо общо с раждаемостта. И няма как идеята за намаляването му да стане 
популярна“, категоричен бе Манолов. 
Васил Велев определи като „твърде нелогична“ практиката да се ползва два месеца отпуск след майчинството за сметка 
на предприятието, в което работи съответната майка. Според председателя на АИКБ заплащането на отпуска на жените, 
отглеждали децата си две години, трябва да се изработва от други майки, които са се върнали на работа по-рано от 
предвиденото. 
„Не приемам тезата, че това се случва за сметка на другите работещи“, заяви Манолов. 
Засега предложенията за промени не са официално внесени, а обявени само за обществено обсъждане, подчерта Велев.  
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Банкерь 
 
√ Работодателите настояват майчинството да стане 1 година 
Работодатели и синдикати водят спор по темата за намаляването на майчинството от две на една година, както и за 
прекратяването на натрупването на платен отпуск за времето, в което жените отглеждат малки деца. 
"Към момента майчинството у нас е най-дългото в сравнение с всички останали страни в ЕС. То продължава 58 седмици 
при едва 14, заложени като минимум според европейските директиви. Освен това, целта, която се поставя с въвеждането 
на дългото майчинство - увеличаване на раждаемостта, не се постига. Дори напротив – тя бележи спад“, каза 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в студиото на Нова 
телевизия.  
Васил Велев определи като „твърде нелогична“ практиката да се ползва два месеца отпуск след майчинството за сметка 
на предприятието, в което работи съответната майка. Според председателя на АИКБ заплащането на отпуска на жените, 
отглеждали децата си две години, трябва да се изработва от други майки, които са се върнали на работа по-рано от 
предвиденото. 
Според президента на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов обаче срокът, за който младите майки отглеждат децата си в ЕС, 
е прекалено кратък. В това отношение преди време България била давана за пример и се обсъждало удължаването на 
майчинството и в други страни членки. 
„Съмнявам се, че срокът на майчинството има нещо общо с раждаемостта. И няма как идеята за намаляването му да стане 
популярна“, категоричен бе Манолов. 
Засега предложенията за промени не са официално внесени, а обявени само за обществено обсъждане. 
 
АИКБ 
 
√ „ЗАПЛАТА В ПЛИК“ НЕ Е ОПЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА 
„За да няма „заплата в плик“, трябва да няма сиви пари в обръщение. Повече от 20 години, Асоциация на индустриалния 
капитал в България се бори срещу всяка проява на сиви практики. Като държава – членка на Европейския съюз, страната 
ни не може да позволи да приема никакви прояви на недекларирана заетост – тя нанася вреди на цялото ни общество, 
включително на работодателите, работниците и служителите“. Това заяви в своята реч по време на кръгла маса „Заплата 

https://nova.bg/news/view/2018/11/08/231363/1-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0/
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в плик“, организирана от Национална агенция за приходите, д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник – председател на Европейския икономически и социален комитет 
(ЕИСК). 
Вредите, които нанася недекларираната заетост, засягат не само държавата, но и в много голяма степен работещите. Те 
възпрепятстват гъвкавостта и адаптивността на пазара на труда и водят до ерозия на осигурителната и пенсионната 
системи. Щетите за всички граждани са под формата на по-ниски обезщетения при болест, майчинство, безработица, по-
труден достъп до кредити, както и получаването след време на по-ниска пенсия. Ограничаването и превенцията на 
неформалната икономика в България оказва директен ефект на подобряване на баланса на пазара на труда. 
„Заплата в плик безспорно е явление, което не просто носи загуби за държавата в размер на над 400 млн. лв. годишно, но 
и изкривява конкуренцията и пазара у нас. Секторите, в които по-често се срещат подобни нарушения са строителството, 
търговията на едро и дребно, ресторантьорството, туризмът и транспортът. Планираме в началото на 2019 г. да съберем 
експертен съвет, в който участие да вземат представители на НАП, НОИ, ИА „Главна инспекция по труда“, работодателските 
и синдикалните организации. На него ще обсъдим мерки за намаляване на тези сиви практики. Част от тях могат да бъдат 
насочени към изключване на компаниите – нарушители от участие в обществени поръчки и др.“, заяви Росен Бъчваров, 
директор „Комуникации и протокол“ на НАП. 
Според анализ на АИКБ, неформалната заетост се среща най-често в микро и малки предприятия и почти липсва в средните 
и големите предприятия, които представляват 1,3% от всички компании у нас , но осигуряват близо 50 на сто от работните 
места в България. Данните показват още, че в този тип взаимоотношения по-често се включват работници и служители с 
ниска или средна квалификация и много по-рядко висококвалифицирани такива. 
Работата в сивия сектор ощетява и работещите, като ограничава техните трудови и осигурителни права и възможностите 
им да намерят по-качествена работа. По оценки на АИКБ, около 25% от брутния вътрешен продукт се произвежда в 
сенчестата икономика, а над 35 % от работната сила упражнява недекларирана заетост под една или друга форма. 
Нелоялната конкуренция, като резултат от неформалната икономика, влошава адаптивността на предприятията към 
промените. 
Сивата икономика е пречка пред конкурентоспособността и икономическия растеж на страната и генерира проблеми, 
които засягат както бизнеса, така и работната сила. Обичайна е връзката между бедност и обществена маргинализация и 
работата в неформалната икономика. Работещите в сивите сектори не са регистрирани и съответно защитени от трудовото 
законодателство. Не са обхванати и от останалите социално-защитни системи в държавата. 
Предприятията, прилагащи сиви практики, в повечето случаи 
нямат или имат крайно недостатъчни умения, за да се възползват 
от достъпа до обучения, технологии, подкрепящи бизнеса 
дейности и инструменти, пазари, инвестиционен капитал (дори 
под формата на малки заеми). 
„Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който 
измерваме светлата част на българската икономика всяка година, 
се е повишил с над 3 пункта до 74.78 пункта за 2017 г. Така през 
последните три години отчитаме ясна тенденция на ускоряване 
на динамиката на свиване на неформалната икономика. Част от 
основните причини за положителните тенденции при индекса са 
финансовата и икономическа стабилност в страната, 
предприетите мерки за подобряване на бизнес средата и 
ограничаване на „сивата“ икономика. Като добри примери за 
борба с този тип неформална икономика спокойно мога да 
посоча кампанията на НАП „Заплата в плик“, както и създадения 
от АИКБ Национален център за ограничаване и превенция на 
неформалната икономика „Икономика на светло“, заяви д-р 
Ангелова. 
По думите ѝ е необходимо държавата и работодателите да 
работят заедно за намаляване на недекларираната заетост чрез 
създаване на обществена нетърпимост към всичките ѝ форми на 
проявление. Освен тях, трябва да се повиши количеството и 
качеството на контролната дейност на държавата, облекчаването на реда за сключване на еднодневни трудови договори 
по отношение на администриране и документация и др. Промените в информационните технологии през последните 
десет години, включително увеличената миграция, поставят допълнителни предизвикателства пред изсветляването на 
икономиката. Наред с това, основните причини, задържащи засилването на положителните тенденции в изменението на 
Композитния индекс „Икономика на светло“, са липсата на реформи или недостатъчни реформи в сектори, в които те са 
спешно нужни, като – правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование и енергетика. 
Категорично най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда, като липсата на 
квалифицирана работна ръка е най-големият проблем на българските предприемачи. 
Административно налаганите политики по доходите също са предпоставка за увеличаване на сивата икономика. 
Необоснованото административно увеличение на МРЗ и вследствие на това и на МОД, увеличаването на максималния 
осигурителен доход, безспорно ще доведат до укриване на доходи и плащане „под масата“. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/11/DSC_0737-1.jpg
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Участие в кръглата маса взеха над 30 души. Сред тях бяха представители на Национална агенция за приходите, 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт, работодателски организации и 
други заинтересовани страни. 
 
Fakti.bg 
 
√ АИКБ: „Заплата в плик“ не е опция в европейска държава 
Асоциацията подкрепя НАП в усилията за борба с недекларираната заетост 
„За да няма „заплата в плик“, трябва да няма сиви пари в обръщение. Повече от 20 години, Асоциация на индустриалния 
капитал в България се бори срещу всяка проява на сиви практики. Като държава – членка на Европейския съюз, страната 
ни не може да позволи да приема никакви прояви на недекларирана заетост – тя нанася вреди на цялото ни общество, 
включително на работодателите, работниците и служителите“. Това заяви в своя реч по време на кръгла маса „Заплата в 
плик“, организирана от Национална агенция за приходите, д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциация на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) и заместник – председател на Европейския икономически и социален комитет 
(ЕИСК). 
Вредите, които нанася недекларираната заетост, засягат не само държавата, но и в много голяма степен работещите. Те 
възпрепятстват гъвкавостта и адаптивността на пазара на труда и водят до ерозия на осигурителната и пенсионната 
системи. Щетите за всички граждани са под формата на по-ниски обезщетения при болест, майчинство, безработица, по-
труден достъп до кредити, както и получаването след време на по-ниска пенсия. Ограничаването и превенцията на 
неформалната икономика в България оказва директен ефект на подобряване на баланса на пазара на труда. 
„Заплата в плик безспорно е явление, което не просто носи загубите за държавата в размер на над 400 млн. лв. годишно, 
но и изкривява конкуренция и пазара у нас. Секторите, в които по-често се срещат подобни нарушения са строителството, 
търговията на едро и дребно, ресторантьорството, туризмът и транспортът. Планираме в началото на 2019 г. да съберем 
експертен съвет, в който участие да вземат представители на НАП, НОИ, ИА „Главна инспекция по труда“, работодателските 
и синдикалните организации. На него ще обсъдим мерки за намаляване на тези сиви практики. Част от тях могат да бъдат 
насочени към изключване на компаниите-нарушители от участие в обществени поръчки и др.“, заяви Росен Бъчваров, 
директор „Комуникации и протокол“ на НАП. 
Според анализ на АИКБ, неформалната заетост се среща най-често в микро и малки предприятия и почти липсва в средните 
и големите предприятия, които представляват 1,3% от всички компании у нас , но осигуряват близо 50 на сто от работните 
места в България. Данните показват още, че в този тип взаимоотношения по-често се включват работници и служители с 
ниска средна квалификация и много по-рядко висококвалифицирани такива. 
Работата в сивия сектор ощетява и работещите като ограничава техните трудови и осигурителни права и възможностите 
им да намерят по-качествена работа. По оценки на АИКБ, около 25% от брутния вътрешен продукт се произвежда в 
сенчестата икономика, а над 35 % от работната сила упражнява недекларирана заетост под една или друга форма. 
Нелоялната конкуренция, като резултат от неформалната икономика, влошава адаптивността на предприятията към 
промените. 
Сивата икономика е пречка пред конкурентоспособността и икономическия растеж на страната и генерира проблеми, 
които засягат както бизнеса, така и работната сила. Обичайна е връзката между бедност и обществена маргинализация и 
работата в неформалната икономика. Работещите в сивите сектори не са регистрирани и съответно защитени от трудовото 
законодателство. Не са обхванати и от останалите социално-защитни системи в държавата. 
Предприятията, прилагащи сиви практики в повечето случаи нямат или имат крайно недостатъчни умения, за да се 
възползват от достъпа до обучения, технологии, подкрепящи бизнеса дейности и инструменти, пазари, инвестиционен 
капитал (дори под формата на малки заеми). 
„Композитният индекс „Икономика на светло“, чрез който измерваме светлата част на българската икономика всяка 
година, се е повишил с над 3 пункта до 74.78 пункта за 2017 г. Така през последните три години отчитаме ясна тенденция 
на ускоряване на динамиката на свиване на неформалната икономика. Част от основните причини за положителните 
тенденции при индекса са финансовата и икономическа стабилност в страната, предприетите мерки за подобряване на 
бизнес средата и ограничаване на „сивата“ икономика. Като добри примери за борба с този тип неформална икономика 
спокойно мога да посоча кампанията на НАП „Заплата в плик“, както и създадения от АИКБ Национален център за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика „Икономика на светло“, заяви д-р Ангелова. 
По думите ѝ е необходимо държавата и работодателите да работят заедно за намаляване на недекларираната заетост 
чрез създаване на обществена нетърпимост към всички ѝ форми на проявление. Освен тях трябва да се повиши 
количеството и качеството на контролната дейност на държавата, облекчаването на реда за сключване на еднодневни 
трудови договори по отношение на администриране и документация и др. Промените в информационните технологии 
през последните десет години, включително увеличената миграция, поставят допълнителни предизвикателства пред 
изсветляването на икономиката. Наред с това, основните причини задържащи засилването на положителните тенденции 
в изменението на Композитния индекс „Икономика на светло“ са липсата на реформи или недостатъчни реформи в 
сектори, в които те са спешно нужни, като – правосъдие, сигурност, обществени поръчки, здравеопазване, образование и 
енергетика. Категорично най-неблагоприятно е влиянието на състоянието на образованието и пазара на труда, като 
липсата на квалифицирана работна ръка е най-големия проблем на българските предприемачи. 
Административно налаганите политики по доходите също са предпоставка за увеличаване на сивата икономика. 
Необоснованото административно увеличение на МРЗ и вследствие на това и на МОД, увеличаването на максималния 
осигурителен доход, безспорно ще доведат до укриване на доходи и плащане „под масата“. 
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Участие в кръглата маса взеха над 30 души. Сред тях бяха представители на Национална агенция за приходите, 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Националния осигурителен институт, работодателски организации и 
други заинтересовани страни. 
 
БТВ 
 
√ Заплатата в плик удря държавата с над 400 млн. лв. 
Данъчните слагат 60% от работодателите в рисковата група, най-много са в строителството, търговията на 
дребно и туризма  
Над 400 милиона лева губи държавата всяка година от спестените данъци и осигуровки заради т.нар заплата в плик. 
По оценки на данъчните 60% от работодателите у нас попадат в рисковата група или частично са в сивия сектор. Около две 
трети от наетите в строителството и търговията на дребно продължават да получават заплатите си в плик – без да се 
начисляват осигуровки върху реалните им доходи. В туризма подобни практики също са масови. 
Приложение на данъчните изчислява, че например, ако човек се осигурява на 600 лева, но реално получава 1100 лева – в 
дългосрочен план той ще загуби близо 70 хиляди лева от осигурителни права. 
Заради спестените осигуровки обезщетенията за безработица, майчинство и болничните и пенсията са в по-малък размер. 
Най-често в сивия сектор попадат малки фирми до 10 души, показва анализ на Асоциацията на индустриалния капитал. А 
пестенето от осигуровки е проблем и за бизнеса, защото се създават условия за нелоялна конкуренция.  
„В България безработицата вече е на санитарния минимум т.е. работниците са във все по-силна позиция да отказват 
заплата в плик”, смята Милена Ангелова от АИКБ. 
Често служителите не подават сигнал, затова данъчните предлагат нови механизми за борба с укриването на осигуровки. 
Например фирмите, където декларираните заплати са драстично по-ниски от средните в бранша, да бъдат лишавани от 
достъп до обществени поръчки. 
 
БНТ 
 
√ 400 млн. лв. годишно губи държавата от "заплати в плик" 
По 400 млн. лв. годишно губи държавата от така наречените "заплати в плик", съобщиха от НАП на дискусия с участието на 
Главната инспекция по труда, бизнеса и синдикати. За да бъдат пресечени злоупотребите, от приходната агенция предлагат 
всеки работник да получава електронно съобщение с информация за внесените от работодателя му осигуровки. 
Най-често нереално ниски осигуровки се плащат на работещите в строителството, транспорта, хотелиерството и 
ресторантьорството. Нарушенията са предимно в икономически развитите центрове и големите ни курорти. Средно на 
работодател се падат по 16 000 лв. укрити осигуровки. Всеки, който има съмнение дали не го ощетяват чрез укриване на 
осигуровки, може да направи проверка чрез калкулатор на сайта. 
Росен Бъчваров - говорител на НАП: Ако работник, който получава 1000 лв., но работодателят му плаща осигуровки на 
сумата от 500 лв., дългосрочната загуба с калкулатора, който сме разработили, показва загуба от порядъка на 60000 лв.  
Наемането на персонал без договор или на половин работен ден е най-често срещаната практика при така наречените 
"заплати в плик", сочи анализ на бизнеса. 
Милена Ангелова - АИКБ: "За да няма "заплати в плик", трябва да няма сиви пари, които да влязат в този плик. И ние се 
борим с всички проявления на сивата икономика, които генерират подобни средства. 
Общо 5000 сигналa срещу некоректни работодатели са подадени в инспекцията по труда от началото на годината. 
Дина Христова - ГИТ: Най-често сигналите се подават именно за неизпълнение на трудовите правоотношения - т.е. 
възникването им, работното време и заплащането на труда, а не толкова за условия на труд. 
За да бъдат пресечени злоупотребите, от приходната агенция предлагат всеки назначен служител да получава електронно 
съобщение с информация за декларирания пред НАП осигурителен доход и трудов договор, а ако фирма укрие осигуровки, 
тя да не бъде допускана до публични поръчки. 
 
 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
News.bg 
 
√ ЕК предвижда силна икономика на България с ниска безработица  
Икономическият растеж на България се очаква да остане силен, основно благодарение на стабилното вътрешно търсене, 
частното потребление, подкрепени от реален ръст на заплатите. Високото търсене и европейските фондове ще помогнат 
за увеличаване на инвестициите, докато вносът трябва да надмине износа, което ще доведе до допълнително намаляване 
на настоящия бюджетен излишък. Енергийните цени и увеличеното търсене се очаква да повишат инфлацията. 
Държавният дълг трябва да продължи да спада. 

http://zaplatavplik.bg/
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Това се посочва в Есенната икономическа прогноза 2018 г. на Европейската комисия. 
Ръстът на БВП на България се очаква да достигне 3,5 на сто през тази година, което е в резултат на силното вътрешно 
търсене, отчетено през първата половина на тази година. 
Отчетен е спад на износа за Турция, което е един от факторите за цялостния спад на износа през 2018 г. В същото време 
увеличеното вътрешно търсене поддържа вноса да е по-висок от износа. 
През 2019 и 2020 г. растежът на БВП се предвижда да се увеличи съответно до 3,7 на сто и 3,6%. През тези две години 
вътрешното потребление се очаква да остане основен двигател за ръста. През 2019 г. потреблението ще се ускори заради 
вдигането на заплатите. Отделно инвестициите ще допринесат за икономическия растеж, подпомогнати от европейските 
фондове. 
Предвижда се инфлацията да достигне 2,6 на сто през 2018 г. заради скока на енергийните цени, на някои храни и други 
фактори. През 2019 г. и 2020 г. предвижданията са инфлацията да спадне съответно до 2,0% и 1,8% на сто. 
Безработицата през 2017 г. е била близо до предкризисния период, благодарение на силния икономически ръст. През тази 
година тя е на ниво 6,0%, а през 2020 г. ще падне до 5,7 на сто. Недостигът на работна ръка и планираното от правителството 
вдигане на заплатите се очаква да доведе до ръст на заплащането през прогнозирания период. 
Бюджетният излишък през 2017 г. е бил 1,1% от БВП, а през тази година се очаква да бъде 0,8 на сто. 2019 и 2020 г. 
прогнозата е да бъде 0,6% на сто от БВП заради плановете на правителството да увеличи заплатите и разходите. 
До 2020 г. се очаква държавният дълг да падне под 20% от БВП. 
 
√ ЕК одобрява средства за междусистемна газ връзка Гърция - България 
Европейската комисия определя, че плановете за българската и гръцката помощ за изграждане и експлоатация на 
междусистемна връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавна помощ. Проектът ще допринесе 
за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки на ЕС, без да наруши неправомерно конкуренцията. 
"Новата междусистемна връзка между Гърция и България ще повиши сигурността на енергийните доставки и ще засили 
конкуренцията в полза на гражданите в региона. Одобрихме помощ, която ще бъде предоставена от България и Гърция, 
тъй като тя е ограничена до това, което е необходимо за реализирането на проекта, и затова е в съответствие с правилата 
за държавната помощ", коментира еврокомисар Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на 
конкуренцията. 
С одобрените от Комисията мерки се подкрепя изграждането и експлоатацията на 182 километра трансгранична 
междусистемна връзка (наречена "IGB") между Гърция (Комотини) и България (Стара Загора). Междусистемната връзка е 
проектирана за транспортиране на 3 милиарда кубични метра природен газ годишно (bcm/y) от Гърция до България до 
2021 г. При евентуална по-късна фаза на проекта капацитетът може да се увеличи до 5 bcm/y и да се създаде възможност 
за обратен пренос от България към Гърция. 
Междусистемната връзка ще бъде собственост на "Ай Си Джи Би" АД — съвместно акционерно дружество, съставено от 
консорциума "IGI Poseidon" (включващ италианското дружество "Edison" и заварения гръцки оператор "DEPA") и 
българския оператор "Български енергиен холдинг" (БЕХ). 
Общият размер на инвестиционните разходи за изграждането на междусистемната връзка възлиза на 240 милиона евро. 
Финансирането ще се осигури чрез: 
Пряко дялово участие в размер на 46 млн. евро от акционерите на съвместното акционерно дружество, 
Вноска от 45 млн. евро от Европейската енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), която се управлява централно от 
Европейската комисия, 
Заем в размер на 110 млн. евро, предоставен от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) на БЕХ (впоследствие 
прехвърлен на "Ай Си Джи Би" АД) и 
Пряко финансово участие в размер на 39 млн. евро от държавния бюджет на България чрез оперативна програма 
"Иновации и конкурентоспособност" 2014—2020 г. (ОПИК). 
България и Гърция уведомяват Комисията за следните мерки за подкрепа на инвестицията, включващи държавна помощ 
по смисъла на правилата на ЕС за държавните помощи: 
Безусловна държавна гаранция, която ще бъде предоставена от българската държава на БЕХ за покриване на заема в 
размер на 110 милиона евро, който дружеството ще получи от ЕИБ. Тази гаранция ще бъде предоставена на БЕХ безплатно. 
39 млн. евро пряка финансова вноска от България чрез българската оперативна програма "Иновации и 
конкурентоспособност". 
Определен режим за корпоративно данъчно облагане, който ще се прилага за "Ай Си Джи Би" АД за срок от 25 години от 
началото на търговските операции и ще бъде уреден чрез междуправителствено споразумение между България и Гърция. 
След извършена оценка от ЕК на мерките за подпомагане съгласно правилата за държавните помощи и по-специално 
съгласно Насоките от 2014 г. относно държавната помощ за опазване на околната среда и за енергетика. Комисията 
заключва, че: 
Проектът ще допринесе за напредъка по основните стратегически цели на ЕС, включително диверсификацията на 
източниците за доставка на газ и ще повиши сигурността на доставките на газ за ЕС, 
Мерките за помощ са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без помощта. В тази връзка 
финансовият анализ на проекта, извършен от Комисията, показа, че възвръщането на инвестиционните разходи само от 
тарифите за използване на междусистемния газопровод не би било осъществимо 
Мерките за помощ са пропорционални и поради това ограничени до необходимия минимум. Комисията по-специално 
констатира, че подкрепата с безвъзмездна помощ по ОПИК, държавна гаранция и определен данъчен режим не надхвърля 
необходимото за реализирането на инвестицията (т.е. ще бъде покрит единствено "недостигът на финансиране"); 
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Мерките за помощ няма да нарушат неоправдано конкуренцията.В тази връзка, съгласно действащите правила, нито БЕХ 
в България, нито DEPA в Гърция ще може да запазва повече от 40 % от капацитета на новата междусистемна връзка на 
входните пунктове съответно в България и Гърция. В резултат на това поне 60 % от новия капацитет ще бъдат отворени за 
конкуренти, които желаят да продават газ на тези пазари. 
Комисията счита, че българските и гръцките мерки за подпомагане на изграждането и експлоатацията на междусистемната 
връзка за природен газ са в съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ и ще допринесат за постигане на целите 
в областта на сигурността на доставките, диверсификацията на енергийните източници и повишената конкуренция на 
енергийните пазари в ЕС. 
 
Investor.bg 
 
√ Менда Стоянова: Само за 3 месеца са заведени над 300 дела за обезщетения по ГО 
Ако цената на задължителната полица не се повиши, ще има фалити на застрахователни компании, категорична е 
тя  
Над 300 дела за обезщетения по "Гражданска отговорност" са заведени в последните три месеца, обяви председателят на 
парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова. 
Става дума за 828 наследници от новия кръг (след решението на Върховния касционен съд), а исковете са за близо 100 
млн. лв. Вероятно средствата ще останат блокирани до приключване на делата. 
Това стана ясно след съвместно заседание на комисиите по бюджетни и финанси и правни въпроси и представители на 
застрахователния бранш и адвокатурата.  
Ако не се повиши цената на задължителната полица, ще се стигне до фалити на компании, предупреди Стоянова, цитирана 
от БНР. 
„През последните дни много се изписа и изговори по отношение на промените и поскъпването на „Гражданска 
отговорност“. Предложенията, които внесох не са написани от мен, а от работна група. В България премията по 
"Гражданска отговорност" е една от най-евтините в ЕС. Тук е тя е 200 лв., а средно в Европа - 227 евро. В България 
загиналите при катастрофи са двойно повече отколкото в ЕС, но в общността се изплащат повече застраховки за 
имуществени вреди, докато у нас - предимно за неимуществени“, коментира Стоянова. 
По думите ѝ застрахователите ще трябва да разполагат с по-сериозен ресурс, който ще се увеличава всяка година. 
Решението на ВКС засяга огромен брой шофьори, добави тя. "Фалитите по веригата ще се отразят и на Гаранционния фонд, 
който не е ясно дали ще може да поеме тази лавина от искове. По предварителни данни ще са необходими нови 200-300 
млн. лв. в бюджета на Фонда“, каза още Менда Стоянова. 
Според заместник-председателя на парламента Явор Нотев промените в Кодекса на застраховането, предложени от 
Менда Стоянова са били вкарани прекалено бързо и е добре да минат през обществено обсъждане. Все пак обаче Нотев, 
който е адвокат по професия поясни, че разширяването на броя на обезщетяваните лица е предпоставка за злоупотреби. 
Въвеждането на лимитите обаче беше остро критикувано от адвокатското съсловие. Според тях Комисията за финансов 
(КФН) надзор е знаела от 2012 г. за промените в европейските регламенти, които в момента създават „сложната ситуация“.  
Позор за всяка правна система, безцеремонни, повърхностни и едностранчиви разрешения, които оставят пострадалите 
да се задоволяват с трохи. Така Висшият адвокатски съвет (ВАдС) определи предложенията на Менда Стоянова за промени 
в Кодекса за застраховането, с които се въвеждат лимити на обезщетенията при смърт на пътя и призовава те да не бъдат 
приемани. Това стана ясно от становище на ВадС, изпратено до бюджетната комисия. В документа се посочва, че 
предложенията на управляващите не се отнасят до всички обезщетения за смърт, като например умишлено убийство с 
брадва, непредпазливо причиняване на смърт при упражняване на лекарска професия, трудова злополука и т.н. Те се 
отнасят само до убийство на пътя. 
"За всички тях останали остава общата уредба, или казано по-друг начин да причиниш смърт чрез ПТП ще е "по-евтино" за 
виновния и покриващия вредите му, сравнено със смърт, последица от други изпълнителни деяния. Така пред престъпния 
свят се отваря възможността да се замени убийство по член 115 с престъпление по транспорта, за да постигне същия 
резултат, но с по-ниско ниво на гражданска отговорност", твърдят от Висшия адвокатски съвет. 
Юристите посочват още, не са съгласни с и с обратно действие на лимитите на обезщетенията – за застрахователни събития, 
настъпили преди влизането в сила на измененията. Така ще се достигне до случаи, в който единият родител на загиналия 
е получил обезщетение от 130 хил. лв., но другият ще получи 20 хил. лв. 
Адвокатите са категорични, че твърдението, че девет адвокатски кантори имат нелоялни практики не може да бъде 
причина за срив в системата на застраховането. 
На обсъждането на промените в Кодекса на застраховането присъства и омбудсманът Мая Манолова, която призова 
спорното предложение за лимитите да бъде оттеглено. 
Истината обаче е, че бизнесът със задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ отдавна е губещ за 
застрахователите и те от години се опитват да компенсират зейналата дупка. В последните 10 години изобщо не е тайна, 
че властта се опитваше по всякакъв начин да задържи цената на полицата максимално ниска. Проблемът е, че това 
продължи твърде дълго и е съвсем реално да се стигне до неплатежоспособност от страна на компаниите и то на прага 
пред ERM II и еврозоната. 
Предисторията 
До патовата ситуация се стигна, след като с решение на ВКС от 21 юли тази година чувствително се разшири кръгът лица, 
имащи право на обезщетение за смърт на близък в случай на смърт при пътно-транспортно произшествие, като се включват 
дори и такива без роднински връзки.  
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Според бранша това решение има тежки социални последици, изразени в драстично увеличаване на цената на най-
масовата застраховка. На практика ще бъдат засегнати всички домакинства в страната, като се има предвид, че броят на 
полиците в момента е 3 053 317.  
В края на миналата седмица промени в Кодекса на застраховането бяха внесени от председателя на парламентарната 
Комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова. В момента кодекса чака да бъде приет на второ четене от депутатите. 
Предложените изменения слагат таван на неимуществените обезщетения, които застрахователите могат да изплащат на 
близки на загинали при катастрофа. По-конкретно Менда Стоянова предлага да се създаде нов член, който предвижда 
съпрузите, децата и родителите да получават до 20 хил. лв. еднократно обезщетение за претърпени неимуществени вреди 
за смъртта на свой близък. Същата сума се предвижда и за лица, които живеят на семейни начала с починалия, за 
осиновители и осиновени деца. 
Брат или сестра може да получат до 15 хил. лв., а до 5 хил. лв.  – по изключение други лица, които са създали емоционални 
отношения с починалия по време на настъпване на непозволеното увреждане, довело до смъртта. 
Заради широкия обществен отзвук премиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов разпореди на парламентарната група на 
партията да не гласува внесените промени в Кодекса за застраховането, докато не бъдат подложени на широк обществен 
дебат. Именно в отговор на това искане, днес казусът беше обсъден с всички засегнати страни в ресорната бюджетна 
комисия. 
В началото на седмицата от Асоциацията на българските застрахователи свикаха извънредна пресконференция, на която 
обявиха, че 9 адвокатски кантори злоупотребяват с дела за неимуществени обезщетения. В отговор на това пък 180 
представители на адвокатската професия обединени във Facebook група изпратиха отворено писмо до медиите, в което 
твърдят, че предложените от Стоянова промени са в разрез с евродирективите и съдебната практика на ЕС. Те цитират 
решение на Съда на ЕС от 24 октомври 2013 г. по дело С-277/12, според което не се допуска национална правна уредба, 
според която компенсацията за неимуществени вреди по "Гражданска отговорност" при смърт да е под минимума от 350 
хил. евро. 
 
√ Текстилната промишленост формира 8% от общия износ на страната 
В сектора за последните десет години се отчита ръст на производителността на труда от 10%  
Развитието на текстилната промишленост се отрази върху динамиката на износа, като през 2017 г. браншът формира 8% 
от общия износ на страната и е в размер на 2,06 млрд. евро. 
Това заяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов по време на официалното откриване на Първото 
международно изложение за текстил, облекло и мода „ТексТейлърЕкспо“, цитиран от пресцентъра на Министерството на 
икономиката. 
Той посочи, че текстилната промишленост създава около 11,5% от добавената стойност в индустрията и осигурява заетост 
на около 100 хил. души, което е 19% от работниците в промишлеността. 
“В производството на текстил и облекло работят около пет хиляди фирми, а индексът на оборота в сектора се увеличава 
средно с около 2%”, поясни Борисов. 
Икономическият заместник-министър подчерта, че иновационното представяне на сектора е от ключово значение за 
повишаването на конкурентоспособността на българската текстилна промишленост и навлизането ѝ на нови пазари. 
По думите му в сектора за последните десет години се отчита ръст на производителността на труда от 10%. 
„За да се запази и повиши ръстът в сектора е важно да се работи върху повишаване на квалификацията на заетите и 
привличане на млади хора в текстилната промишленост”, смята Лъчезар Борисов и каза, че за последната година заплатите 
в сектора са се повишили с 15%. 
В първото издание на „ТексТейлърЕкспо“ участват 97 изложители от седем държави: България, Германия, Гърция, Испания, 
Полша, Румъния, Турция. Най-силно е чуждестранното участие от Турция. Включиха се най-големите производители и 
износители на текстил, трикотаж, материали, оборудване. 
Сред участниците са и 13 професионални и четири висши училища. 
Проектът “ТексТейлърЕкспо” има за цел да се изгради обща платформа, свързваща различни сектори със сходни 
маркетингови интереси. Водещият акцент е обединяване на техния потенциал в рамките на Балканите, за да се създадат 
условия за по-силно присъствие на европейския пазар. 
 
Publics.bg 
 
√ Отпускат 10 млн. евро за малки фирми по програмата за трансгранично сътрудничество с Гърция 
Мярката ще бъде отворена в края на годината, а финансиране ще получат близо 80 български и гръцки предприятия   
Над 10 млн. евро за подпомагане на малките и средни предприятия в пограничния регион между България и Гърция ще 
бъдат осигурени по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020 г. Това обяви 
заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на Десетата юбилейна 
национална среща на експертите по програми и проекти в общините, организирана от Националното сдружение на 
общините в Република България в Боровец. Мярката ще бъде отворена до края на годината, като ще финансира около 80 
предприятия от двете страни на границата, които ще получат средства за инвестиционни проекти. Зам.-министър Николова 
посочи, че така ще се даде тласък за развитие на малкия и среден бизнес и допълнителни възможности за инвестиции в 
южния пограничен регион.  
Заместник-регионалният министър отчете много добро изпълнение на всички програми за трансгранично,  
междурегионално и териториално сътрудничество, в които участва страната ни. По трите трансгранични програми, които 
управлява МРРБ – за сътрудничество с Турция, Македония и Сърбия, до момента са сключени 130 договора за изпълнение 
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на проекти на стойност над 38 млн. евро. До края на годината ще бъдат сключени договори по и втората покана за набиране 
на проекти по програмите, като в момента се оценяват подадените общо 527 предложения. По останалите програми за 
трансгранично сътрудничество –с Румъния, Гърция и Черноморки басейн, където България е партньор, към момента се 
изпълняват 205 договора за 317 млн. евро, които дават сериозна подкрепа за развитието на пограничните региони в 
страната. Повечето проекти ще приключат през 2019 и 2020 г. По многонационалните програми за сътрудничество, в които 
България участва с цялата си територия, също се отчита сериозен интерес и напредък. В момента се изпълняват 167 проекта 
за над 4,5 млн.евро. Очаква се тяхната реализация да приключи до 2021 г.  
 Заместник-министър Деница Николова съобщи още, че се очаква в средата на следващата година да се отчетат резултатите 
от междинните цели на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. След като бъде направен цялостен анализ 
на изпълнението на програмата и постигнатите индикатори, ще бъдат взети съответните управленски решения за периода 
до приключване на програмата. Зам.-министър Николова отчете, че по-малките общини към момента изпълняват 
инвестиционните си проекти по ОПРР много по-бързо от големите и призова за максимална активност при отчитането на 
проектите и средствата за тях. Сред рисковите индикатори към днешна дата са мерките за енергийна ефективност в 
големите общини, социалната инфраструктура, предвиждаща изграждането на центрове за деинституционализация на 
деца и възрастни с увреждания, модернизацията на спешната помощ и мерките, които се финансират с финансовите 
инструменти.   
Зам.-министър Николова обърна внимание на експертите по проекти в общините и за най-честите грешки, които допускат 
при отчитане на проектите и предизвикателствата в изпълнението. 
 
В. Монитор 
 
√ Борисов договори обмен между наши и финландски ученици 
Премиерът Бойко Борисов договори обмен на ученици и преподаватели от университета в Хелзинки и нашата 
професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас. Това стана по време на срещата му с неговия 
финландски колега Юха Сипила в правителствената резиденция в Хелзинки. По думите на Борисов скандинавската страна 
има една от най-добрите образователни системи. 
Двамата държавни лидери обсъдиха също така европерспективата пред Западните Балкани, сигурността и граничния 
контрол в ЕС, както и сътрудничеството в енергетиката и туризма, съобщиха от „Дондуков“ 1. Сипила даде отлична оценка 
на БГ председателството на ЕС, а Борисов от своя страна подчерта, че България и Финландия са моделът за опазване на 
външните граници на ЕС „като политическа воля, силна гранична полиция и споразумения с трети страни, които да 
работят“. Българският премиер отчете също така, че има двойно увеличение на броя на финландските туристи у нас. 
„Надявам се в следващите няколко месеца Юха да посети България, обещал съм му да го заведа и в Пловдив-европейската 
столица на културата за 2019 година“, каза Борисов. 
 
√ България домакин на конгрес на световните цивилизации 
На форума на 15-16 ноември в София, очакват се над 500 делегати 
България ще бъде домакин на втория „Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути“, 
организиран от Световната организация по туризъм (СОТ). Събитието ще се проведе на 15-16 ноември в София, за участие 
са се регистрирали над 500 делегати, съобщиха от туристическото министерство. 
Конгресът ще събере министри на туризма и заинтересовани страни от публичния и частния туристически сектор от цял 
свят, както и международно признати професионалисти в областта на културата и културния туризъм. 
По време на панелите ще бъдат обсъдени общи инициативи за развитие на културно-историческия туризъм, както и мерки 
за опазването и популяризирането на древното материално и нематериално културно наследство. Ще бъдат дискутирани 
възможностите за развитие на туристически проекти, свързани с културните маршрути. 
Това ще е второ издание на международния форум. Първият конгрес на световните цивилизации, организиран от 
Световната организация за туризъм, бе проведен също в България през ноември 2016 г. 
 
Дарик 
 
√ Народното събрание отхвърли промените в Закона за концесиите  
От левицата предложиха с допълнение в Закона за концесиите да бъдат изключени от даване на концесия дейността, 
услугите и обектите на търговските дружества в забранителния списък за приватизация от Закона за приватизация и след 
приватизационен контрол. Причините за поставяне на тези дружества на особен ограничителен режим за приватизация са 
сходни с тези, които налагат изключването при режима на концесиите, се посочва в мотивите. 
От ГЕРБ и "Обединени патриоти" критикуваха левицата, че тази законодателна промяна не е на мястото си и няма да има 
желания ефект. 
Лидерът на БСП Корнелия Нинова отбеляза, че за четвърти път се опитват да спрат концесионната процедура на Летище 
София с различни законодателни техники. Тя обяви, че ще се опитат да сезират Върховния административен съд за 
решението на Министерския съвет за отдаване на концесия на летището, както и ще се обърнат с молба за среща с 
президента Румен Радев. 
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БНT 
 
√ Днес е Международният ден за борба с фашизма и антисемитизма 
С редица възпоменателни церемонии ще бъде отбелязан международният ден за борба с фашизма и антисемитизма. В 
Берлин германският канцлер Ангела Меркел и президентът Франк-Валтер Щайнмайер ще присъстват на церемония в 
синагога, за да отбележат 80-ата годишнина от нацисткия антиеврейски погром в Кристалната нощ. 
Годишнината ще бъде почетена и в Бундестага. В честванията вече се включи Австрия. Да бъдем бдителни - униженията, 
преследването и отнемането на права да не се повторят никога в страната ни или в Европа, каза ююдържавният глава на 
страната Александер Ван дер Белен.  
В така наречената Кристална нощ са убити най-малко 30 души в Австрия и общо 91 в Третия райх. Около 7800 евреи са 
пратени в затвора, а 4000 са депортирани в концентрационния лагер Дахау. 
 
√ Международна конференция за фалшивите новини в НДК 
София е домакин на международна конференция на тема "Фалшивите новини на истинските тролове". 
Форумът събира в Националния дворец на културата журналисти, политици, представители на европейски и местни 
институции, технологични компании и експерти. Сред участниците ще бъдат еврокомисарят по цифрова икономика и 
общество Мария Габриел, вицепрезидентът Илияна Йотова и министърът за българското председателство на съвета на ЕС 
Лиляна Павлова.  
На конференцията ще бъде представена политиката на Европейската комисия за борба с дезинформацията онлайн и 
резултатите от предприетите до момента мерки срещу фалшивите новини. Сред тях е изготвеният наскоро Кодекс за добри 
практики за борба с дезинформацията в интернет. 
 
√ Ръководството на БДЖ подаде оставки след искане на транспортния министър 
Оставки в БДЖ. Изпълнителният директор Владимир Владимиров, финансовият Филип Алексиев и председателят на 
Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" Велик Занчев, който е и заместник-министър на транспорта, подадоха оставки 
по искане на транспортния министър Росен Желязков. На извънреден брифинг той обяви, че причината е лоша 
комуникация и липса на екипност в Борда и в Съвета на директорите. Транспортният министър ще реши дали да освободи 
тримата шефове в БДЖ до следващата сряда. 
Оставките, поискани от министъра, са подадени снощи. Росен Желязков аргументира действията си с факта, че е налице 
"невъзможност за работа в екип в рамките на Борда на директорите".  
Министърът заяви, че в разговор с ръководството на БДЖ оттам са го уверили, че в холдинга няма никакви проблеми освен 
временно спряната процедура за закупуване на нови мотрисни влакове. Само ден по-късно обаче в медийното 
пространство се появила информация, че изпълнителният директор на БДЖ Владимир Владимиров е изпратил до ДАНС, 
но не и до министъра доклад от извършен вътрешен одит с данни за злоупотреби.  
Владимиров по-късно пък е обяснил на министъра, че такъв доклад няма. Самият министър очаква резултатите от одит, 
който той поръча на 24 октомври, за състоянието на БДЖ, на подвижния състав и изпълнява ли се графикът за движение 
на влаковете. Така или иначе, дали има война вътре в Борда на директорите на БДЖ, дали причините за оставките са 
доклади за злоупотреби, дали е липса на екипност - все още остава не съвсем ясно. 
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Това не е индивидуална оценка 
на членовете на Борда, това е моята оценка за мениджмънта като цяло към настоящия момент. Съществуващо 
напрежение, което не искам на този етап да се пренася върху дъщерните дружества, не искам на този етап да бъде 
предпоставка за най-различни спекулации и твърдения, свързани със състоянието на БДЖ до приключването на одита. 
БДЖ е в тежко състояние. Въпреки че през последните 7 години дълговете му от 800 млн. лева бяха стопени докъм 300, 
Холдингът все още дължи пари на държавата и НКЖИ, а подвижният състав е зле. Председателят на транспортната комисия 
в Парламента Халил Летифов заяви, че ще покани министъра да обясни случващото се в железниците, а синдикатите пък 
призоваха каквото и да се взима като решение, да стане бързо. 
Халил Летифов, председател на Комисията по транспорт в НС: На следващото редовно заседание, което е другата сряда, в 
предвидения месечен блиц-контрол, министърът вече е потвърдил участие, ще поставим на първо място темата с БДЖ, 
какъв точно е проблемът и кое налага тези оставки. 
Петър Бунев, Синдикат на железничарите, КНСБ: Може и да не приеме оставките министърът, дали ще ги приеме или не, 
но не бива да остава БДЖ точно в такъв момент без ръководство. Защото трябва да се взимат бързи мерки, не е тайна за 
никого състоянието на железницата, в какво състояние се намират и вагони, и локомотиви. Всеки ден е важен.  
Спрян е и търгът за закупуване на нови 42 мотрисни влака на стойност 675 милиона лева, поради жалби срещу КЗК. БДЖ 
беше спасено от държавата с финансова инжекция от 197 милиона лева през последната година след разрешение на ЕК. 
Очакванията бяха, че с концесията на летище София всички задължения ще бъдат изчистени и ще бъдат купени нови 
влакове. 
На фона на всичко това днес дойде новината, че ЕК е завела иск срещу България в Съда на ЕС заради това, че няма 
независим орган, който да разследва жп катастрофи. Такъв сега има в МТИТС, но министерството е принципал на БДЖ, 
тоест тези, които биха били разследвани от органа.  
 
√ Представиха промените в Наказателния кодекс в Комисията по правни въпроси  
До 5 години затвор за психически тормоз и преследване в условията на домашното насилие - това предвиждат промените 
в Наказателния кодекс, които бяха представени днес от председателя на парламента Цвета Караянчева на обсъждане в 
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Комисията по правни въпроси. В обсъждането участваха заинтересувани организации, които също споделиха препоръки 
за законопроекта. 
Повече от два часа председателят на парламента, министърът на правосъдието, депутати, дипломати, експерти-юристи и 
представители на неправителствени организации обсъждаха внесените от парламентарния председател промени в 
Наказателния кодекс. 
Цвета Караянчева - председател на Народното събрание: Едно зло ходи из България и то присъства почти всекидневно 
в новините. То присъства с обезкуражаваща честота във всекидневието ни. И това е насилието над деца и жени. По 
официални данни 1/4 от жените са жертва на такова насилие. Разбира се, не изключваме и мъжете.  
Цецка Цачева - министър на правосъдието: Министерството на правосъдието подкрепя законопроекта. Предложените 
промени са насочени към осъществяване на по-ефективна превенция и борба с различните форми на насилието.  
От най-голямата опозиционна група също обявиха, че ще подкрепят на първо четене законопроекта, 
Крум Зарков - зам.-председател на ПГ "БСП за България": Защото, както стана брутално ясно в последните месеци, България 
е изправена пред тежко предизвикателство, което е свързано с домашното насилие. Това предизвикателство явно не може 
да бъде преодоляно със сега действащите закони и с начина, по който работят в момента институциите.  
След като беше обсъден, правната комисия прие законопроекта единодушно. 
 
БНР 
 
√ Илияна Йотова: За последните 30 г. над 2 млн. българи са напуснали страната, за да намерят реализация в чужбина 
В София се откри форум, на който бяха представени резултатите от проекта „Отражение на трансграничната трудова 
миграция върху българската икономика“. 
За последните 30 години над 2 милиона българи са напуснали страната, за да намерят реализация в чужбина. Това посочи 
вицепрезидентът Илияна Йотова на форум за отражението на миграцията върху българската икономика, организирана от 
Фондация "Фридрих Еберт" и Института за икономика и международни отношения: 
"Вътрешната миграция, оформянето вече, за съжаление на т.нар. "демографски пустини" е сериозен източник и за външна 
миграция. Заслужава отделен анализ, защо освен северозапада, който отдавна е нарочен като най-слабо развития регион 
в Европа, имаме най-високи стойности на емиграция от градове като Шумен и област Сливен“, каза Йотова. 
Проектът е на фондация „Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения. Сред участниците със 
свое изказване е вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Програмният координатор във фондация "Фридрих Еберт" Пенчо Хубчев каза, че целта на проекта е да се видят какви са 
причините за трудовата миграция или да се посочат политики за преодоляването на тази миграция.  
„В рамките на проекта през септември фондация „Фридрих Еберт“ организира едно национално представително 
проучване, резултатите от което бяха много тревожни. Оказа се, че 23% от трудоспособните българи обмислят 
възможността да работят в чужбина, а при младите това е всеки трети. И като основна причина 95%  от тези хора посочват 
ниското заплащане“, каза той. 
Проектът ще бъде представен от бившия вицепремиер и социален министър Ивайло Калфин, а резултатите от 
изследването за връзките между външната миграция на работна сила и българската икономика - от професор Ганчо Ганчев 
от Югозападния университет в Благоевград. 
На форума беше представено изследване, в което се твърди, че заплата от 3 хиляди лева би задържала всеки човек с висше 
образование в България. 
 
√ ИПИ с предложение за алтернативен държавен бюджет 
Експерти от Института за пазарна икономика (ИПИ) излязоха с предложение за алтернативен държавен бюджет.  
Да бъде запазен ръстът на бюджетните заплати, но при сериозно оптимизиране на администрацията, както и 
осъществяването на реални реформи в здравното и пенсионното осигуряване, са част от предложенията.  
И сметката, която ежегодно оттам изготвят – 6300 лева, ще трябва да внесе в държавната хазна всеки българин през 2019 
година. 
Според експертите по-ефективна мярка за попълването на бюджета е намаляването на данъчно-осигурителната тежест, 
но при механизми, които да увеличат събираемостта на приходите. Предвиждат насочване на повече пари към регионите.  
Анализаторите критикуват държавния бюджет в частта – напомпването на текущи разходи в нереформираните 
обществени системи.  
От ИПИ твърдят, че липсва политика в реформата на здравеопазването, което разчита единствено на приходите от 
увеличените осигуровки.  
Калоян Стайков:  
„Основният лайтмотив е, че секторът е недофинансиран, понеже Европа харчи много за здравеопазване, а ние много 
малко. Това не е така. В България имаме половината от средния доход за Европа“.  
Затова икономистите предлагат всеки осигурен да може да избира къде да се осигурява или лекува, както и пенсионния 
си фонд.  
Личната ни данъчна бележка представи Петър Ганев:  
„На човек се пада по 6306 лева, доста повече от миналата година. Старите сметки, разбира се, са по-малко, тъй като в 
крайна сметка излишествата в последните години намалиха дълга. Така че 3149 лева е старите сметки от дълга". 
 
√ Отмяна на високите такси за банкови преводи 
Преди няколко дни Европейският парламент отмени високите такси за банкови преводи. Докладчик по промяната на 



11 

 

регламента беше българският депутат Ева Майдел, която от години работи за нов регламент, който да приравни правата 
на българските потребители на банкови преводи с тези на държавите от Еврозоната. 
България плаща най-високите такси за банкови преводи в целия Европейски съюз. За превод от 10 евро дори, таксата е 
средно 40 лева. 
Новият регламент ще намали таксите за презграничните преводи до нивата на таксите за вътрешни преводи, или не 
повече от 2-3 лева. 
Според Ева Майдел така тази промяна значително ще облекчи гражданите и ще даде глътка въздух на малките и средни 
предприятия. 
Колкото и скучно да звучи, тази промяна на регламента  засяга почти всеки българин и бизнес, който превежда пари от 
или във друга държава на Европейския съюз  „Това е втората малка революция в ЕС след тази с намаляването на 
роуминга. Целта е да спестим между 3-4 млрд лева годишно на гражданите и бизнесите от страните извън Еврозоната”, 
каза още г-жа Майдел след гласуването на промените. 
 
√ НСИ: Влошаване на промишленото производство и строителството, поредно слабо повишение на търговията на 
дребно 
Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за септември 2018 година отчита влошаване на промишленото 
производство и свиване на продукцията в сектор "Строителство" при поредно слабо подобрение на търговията на дребно. 
Това е пореден знак за стабилизация на икономическата експанзия в България на малко по-ниска предавка и през третото 
тримесечие на годината. 
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижи през септември с 
1,2% спрямо август, когато остана на юлското ниво. Това представлява влошаване или стагнация на промишленото 
производство за трети пореден месец. 
На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се сви през септември с 0,8% след ръст 
с 1,7% през август, отбелязвайки по този начин първо понижение от април насам, когато се сви с 0,7 на сто. 
През септември увеличение с 3,2% спрямо предходния месец е регистрирано единствено в добивната промишленост, 
докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 1,9%, а в 
преработващата промишленост - с 1,4 н асто. 
На годишна база е отчетено спад с цели 12,2% в добивната промишленост и с 4,7% при производството и разпределението 
на електрическа и топлоенергия и газ, докато в преработващата промишленост беше регистрирано увеличение с 0,8 на 
сто. 
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижи през септември с 2,0% спрямо август, 
когато спадна с 1,4%, като продукцията от гражданското и инженерното строителство се сви с 3,1%, а при сградното 
строителство – с 1,1 на сто. 
На годишна база строителната продукция през септември се понижи с цели 4,0% след спад с 1,4% през август.  
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през деветия месец на 2018 година. През септември 
оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, нарасна с 0,3% на 
месечна база след повишение с 0,3% и през август. Това представлява подобрение на продажбите на дребно за седми 
пореден месец. 
На годишна база растежът на търговския оборот се забави през септември до 4,6% от 5,1% през август. 
Трябва да се има предвид, че в края на предходния месец НСИ представи относително слабо проучване, показващо 
поредно влошаване на стопанската конюнктура през септември. Общият показател на бизнес климата в нашата страна се 
понижи през октомври с 1,9%. 
Взето заедно, тези данни предполагат, че икономическата експанзия в края на третото тримесечие вероятно ще остане на 
по-ниската предавка от второто тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна база с 0,8% и на годишна база 
с 3,4% след растеж в началото на годината съответно с 0,9% и с 3,6 на сто. 
 
√ МВФ преразгледа към понижение прогнозата си за икономическия растеж в Европа 
Международният валутен фонд (МВФ) преразгледа към понижение своята прогнозата за икономическия растеж в Европа 
през 2018-а и 2019 година, съответно  2,3 и 1,9 на сто, предаде БТА, цитирайки ДПА.  
Вътрешното търсене, подкрепяно от по-солидната заетост и по-високите заплати, остава силен фактор за растежа на 
европейските икономики, изтъква МВФ в разпространен днес доклад.  
Европейските икономики обаче са били изправени пред отслабващо световно търсене, по-високи цени на петрола и 
търговско напрежение. 
МВФ очаква растеж от 2,3 на сто през 2018 година в Европа спрямо прогнозираните миналата година 2,8 на сто. За догодина 
очакванията са покачването на БВП да бъде 1,9 на сто.  
В майските си икономически прогнози фондът прогнозира растеж от 2,6 на сто през тази и 2,3 на сто идната година.  
Според МВФ краткосрочните рискове са свързани най-вече с "ескалиращото търговско напрежение". В средносрочен план 
се очаква растежът да се забави поради отлагането на фискални корекции и структурни реформи.  
Излизането на Великобритания от Европейския съюз без споразумение може да доведе до високи търговски и нетърговски 
бариери, които също ще окажат натиск върху растежа, предупреждава МВФ. Нетърговските бариери включват 
лицензиране на вноса и правила за произход. 
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√ Предпазлива негативна търговия на Уолстрийт преди края на заседанието на Федералния резерв  
Американските фондови индекси стартират търговията в четвъртък със слаби понижения, следвайки здравите ръстове от 
предходната сесия, провокирани от облекчението, че нямаше големи изненади от проведените междинни избори в 
САЩ, като вниманието на инвеститорите се насочва към края на двудневното заседание на Федералния резерв по-късно 
тази вечер. 
Индексът на сините чипове DJIA се понижава с около 40 пункта (с 0,17%), но след като в сряда нарасна с 545 пункта 
(повишение с 2,13%) до 26 180 пункта (най-високо ниво от 9-и октомври). 
Широкият индекс S&P500 пък се понижава с 0,31%, а технологичният индекс Nasdaq Composite - с 0,45%, парирайки много 
малка част от вчерашните им стремглави повишения съответно с 2,12%  ис 2,64%. 
Междинните избори в САЩ доведоха очаквано до разделяне на властта във Вашингтон, след като Демократическата 
партия пое контрола над Камара на представители, а управляващите републиканци  запазят мнозинството си в Сената. 
Въпреки че това разделяне на законодателната власт може да вгорчи в известна степен по-нататъшното управление на 
президента Тръмп, междинните избори са вече зад гърба на инвеститорите, слагайки по този начин край на предизборната 
несигурност и неизвестност. 
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 кара 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.  
Днес вниманието на участниците на американските финансови пазари е насочено в най-голяма степен към края на 
двудневното заседание на Федералния резерв (от 21:00ч. наше време). Не се очаква промяна на настоящата лихвена 
политика, но инвеститорите ще следят изявлението на Фед довечера за детайли относно оценката на централните банкери 
за икономическия растеж и инфлацията в САЩ, както и дали ще бъде потвърдено, че на заседанието през декември 
предстои още едно увеличение на Федералната фондова лихва. 
Междувременно европейските борси приключват разнопосочно днешната търговия, намирайки от една страна подкрепа 
от по-добри тримесечни финансови отчети на банките Commerzbank и Societe Generale, но от друга страна инвеститорите 
на стария континент не са въодушевени от занижените средносрочни прогнози на Европейската комисия за икономическо 
представянето на еврозоната и на целия ЕС.  
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 се повишава към края на търговията с 0,10% след растеж с 11,1% в сряда. 
Германският индекс DAX 30 обаче се понижава с 0,6%, след като ЕК намали рязко своята прогноза за растежа на водещата 
европейска икономика. Понижение с 0,35% бележи и френският фондов индекс CAC40, докато миланският фондов индекс 
MIB се понижава с цели 0,77% в резултати на доста слабите прогнози на ЕК за бюджетният дефицит и за растежа на 
италианската икономика, които се различават съществено от данните, заложни в проектобюджета на властта в Рим. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната за 9 ноември  
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.  
- От 10.00 часа в зала 6 на НДК вицепрезидентът Илияна Йотова и министърът за Българското председателство на 

съвета на ЕС Лиляна Павлова ще участват в международна конференция „Фалшивите новини на истинските 
тролове“ (Fake news of true trolls). 

- От 09.00 часа в зала „Джон Атанасов“ в София Тех Парк българският еврокомисар по цифровата икономика и 
общество Мария Габриел ще открие конференция за виртуалната реалност и изкуствения интелект „Бъдещето на 
реалността“, която се провежда под неин патронаж, заедно с министър-председателя Бойко Борисов. В събитието 
ще участва и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. 

- От 09.30 часа в зала „Рубин“ на хотел „Рамада“ ще започне вторият ден на форума „Библиотеките днес и цифровата 
трансформация“. Форумът ще бъде закрит в 11.30 часа от еврокомисар Мария Габриел.  

- От 09.30 часа в Зала А на Българска търговско-промишлена палата ще се проведе дискусия на тема 
„Цифровизацията в железопътния транспорт“.  

- От 10.00 часа в Интер Експо Център ще се проведе дискусия за развитието на земеделието след 2020 година и 
какви промени да очакват фермерите в европейската Обща селскостопанска политика (ОСП). Дебатът е част от 
програмата на традиционните изложения „Интерфуд и дринк“, „Месомания“, „Булпек“, „Светът на млякото“ и 
„Сихре“, които се провеждат там между 7 и 11 ноември. 

- От 10.00 часа в Дома на Европа Федерацията на социалните сдружения в България (ФССБ) организира кръгла маса 
„Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-
Вюртемберг“.  

- От 11.00 часа в залата на Националния политехнически музей заместник-министърът на образованието и науката 
Таня Михайлова ще вземе участие в Заключителния етап на XXVI Национален ученически конкурс под надслов 
„110 години независима България“. Събитието се организира от Националния клуб „Родолюбие“.  

- От 11.00 часа в зала „Хамбар“ в сграда Инкубатор на София Тех Парк българският студентски отбор по синтетична 
биология iGEM Bulgaria и екипът на лаборатория „Биоинфотех“ на София Тех Парк ще представят постигнатите 
резултати от участието на младите учени на финала на престижното световно състезание по синтетична биология 
iGEM, което се проведе в края на октомври в Бостън, САЩ.  
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- От 11.30 часа в зала 1 на Столична община, кметът на Столична община Йорданка Фандъкова и 11 
неправителствени организации ще представят създаването на институционален механизъм за извън системен 
контрол върху дейността, касаеща пътната безопасност в град София. 

- От 12.00 часа в Гранд хотел София лидерът на БСП Корнелия Нинова ще участва в широка дискусия по 
Алтернативния бюджет на БСП заедно с народни представители от левицата, кметове, избрани и подкрепени от 
БСП. 

- От 12.00 часа организацията на евреите в България „Шалом“, Столична община и Националния координатор за 
борба с антисемитизма и езика на омразата организират открит урок по толерантност, който ще се проведе в 
Ларгото на София. Събитието е по повод отбелязването на 80 години от Кристалната нощ - 9 ноември 1938 г. и на 
него ще присъства заместник-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов. 

- От 12.30 часа в залата на 4 етаж в Министерство на образованието и науката ще се проведе пресконференция на 
Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката.  

- От 12.30 часа в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет ще се проведе ежегодната 
международна научна конференция на Департамента по спорт на тема „Съвременни тенденции на физическото 
възпитание и спорта“.  

- От 14.30 часа във ВИП залата на Софийската опера и балет ще се проведе пресконференция, посветена на звездите 
от Болшой театър – Светлана Захарова и Денис Родкин, които ще участват на 10 ноември в балета „Баядерка“. 

*** 
Бургас. 

- От 18.00 часа в Дома на писателя писателят и журналист Слави Томов ще представи творчеството на Томас Ман в 
дискусионен формат. Събитието е част от ноемврийската литературна програма на Общината и Бургаска 
писателска общност. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа посланикът на Франция в България Ерик Льобедел ще положи венец пред паметника на френските 
войници и моряци, загинали във Варна по време на Кримската война (1854 г.-1855 г.). Отдаването на почит към 
френските войници във Варна ще се състои само няколко дни преди церемониите по случай 11 ноември и 
честването на стогодишнината от Примирието. 

- От 11.00 часа във Фестивалния и конгресен център във Варна ще бъде открито изложение на стоки от предприятия 
и кооперации на хора с увреждания. От 13.30 часа в зала „Пресцентър“ ще започне кръгла маса „Регионален форум 
за социално предприемачество“, с участието на представители на МТСП, Национален съюз на ТПК и 
неправителствени организации.  

***  
Велико Търново./с. Присово. 

- От 18.30 часа в читалище „Васил Левски – 1928“ ще се проведе честване на 90-годишен юбилей на културната 
институция. 

*** 
Враца. 

- От 11.30 часа пред паметника „Вестителят на свободата” в м. Калето („Хижата”) ще бъдат поднесени венци и цветя 
по повод деня на Освобождението на Враца. Водосвет за празника ще отслужи Врачанският Митрополит Григорий. 

- От 18.30 часа в Градската концертна зала кметът Калин Каменов ще връчи награди „Вестител“. Инициативата цели 
да поощри гражданската активност сред жителите на града и да популяризира авторите на добрите идеи. 
Официалното връчване на наградите е част от културната програма на по повод деня на Освобождението на Враца. 
То ще се състои по време на тържествения концерт на Симфониета – Враца и оперните певци Диляна Георгиева и 
Петър Данаилов. 

*** 
Горна Оряховица. 

- Под патронажа на кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и съдействието на Община Горна 
Оряховица ще се проведе кампания срещу агресията в училище под надслов „Бъди активен не агресивен”. 

*** 
Добрич. 

- В Регионална библиотека „Дора Габе“ ще бъде представена витрина с библиотечни документи, посветена на 200 
години от рождението на Иван Сергеевич Тургенев. 

*** 
Карлово. 

- От 18.00 часа в НЧ „Васил Левски 1861 г.“ ще се състои тържествен концерт на представителен танцов ансамбъл 
„Мездра“ и група за стари градски песни „Мездрея“.  

*** 
Пазарджик. 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Обединение „Демократична 
България“ за по-ниски цени на горивата.  

- От 13.30 часа официално ще бъде открито обновеното междублоково пространство при кръстовището на ул. 
„Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“. 

*** 
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Пловдив. 
- От 09.45 часа в зала „Улпия“ в парк хотел „Пловдив“ ще се проведе работна среща на тема „Несъответствие на 

пазара на труда“.  
- От 11.00 часа в конферентната зала на хотел „Алианс“-Пловдив ще се проведе Второ редовно заседание на 

Басейновия съвет за 2018 г. 
*** 
Сливен. 

- От 12.30 часа в зала „Май“ ще се проведе информационна среща на тема „Анорексия и булимия-болести на 
съвремието“. 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ ще се проведе клавирен концерт на Виктор Ставров и 
Филип Ставров, ученици от НУМСИ „Христина Морфова“ от класа по пиано на Павлина Кангалова. 

*** 
Търговище. 

- От 11.30 часа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще открие новия офис на 
Областната земеделска служба в град Търговище. Там той ще проведе и среща със земеделски производители от 
региона. Преди това министър Порожанов ще направи посещение и в общинската служба по земеделие в град 
Омуртаг. 

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

- Между законопроектите и имунитетите - председателят на Народното събрание Цвета Караянчева; 
- Какво става в БДЖ? - коментар на бившия транспортен министър Кристиян Кръстев; 
- Предложението за референдум за горене на боклука се спъна: тезите на софийските общински съветници; 
- От Гърмен до Страсбург - делото заради съборените ромски постройки приключи - дискриминация няма; 
- Как се разпознават фалшивите новини? - д-р Преслав Наков. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Нови сигнали за поставяне на пълна упойка при дентална операция на деца - спазени ли са всички изисквания? 
- Бяха ли взети адекватни мерки след случаите на отровени от спанак с татул? В студиото бившият земеделски 

министър Мирослав Найденов; 
- „Цвети вече стана известна" - вълна от възмущение заради клип на студентската телевизия на софийския 

университет - кой е отговорен за сексисткото послание? Коментар на бившия директор на „Алма матер ТВ" доц. 
Светлана Божилова; 

- Преди старта на зимния туристически сезон и ще се строят ли нови лифтове на Витоша и Банско? Гост: министърът 
на туризма Николина Ангелкова; 

- „Чети етикета": тест драйв за безопасно шофиране в екстремни условия - готови ли сме за зимата? 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Ще има ли осъдени депутати, след като прокуратурата поиска имунитетите на шестима народни представители? 
- Говори пенсионерката, обвинена в разпространение на наркотици. Репортаж на Тина Ивайлова. 
- Как реклама на студентската телевизия "Алма матер" възмути социалните мрежи и защо обвиниха директора й 

Башар Рахал, че пропагандира сексизъм? 
- Кой позволява злоупотребата с инвалидни стикери за паркиране в Плевен? 
- Защо кметове от малки градове тръгват на протестен поход към жълтите павета? 
- Родители обвиняват учител, че е пребил ученик пред класната стая! 
- Лекари от Благоевград алармират за нова опасна дрога, която е хит сред учениците. Репортаж на Антон Чавдаров. 
- По колко лева ще плати всеки от нас като данъци на държавата за следващата година? И за какво ще похарчат 

парите ни? 
- В "Дръжте крадеца!" - Серийни обири на цигари в магазин в Плевен. 


