Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ ПОДКРЕПЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И В ЗАКОНА ЗА
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ
Следва пълният текст на становището на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно
подкрепата от страна на Асоциацията за направените предложения за изменения и допълнения в Кодекса за
застраховането и в Закона за задълженията и договорите във връзка с Тълкувателно решение №1 от 21.06.2018 г. на
ВКС.

Изх. № 389/09.11.2018 г.
ДО
Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И
ФИНАНСИ ПРИ 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Относно: Подкрепа от страна на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за направени предложения за
изменения и допълнения в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията и договорите във връзка с Тълкувателно
решение №1 от 21.06.2018 г. на ВКС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с безпокойство следи настъпващите изменения на
застрахователния пазар в България, произхождащи от новото Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС)
№ 1/2016 от 21.06.2018 г. С това Тълкувателно решение в значителна степен се разширява кръгът на лицата, имащи право
да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки. В този кръг вече са включени братята и
сестрите на починалия (починалата) и съответните възходящи и низходящи роднини от втора степен, както и всяко друго
лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни
морални болки и страдания.
Регистрираме и трайна тенденция на постоянен ръст на сумите, които се присъждат от българския съд за неимуществени
вреди на близки на починало лице. В съчетание с разширяването на кръга на правоимащите лица в съответствие с
цитираното Тълкувателно решение, лицата, причинили неимуществени вреди, несъмнено ще бъдат ангажирани със
значително по-големи размери на дължимите обезщетения.
За съжаление, тук сме изправени пред липсата на методика, в съответствие с която да се определят размерите на
обезщетенията за неимуществени вреди. Няма и законов лимит на техния размер, макар че в останалите държави членки
на ЕС има решения в тази насока.
Така се създава невъзможност да бъдат обосновавани размерите на присъжданите обезщетения, а това е предпоставка за
неизбежна субективност и предпоставка за създаване на социална несправедливост.
Тук трябва да прибавим и промяната в подсъдността, с която значителна част от съдебните спорове ще бъдат разглеждани
от съдилищата по настоящ адрес на ищеца (увредено или пострадало лице), съгласно последните промени в
Гражданскопроцесуалния кодекс. При отсъствието на методика или на законовo установени лимити неминуемо щe
възникнат сериозни различия при определянето на размера на дължимите обезщетения.
В тази обстановка е ясно, че високите застрахователни лимити предопределят нуждата от високи по размер
застрахователни премии, за да могат застрахователните компании да посрещат плащанията по застраховките. Последното
е логично, но среща открит публичен отпор – застрахованите реагират остро и открито враждебно на анонсите за
повишаване на застрахователните премии. Повече от сигурно е, че немалка част от многомилионния автомобилен парк у
нас няма да бъде изобщо застрахован при необходимия в пъти по-висок размер на застраховките.
Въз основа на изложените дотук съображения Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя тезата
за необходимостта от въвеждане на методика за определяне размера на имуществените и неимуществени вреди в
случаите на увреждане на здравето на лицата, които са пострадали от непозволено увреждане.
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Подкрепяме и въвеждането на законови лимити за определяне на размера на неимуществените вреди на близките на
починало лице от непозволено увреждане.
Ние приемаме за достоверни предварителните актюерски разчети, огласени от Асоциацията на българските
застрахователи (АБЗ), според които излиза, че „ако кръгът на новите правоимащи лица за смъртните случаи, причинени в
ПТП през последните 5 години, се увеличи средно с 2,5 души, при средния размер на присъжданите обезщетения през
2017 г. от 95 000 лв. на увредено лице, то това ще означава допълнителни 800 млн. лв. да бъдат заделени като
застрахователни резерви само за покриване на претенции по минали събития“.
Ясно е, че ако тази прогноза се сбъдне, а вероятността за това е изключително висока, цялата тази верига от причини и
следствия ще доведе до удвояване на премията по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, само за да
се посрещнат плащанията по вече сключените полици.
Ясно е, че изчислената очаквана нова цена на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите ще бъде
посрещната „на нож“, без значение до къде ще се простира спонтанното недоволство на застрахованите и докъде –
възможните спекулации на заинтересувани среди.
Разбира се, би могло да се пледира, че размерът на средната цена на застраховката „Гражданска отговорност“ в България
е един от най-ниските в Европа, но това със сигурност няма да срещне никакво разбиране сред застрахованите.
Средна цена на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за 2016 г. в европейски държави в евро
Източник: Анализ на АБЗ по данни на „Insurance Europe“
Забележка: Средната цена за Гърция е за 2013 г. поради липса на по-актуални данни
Още по-лоша новина са сравнителните данни за броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия на милион
жители в България и средно за ЕС. От тях се вижда, че България има впечатляващо „превъзходство“, което е изключително
неблагоприятно за застрахователите.
Смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия на милион жители в България и средно за ЕС за 2010 г. и периода
2014-2017 г.
Източник: Анализ на АБЗ по статистически данни за пътната безопасност в ЕС:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics_en#
На фона на тези неблагоприятни данни, оказва се, че присъжданите обезщетения в България (средно около 95 000 лв. на
всяко лице) далеч надхвърлят неимуществените вреди (морални болки и страдания) за близките на починал в другите
европейски държави.
По-долу привеждаме една сборна таблица на анализ на опита на 11 държави членки на ЕС, в която е дадена информация
за практиката и законодателните подходи в различни европейски страни при определяне на обезщетения за
неимуществени вреди в случаи на пътни инциденти. Страните, включени в таблицата, са тези, които са отговорили на
запитване на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), отправено чрез Insurance Europe.
От таблицата ясно се вижда, че обезщетенията в България рязко надхвърлят европейските показатели в АБСОЛЮТЕН
размер.

Държава

Размери на обезщетението за
неимуществени вреди („болки и
страдания“)

Австрия

10 000 – 20 000 евро според съдебна
практика

Белгия

1 500 – 24 000 евро

Великобритания

Около 11 000 евро според съдебна
практика

Пояснения

Има лимити в табличен вид
(методика), определени в
закон

Германия

5 000 – 15 000 евро очакван размер на
обезщетенията

Наскоро е прието
законодателство, с което се
въвежда възможност за
компенсиране на
неимуществени вреди
(болки и страдания) на
трети лица в случай на
внезапна (мъчителна)
смърт.

Гърция

Няма лимити

Размерът на обезщетенията
се определят от съда.

До 13 400 евро

Има определен горен
лимит, конкретната
индивидуална сума се
определя със съдебно
решение.

Дания
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Испания

Италия

Малта
Румъния

10 000 – 90 000 евро

Според методика с лимити
в табличен вид,
определени в закон

24 020 – 331 920 евро

Според лимити в табличен
вид, прилагани от
Милански съд и използвани
като модел в Италия за
2018 г.

–

В законодателството не се
предвиждат обезщетения
за неимуществени вреди в
случаи на пътни инциденти.

8 836 евро

Среден размер на обезщетение към март 2018 г.Подписан е меморандум за сътрудничество между Комисията за
застрахователен надзор и Висшия съдебен съвет, като една от целите е унифициране на съдебната практика по отношение
на присъжданите обезщетения за неимуществени вреди.Словакия -В законодателството не се предвиждат обезщетения
за неимуществени вреди (морални болки и страдания) в случаи на пътни инциденти.Франция6 000 – 30 000 евроИма
лимити в табличен вид (методика), определени в закон.Холандия12 500 – 20 000 евроНаскоро е прието законодателство,
съдържащо лимити в табличен вид (методика) за определяне на размера на обезщетението за неимуществени вреди
(емоционална загуба).Чехия3 300 – 9 300 евроЗаконово са предвидени еднократно платими и фиксирани обезщетения
.ПолшаНяма лимитиРазмерът на обезщетенията се определят от съда.
Описаната неблагоприятна ситуация съвсем естествено генерира голям риск за възникване на сериозни загуби по
застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Точно такъв е и изводът от Анализа на пазара на
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България, публикуван от Комисията
за финансов надзор (КФН) на 20.07.2018 г. Същото сочат и от пазарните данни за 2017 г. на Комисията на финансов надзор
(КФН).
По тази причина Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложенията за промени в Кодекса
за застраховането и в Закона за задълженията и договорите, с които да се въведат:
1. Делегация, чрез която Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на здравеопазването и Министерство
на труда и социалната политика да приемат съвместна наредба за утвърждаване на Методика за определяне
размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие увреждане здравето на
пострадало лице и за определяне на имуществени вреди на правоимащо увредено лице вследствие смъртта на
пострадало лице.
2. Лимити на размерите на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на
починал.
3. Съгласуваност между Кодекса за застраховането и Закона за задълженията и договорите относно определянето
на размера на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал, за
които би могъл да бъде задължен причинителят на непозволеното увреждане (виновният водач) и неговият
застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
АИКБ подкрепя и предложението Гаранционният фонд да изготви проект на методика, която да отчита както най-добрите
международни практики, така и българската правна традиция и система на българското право. Методиката би трябвало
да бъде утвърдена със съвместна наредба на КФН, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и
социалната политика.
Във връзка с изложеното дотук АИКБ подкрепя вече направените предложения за изменения в Кодекса за застраховането,
както следва:
▪ 66. Създава се чл. 493а:
Определяне размера на неимуществените и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
▪ В случаите на увреждане здравето на пострадалото лице се дължи обезщетение за претърпени от него
имуществени и неимуществени вреди.
▪ Комисията, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика приемат
съвместна наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и
неимуществени вреди вследствие увреждане здравето на пострадало лице и за определяне на имуществени
вреди на правоимащо увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.
▪ В случай на смърт на пострадало лице, всяко от правоимащите лица, увредени от тази смърт, има право на
еднократно обезщетение за претърпените неимуществени вреди в размер до:
1. 20 000 лева на съпруг, съпруга или лице, с което починалото лице е било в съжителство на съпружески начала по
време на настъпване на непозволеното увреждане, довело до смъртта;
2. 20 000 лева на всяко дете, включително осиновено дете;
3. 20 000 лева на всеки родител, включително осиновител;
4. 15 000 лева на всеки брат или сестра;
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5.
▪

5 000 лева на друго лице, по изключение, поради създадените емоционални отношения с починалото лице по
време на настъпване на непозволеното увреждане, довело да смъртта.
67. В чл. 499, ал.1 се изменя така:

“(1) При смърт или телесни увреждания на физически лица размерът на обезщетението се определя от застрахователя на
виновния водач или по съдебен ред при спазване на чл. 493а.”
Преходни и заключителни разпоредби
▪ 84. В срок до шест месеца от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на този кодекс,
Гаранционният фонд подготвя проект на методиката по чл. 493а, ал. 2 и я предоставя на Комисията, Министерство
на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика.
▪ 85. Наредбата по чл. 493а, ал. 2 се приема в срок до една година от влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на този кодекс.
▪ 86. Чл. 493а, ал. 3 се прилага за всички застрахователни събития, включително и за събития, настъпили преди
влизането в сила на този закон.
▪ 87. В Закона за задълженията и договорите се правят следните допълнения:
В чл. 52 се добавя изречение второ:
“Размерът на обезщетението за неимуществени вреди при пътнотранспортно произшествие се определя съгласно Кодекса
за застраховането.”
√ ПОЗИЦИЯ НА АОБР ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КТ „ПОДКРЕПА“ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ЗА
ПОЛАГАНЕ НА НОЩЕН ТРУД

Изх. № 04-00-57/ 08.11.2018 г. вх. № МТСП – 61354/08-11-18

ДО Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО
ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА
ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОТНОСНО: Предложение на КТ „Подкрепа“ относно заплащането на нощния труд
УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
Във връзка с предложение на КТ „Подкрепа“ относно заплащането на нощния труд, разгледано на 22.10.2018 г. на
заседание на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС, представям на вниманието Ви следното становище на
Асоциацията на организациите на българските работодатели.
С приемането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (Обн. ДВ. бр.9 от 26 януари 2007г.) е приет
и текстът на чл. 9 относно заплащането на нощния труд, който до момента не е претърпял редакция, а именно: „За всеки
отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща
допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.“.
Възможно е след повече от единадесет години цитираната нормативна разпоредба да бъде преразгледана, тъй като през
периода от 2007 г. досега са настъпили съответни промени в цените и трудовите възнаграждения, които следва да бъдат
отразени в заплащането на нощния труд, но както Ви е известно Асоциацията на организациите на българските
работодатели има опредени приоритети в областта (като отпадане на добавката за т.нар. „клас прослужено време“,
отпадане на задължението за заплащане на първите три дни болнични от страна на работодателя, въвеждане на
механизъм за определяне на минималната работна заплата и др. ) и настояваме всички въпроси да бъдат разглеждани
успоредно. В този смисъл промяната в заплащането на нощния труд би могла да бъде част от бъдещи преговори в областта
на трудовите отношения. Разбира се, считаме, че скокообразното нарастване на добавката за нощен труд, предложена от
КТ „Подкрепа“, не е приемлива за нас по принцип, защото не е обвързана с някакви обективни показатели (например ръст
на производителността на труда за съответния период или друг обективен критерий).
√ ПОЗИЦИЯ НА АОБР ОТНОСНО НЕОБХОДИМО ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Изх. № 17-00-50/08.11.2018 г.

ДО Г-Н БОЙКО БОРСОВ
МИНСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Г-Н ДАНАИЛ КИРИЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ПРАВНИ ВЪПРОСИ ПРИ 44-ТО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ
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Г-ЖА ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

ОТНОСНО:

Необходимо изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари (Обн. ДВ. бр.27
от 27 март 2018г.)

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ,
На 30 март 2018 година влезе в сила новият Закон за мерките срещу изпирането на пари.
С Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР), § 9, ал. 2 и ал. 3 се задължават почти всички юридически лица в България,
в срок до 1 февруари 2019 г., да впишат данни за действителния си собственик по партидата си в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) и в регистър БУЛСТАТ.
Посоченият срок е обвързан със задължение на Агенцията по вписванията, уредено с § 9, ал. 1 от ПЗР, а именно до 1
октомври 2018 г. да осигури възможност за вписване на данните.
Също с ПЗР, § 10, Министерският съвет в 5-месечен срок от влизането на закона в сила следва да приеме правилника за
прилагането му. Този срок вече е изтекъл (на 30 август 2018 г.), но до този момент, два месеца по-късно, все още няма
дори публикуван за обществени консултации проект.
В създадената ситуация Агенцията по вписванията няма възможност да изпълни разпоредбата на Закона, докато
правилникът за прилагането му не влезе в сила. Така сме в ситуация, която може да доведе до пореден нов огромен
проблем във функционирането на ТРРЮЛНЦ, предлагаме на вниманието ви следното решение:
В § 9 от ПЗР на Закона за мерките срещу изпирането на пари, в алинея 2 и в алинея 3 думите „изтичането на срока по ал.
1“ да се заменят с „влизането в сила на правилника по § 10.“.
News.bg
√ АИКБ одобрява лимитите, но иска и методика в застраховането
Асоциацията на индустриалния капитал в България се обръща към председателя на бюджетната комисия в парламента
Менда Стоянова във връзка с промените, предложени от нея, в Застрахователния кодекс.
От Асоциацията са на мнение, че кръгът от хора, които имат право да получат подобна компенсация е твърде широк.
Безпокои ги и ръстът на сумите, които се присъждат от българския съд при такива случаи. От това АИКБ заключава, че
лицата, които са причинили неимуществени вреди, ще трябва да изплащат значително по-големи обезщетения.
Организацията отбелязва, че липсва методика, според която да се определят размерите на обезщетенията за
неимуществени вреди. Няма и законов лимит на техния размер, което прави невъзможно да се обосноват размерите на
присъжданите обезщетения. От АИКБ се опасяват, че това е предпоставка за субективност и за социална несправедливост.
Високите застрахователни лимити предопределят нуждата от високи по размер застрахователни премии, категорични са
от организацията. Това е необходимо, за да могат застрахователните компании да посрещат плащанията по застраховките.
Поради несъгласието на застрахованите да плащат повече обаче, много от тях няма изобщо да застраховат автомобилите
си на по-високата цена, твърдят от АИКБ.
По тази причина Асоциацията настоява да бъде въведена методика за определяне размера на имуществените и
неимуществени вреди в случаите на увреждане на здравето на лицата, които са пострадали от непозволено увреждане.
АИКБ подкрепя и въвеждането на законови лимити за определяне на размера на неимуществените вреди на близките на
починало лице от непозволено увреждане.
От АИКБ приемат за достоверни изчисленията на Асоциацията на българските застрахователи, че ако кръгът от хора, които
имат право на обезщетение за починал близък при катастрофа се увеличи средно с 2,5 души, при средния размер на
обезщетенията през 2017 г. от 95 000 лв., то това ще означава допълнителни 800 млн. лв. да бъдат заделени като
застрахователни резерви само за покриване на претенции по минали събития.
Това би довело до удвояване на премията по застраховка "Гражданска отговорност", която пък ще се посрещне с бурно
несъгласие от шофьорите.
Не може да се разчита и на довода, че размерът на средната цена на застраховката "Гражданска отговорност" в България
е един от най-ниските в Европа, твърдят от АИКБ.
От Асоциацията изтъкват и високата смъртност по българските пътища в сравнение с останалите страни от Европейския
съюз, което също има неблагоприятни последствия за застрахователите. Оказва се, че присъжданите обезщетения в
България (средно около 95 000 лв. на всяко лице) надхвърлят неимуществените вреди за близките на починал в другите
европейски държави.
При това положение съществува голям риск да възникнат загуби по застраховката "Гражданска отговорност", обясняват от
АИКБ и се позовават и на Анализа на пазара на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите
в Република България, публикуван от Комисията за финансов надзор.
По тази причина Асоциацията изразява своята подкрепа за промени в Кодекса за застраховането и в Закона за
задълженията и договорите, с които да се въведат:
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1. Делегация, чрез която Комисията за финансов надзор, Министерството на здравеопазването и Министерството на труда
и социалната политика да приемат съвместна наредба за утвърждаване на Методика за определяне размера на
обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие увреждане здравето на пострадало лице и за
определяне на имуществени вреди на правоимащо увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.
2. Лимити на размерите на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал.
3. Съгласуваност между Кодекса за застраховането и Закона за задълженията и договорите относно определянето на
размера на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал, за които би
могъл да бъде задължен виновният водач и неговият застраховател по застраховка "Гражданска отговорност" на
автомобилистите.
АИКБ подкрепя и предложението Гаранционният фонд да изготви проект на методика, която да отчита както най-добрите
международни практики, така и българската правна традиция и система на българското право. Методиката би трябвало
да бъде утвърдена със съвместна наредба на КФН, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и
социалната политика.
Във връзка с изложеното дотук АИКБ заявява и че подкрепя предложенията за изменения в Кодекса за застраховането. Те
предвиждат получаване на обезщетение в размер на 20 000 лева от съпруг, съпруга или лице, с което починалото лице е
било в съжителство на съпружески начала; от всяко дете, включително осиновено, както и от всеки родител. Обезщетение
в размер на 15 000 лева може да получи всеки брат или сестра, а 5 000 лева се предвиждат за друго лице поради
създадените емоционални отношения с починалия.
Investor.bg
√ АИКБ подкрепи лимитите за неимуществени обезщетения по ГО
Според бизнеса има трайна тенденция на постоянен ръст на сумите, които се присъждат от българския съд за
неимуществени вреди
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя тезата за необходимостта от въвеждане на методика
за определяне размера на имуществените и неимуществени вреди в случаите на увреждане на здравето на лицата, които
са пострадали от непозволено увреждане.
Подкрепяме и въвеждането на законови лимити за определяне на размера на неимуществените вреди на близките на
починало лице от непозволено увреждане.
Това става ясно от писмо на АИКБ, изпратено до председателя на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Менда
Стоянова, относно обсъжданите в момента промени в Кодекса за застраховането.
Според бизнеса има трайна тенденция на постоянен ръст на сумите, които се присъждат от българския съд за
неимуществени вреди на близки на починало лице. В съчетание с разширяването на кръга на правоимащите лица в
съответствие с Тълкувателното решение на ВКС, лицата, причинили неимуществени вреди, несъмнено ще бъдат
ангажирани със значително по-големи размери на дължимите обезщетения, коментират от АИКБ.
Работодателите отчитат липсата на методика, в съответствие с която да се определят размерите на обезщетенията за
неимуществени вреди, както и липсата на законов лимит на техния размер, макар че в останалите държави членки на ЕС
има решения в тази насока.
„Така се създава невъзможност да бъдат обосновавани размерите на присъжданите обезщетения, а това е предпоставка
за неизбежна субективност и предпоставка за създаване на социална несправедливост“, коментират от АИКБ.
Според бизнеса високите застрахователни лимити предопределят нуждата от високи по размер застрахователни премии,
за да могат застрахователните компании да посрещат плащанията по застраховките. „Повече от сигурно е, че немалка част
от многомилионния автомобилен парк у нас няма да бъде изобщо застрахован при необходимия в пъти по-висок размер
на застраховките“, пише в писмото до Менда Стоянова.
От АИКБ примат за достоверни предварителните актюерски разчети, огласени от Асоциацията на българските
застрахователи (АБЗ), според които излиза, че „ако кръгът на новите правоимащи лица за смъртните случаи, причинени в
ПТП през последните 5 години, се увеличи средно с 2,5 души, при средния размер на присъжданите обезщетения през
2017 г. от 95 хил. лв. на увредено лице, то това ще означава допълнителни 800 млн. лв. да бъдат заделени като
застрахователни резерви само за покриване на претенции по минали събития“.
Според бизнеса вероятността тази прогноза да се сбъдне е изключително висока. „Ясно е, че изчислената очаквана нова
цена на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите ще бъде посрещната „на нож“, без значение до къде
ще се простира спонтанното недоволство на застрахованите и докъде – възможните спекулации на заинтересувани среди“,
коментират от АИКБ, като допълват, че не очакват разбиране от застрахованите.
В писмото е приложен и част от анализа на АБЗ по данни на „Insurance Europe“, в който се посочва опита на 11 държави
членки на ЕС, в която е дадена информация за практиката и законодателните подходи в различни европейски страни при
определяне на обезщетения за неимуществени вреди в случаи на пътни инциденти.
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Работодателите предлагат освен Методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени
вреди и въвеждането на лимити, да се съгласува Кодекса за застраховането и Закона за задълженията и договорите
относно определянето на размера на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките
на починал, за които би могъл да бъде задължен причинителят на непозволеното увреждане (виновният водач) и неговият
застраховател по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
АИКБ подкрепя и предложението Гаранционният фонд да изготви проект на методика, която да отчита както най-добрите
международни практики, така и българската правна традиция и система на българското право. Методиката би трябвало
да бъде утвърдена със съвместна наредба на КФН, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и
социалната политика.
Във връзка с изложеното дотук АИКБ подкрепя вече направените предложения за изменения в Кодекса за застраховането.
√ Бизнесът не иска повишаване на цената на нощния труд
Работодатели предлагат промяната да бъде част от бъдещи преговори в областта на трудовите отношения
Работодателските организации са против нарастване на добавката за нощен труд, предложена от КТ „Подкрепа“. Това се
посочва в становище на Асоциацията на организациите на българските работодатели.
За бизнеса предложението не е приемливо, защото не е обвързано с някакви обективни показатели (например ръст на
производителността на труда за съответния период или друг обективен критерий).
Според наредбата от 2007 г. „За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и
служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.“.
От КТ „Подкрепа“ предложиха цената нанощния труд да се увеличи десетократно – на 2,55 лева.
Според бизнеса обаче промяната в заплащането на нощния труд би могла да бъде част от бъдещи преговори в областта
на трудовите отношения.
От Асоциацията на организациите на българските работодатели напомнят, че отдавна настояват за отпадане на добавката
за т.нар. „клас прослужено време“, отпадане на задължението за заплащане на първите три дни болнични от страна на
работодателя, въвеждане на механизъм за определяне на минималната работна заплата и др. ) и настояват всички въпроси
да бъдат разглеждани успоредно.
Cross.bg
√ АИКБ подкрепя предложенията за изменения и допълнения в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията
и договорите
ДО Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ ПРИ 44-ТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Относно: Подкрепа от страна на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) за направени предложения за
изменения и допълнения в Кодекса за застраховането и в Закона за задълженията и договорите във връзка с Тълкувателно
решение №1 от 21.06.2018 г. на ВКС
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с безпокойство следи настъпващите изменения на
застрахователния пазар в България, произхождащи от новото Тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС)
№ 1/2016 от 21.06.2018 г. С това Тълкувателно решение в значителна степен се разширява кръгът на лицата, имащи право
да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки. В този кръг вече са включени братята и
сестрите на починалия (починалата) и съответните възходящи и низходящи роднини от втора степен, както и всяко друго
лице, което е създало трайна и дълбока емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни
морални болки и страдания.
Регистрираме и трайна тенденция на постоянен ръст на сумите, които се присъждат от българския съд за неимуществени
вреди на близки на починало лице. В съчетание с разширяването на кръга на правоимащите лица в съответствие с
цитираното Тълкувателно решение, лицата, причинили неимуществени вреди, несъмнено ще бъдат ангажирани със
значително по-големи размери на дължимите обезщетения.
За съжаление, тук сме изправени пред липсата на методика, в съответствие с която да се определят размерите на
обезщетенията за неимуществени вреди. Няма и законов лимит на техния размер, макар че в останалите държави членки
на ЕС има решения в тази насока.
Така се създава невъзможност да бъдат обосновавани размерите на присъжданите обезщетения, а това е предпоставка за
неизбежна субективност и предпоставка за създаване на социална несправедливост.
Тук трябва да прибавим и промяната в подсъдността, с която значителна част от съдебните спорове ще бъдат разглеждани
от съдилищата по настоящ адрес на ищеца (увредено или пострадало лице), съгласно последните промени в
Гражданскопроцесуалния кодекс. При отсъствието на методика или на законовo установени лимити неминуемо
щe възникнат сериозни различия при определянето на размера на дължимите обезщетения.
В тази обстановка е ясно, че високите застрахователни лимити предопределят нуждата от високи по размер
застрахователни премии, за да могат застрахователните компании да посрещат плащанията по застраховките. Последното
е логично, но среща открит публичен отпор – застрахованите реагират остро и открито враждебно на анонсите за
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повишаване на застрахователните премии. Повече от сигурно е, че немалка част от многомилионния автомобилен парк у
нас няма да бъде изобщо застрахован при необходимия в пъти по-висок размер на застраховките.
Въз основа на изложените дотук съображения Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя тезата
за необходимостта от въвеждане на методика за определяне размера на имуществените и неимуществени вреди в
случаите на увреждане на здравето на лицата, които са пострадали от непозволено увреждане.
Подкрепяме и въвеждането на законови лимити за определяне на размера на неимуществените вреди на близките на
починало лице от непозволено увреждане.
Ние приемаме за достоверни предварителните актюерски разчети, огласени от Асоциацията на българските
застрахователи (АБЗ), според които излиза, че „ако кръгът на новите правоимащи лица за смъртните случаи, причинени в
ПТП през последните 5 години, се увеличи средно с 2,5 души, при средния размер на присъжданите обезщетения през
2017 г. от 95 000 лв. на увредено лице, то това ще означава допълнителни 800 млн. лв. да бъдат заделени като
застрахователни резерви само за покриване на претенции по минали събития“.
Ясно е, че ако тази прогноза се сбъдне, а вероятността за това е изключително висока, цялата тази верига от причини и
следствия ще доведе до удвояване на премията по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, само за да
се посрещнат плащанията по вече сключените полици.
Ясно е, че изчислената очаквана нова цена на застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите ще бъде
посрещната „на нож“, без значение до къде ще се простира спонтанното недоволство на застрахованите и докъде –
възможните спекулации на заинтересувани среди.
Разбира се, би могло да се пледира, че размерът на средната цена на застраховката „Гражданска отговорност“ в България
е един от най-ниските в Европа, но това със сигурност няма да срещне никакво разбиране сред застрахованите.
Средна цена на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за 2016 г. в европейски държави в евро
Източник: Анализ на АБЗ по данни на „Insurance Europe“
Забележка: Средната цена за Гърция е за 2013 г. поради липса на по-актуални данни
Още по-лоша новина са сравнителните данни за броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия на милион
жители в България и средно за ЕС. От тях се вижда, че България има впечатляващо „превъзходство“, което е изключително
неблагоприятно за застрахователите.
Смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия на милион жители в България и средно за ЕС за 2010 г. и периода
2014-2017 г.
Източник: Анализ на АБЗ по статистически данни за пътната безопасност в ЕС:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics_en#
На фона на тези неблагоприятни данни, оказва се, че присъжданите обезщетения в България (средно около 95 000 лв. на
всяко лице) далеч надхвърлят неимуществените вреди (морални болки и страдания) за близките на починал в другите
европейски държави.
По-долу привеждаме една сборна таблица на анализ на опита на 11 държави членки на ЕС, в която е дадена информация
за практиката и законодателните подходи в различни европейски страни при определяне на обезщетения за
неимуществени вреди в случаи на пътни инциденти. Страните, включени в таблицата, са тези, които са отговорили на
запитване на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), отправено чрез Insurance Europe.
От таблицата ясно се вижда, че обезщетенията в България рязко надхвърлят европейските показатели в АБСОЛЮТЕН
размер.
Държава

Размери на обезщетението за
неимуществени вреди („болки и
страдания“)

Пояснения

Австрия

10 000 – 20 000 евро според съдебна
практика

Белгия

1 500 – 24 000 евро

Великобритания

Около 11 000 евро според съдебна практика

Германия

5 000 – 15 000 евро очакван размер на
обезщетенията

Наскоро е прието
законодателство, с което се
въвежда възможност за
компенсиране на неимуществени
вреди (болки и страдания) на
трети лица в случай на внезапна
(мъчителна) смърт.

Гърция

Няма лимити

Размерът на обезщетенията се
определят от съда.

Дания

До 13 400 евро

Има определен горен лимит,
конкретната индивидуална сума
се определя със съдебно
решение.

Има лимити в табличен вид
(методика), определени в закон
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Испания

10 000 – 90 000 евро

Според методика с лимити в
табличен вид, определени в
закон

Италия

24 020 - 331 920 евро

Според лимити в табличен вид,
прилагани от Милански съд и
използвани като модел в Италия
за 2018 г.

Малта

Румъния

Словакия

-

8 836 евро
Среден размер на обезщетение към март
2018 г.

-

В законодателството не се
предвиждат обезщетения за
неимуществени вреди в случаи на
пътни инциденти.
Подписан е меморандум за
сътрудничество между Комисията
за застрахователен надзор и
Висшия съдебен съвет, като една
от целите е унифициране на
съдебната практика по
отношение на присъжданите
обезщетения за неимуществени
вреди.
В законодателството не се
предвиждат обезщетения за
неимуществени вреди (морални
болки и страдания) в случаи на
пътни инциденти.

Франция

6 000 – 30 000 евро

Има лимити в табличен вид
(методика), определени в закон.

Холандия

12 500 – 20 000 евро

Наскоро е прието
законодателство, съдържащо
лимити в табличен вид
(методика) за определяне на
размера на обезщетението за
неимуществени вреди
(емоционална загуба).

Чехия

3 300 - 9 300 евро

Законово са предвидени
еднократно платими и фиксирани
обезщетения .

Полша

Няма лимити

Размерът на обезщетенията се
определят от съда.

Описаната неблагоприятна ситуация съвсем естествено генерира голям риск за възникване на сериозни загуби по
застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Точно такъв е и изводът от Анализа на пазара на
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България, публикуван от Комисията
за финансов надзор (КФН) на 20.07.2018 г. Същото сочат и от пазарните данни за 2017 г. на Комисията на финансов надзор
(КФН).
По тази причина Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложенията за промени в Кодекса
за застраховането и в Закона за задълженията и договорите, с които да се въведат:
1. Делегация, чрез която Комисията за финансов надзор (КФН), Министерство на здравеопазването и Министерство на
труда и социалната политика да приемат съвместна наредба за утвърждаване на Методика за определяне размера на
обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди вследствие увреждане здравето на пострадало лице и за
определяне на имуществени вреди на правоимащо увредено лице вследствие смъртта на пострадало лице.
2. Лимити на размерите на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал.
3. Съгласуваност между Кодекса за застраховането и Закона за задълженията и договорите относно определянето на
размера на обезщетенията за неимуществени вреди (морални болки и страдания) за близките на починал, за които би
могъл да бъде задължен причинителят на непозволеното увреждане (виновният водач) и неговият застраховател по
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
АИКБ подкрепя и предложението Гаранционният фонд да изготви проект на методика, която да отчита както най-добрите
международни практики, така и българската правна традиция и система на българското право. Методиката би трябвало
да бъде утвърдена със съвместна наредба на КФН, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и
социалната политика.
Във връзка с изложеното дотук АИКБ подкрепя вече направените предложения за изменения в Кодекса за застраховането,
както следва:
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§ 66. Създава се чл. 493а:
Определяне размера на неимуществените и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт
(1) В случаите на увреждане здравето на пострадалото лице се дължи обезщетение за претърпени от него имуществени и
неимуществени вреди.
(2) Комисията, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика приемат съвместна
наредба за утвърждаване на методика за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди
вследствие увреждане здравето на пострадало лице и за определяне на имуществени вреди на правоимащо увредено
лице вследствие смъртта на пострадало лице.
(3) В случай на смърт на пострадало лице, всяко от правоимащите лица, увредени от тази смърт, има право на еднократно
обезщетение за претърпените неимуществени вреди в размер до:
1. 20 000 лева на съпруг, съпруга или лице, с което починалото лице е било в съжителство на съпружески начала по време
на настъпване на непозволеното увреждане, довело до смъртта;
2. 20 000 лева на всяко дете, включително осиновено дете;
3. 20 000 лева на всеки родител, включително осиновител;
4. 15 000 лева на всеки брат или сестра;
5. 5 000 лева на друго лице, по изключение, поради създадените емоционални отношения с починалото лице по време на
настъпване на непозволеното увреждане, довело да смъртта.
§ 67. В чл. 499, ал.1 се изменя така:
“(1) При смърт или телесни увреждания на физически лица размерът на обезщетението се определя от застрахователя на
виновния водач или по съдебен ред при спазване на чл. 493а.”
Преходни и заключителни разпоредби
§ 84. В срок до шест месеца от влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на този кодекс, Гаранционният фонд
подготвя проект на методиката по чл. 493а, ал. 2 и я предоставя на Комисията, Министерство на здравеопазването и
Министерство на труда и социалната политика.
§ 85. Наредбата по чл. 493а, ал. 2 се приема в срок до една година от влизането в сила на Закона за изменение и
допълнение на този кодекс.
§ 86. Чл. 493а, ал. 3 се прилага за всички застрахователни събития, включително и за събития, настъпили преди влизането
в сила на този закон.
§ 87. В Закона за задълженията и договорите се правят следните допълнения:
В чл. 52 се добавя изречение второ:
“Размерът на обезщетението за неимуществени вреди при пътнотранспортно произшествие се определя съгласно Кодекса
за застраховането.”
Дарик
√ Бизнесът е съгласен да вдигне заплащането на нощния труд, но под условие
Работодателските организации са съгласни със синдикатите, че нормативната уредба, определяща надбавките за нощен
труд е остаряла и размерът им трябва да се осъвремени. Едновременно с това бизнес съюзите настояват евентуална
промяна да се обсъжда в пакет с други теми - плащанията за болничните, за класове прослужено време и размера на
минималната заплата.
На 22 октомври Комисията по доходи и жизнено равнище към Националния съвет за тристранно сътрудничество е обсъдил
предложението на синдиката "Подкрепа" добавката за един час работа през нощта да се увеличи от 0.25 лв. на 0.5% от
минималната работна заплата, което значи 2.8 лв. от началото на следващата година (В проектобюджета е предвидено
минималната заплата догодина да е 560 лв. - бел. ред.)
Сегашният размер на доплащането е определен през 2007 г.
"Възможно е след повече от единадесет години цитираната нормативна разпоредба да бъде преразгледана, тъй като през
периода от 2007 г. досега са настъпили промени в цените и трудовите възнаграждения, които следва да бъдат отразени в
заплащането на нощния труд, но както Ви е известно Асоциацията на организациите на българските работодатели има
опредени приоритети в областта (като отпадане на добавката за т.нар. клас прослужено време, отпадане на задължението
за заплащане на първите три дни болнични от страна на работодателя, въвеждане на механизъм за определяне на
минималната работна заплата и др. ) и настояваме всички въпроси да бъдат разглеждани успоредно", се казва в становище
на четирите бизнес съюза - Българската стопанска камара, Асоциацията на индустриалния капитал, търговскопромишлената палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците.
"Промяната в заплащането на нощния труд би могла да бъде част от бъдещи преговори в областта на трудовите отношения.
Разбира се, считаме, че скокообразното нарастване на добавката за нощен труд, предложена от КТ "Подкрепа", не е
приемлива за нас по принцип, защото не е обвързана с някакви обективни показатели (например ръст на
производителността на труда за съответния период или друг обективен критерий)", завършва писмото до
председателстващия Националния съвет за тристранно сътрудничество вицепремиер Валери Симеонов и до министъра на
труда Бисер Петков.
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Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ 11 нови защитени специалности предлага МОН
Министерството на образованието и науката - МОН предлага към утвърдените 29 защитени специалности от професии в
списъка за следващата учебна 2019/2020 година да се добавят още 11 нови специалности с фокус върху секторите
машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги.
А към Списъка със специалности от професии, по които се очаква недостиг от специалисти на пазара на труда, са добавени
три търсени специалности - машини и системи с цифрово-програмно управление, промишлена електроника и технология
на органичните вещества. С тях броят на специалностите в него става 57.
Новите специалности и в двата списъка са предложени от отрасловите министерства и организациите на работодателите,
като са разгледани и приети от междуведомствена комисия.
С добавянето им към списъците се създават условия за прецизиране на държавния план-прием и насочването му за
организиране и провеждане на качествено професионално образование и обучение на кадри за приоритетни
икономически сектори, в които е налице слаб интерес от страна на учащите.
Новите специалности създават и възможности за изпълнението на регионални програми и проекти, както и за обучение
по специалности в нови или високотехнологични сектори.
√ "Булгаргаз" прогнозира 4,98% по-висока цена на газа за началото на 2019 година
"Булгаргаз" ЕАД уведомява, че прогнозната цена на природния газ за І-во трим. на 2019 г. е 45,44 лв./MWh (без цени за
достъп, пренос, акциз и ДДС).
В сравнение с утвърдената за ІV-то трим. на 2018 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), прогнозната цена за Іво трим. на 2019 г. е по-висока с 2,15 лв./MWh или 4,98%.
Увеличението се дължи на по-високите доставни цени на природния газ от внос, както и на по-високия курс на щатския
долар спрямо лева.
Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 8 ноември 2018 г. и не е
окончателна.
Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване цената на природния газ за І-во трим. на 2019 г. ще бъде
внесено в КЕВР на 11 декември.
В съответствие с изискванията на чл.36а от Закона за енергетиката, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружество на "Български
Енергиен Холдинг" ЕАД, в едномесечен срок преди подаване в КЕВР на заявлението за изменение на действащите цени за
всяко тримесечие, следва да го оповести в средствата за масова информация.
Investor.bg
√ ЧЕЗ инвестира 1,65 млн. лв. в електрозахранването на Индустриална зона Божурище
Това е само първият етап от проекта
ЧЕЗ Разпределение България осигури 13 MW мощност в първия етап на захранване с електроенергия на Индустриална
зона Божурище.
В рамките на проекта са положени 56 935 метра кабелни линии средно напрежение от кв. „Модерно предградие“ до
локацията, съобщи компанията.
За изграждане на новата енергийна инфраструктура ЧЕЗ Разпределение инвестира 1,65 млн. лв. За захранване на
отделните обекти в индустриалната зона, е изграден вътрешен пръстен с нови кабелни линии 20 kV, с обща дължина на
вложения кабел близо 13 км.
Осигуряването на 13 MW мощност е само първият етап от проекта по електрозахранване на индустриалната зона. След
пълното му изпълнение ЧЕЗ Разпределение България ще осигури мощности от 30 MW.
√ Борбата с дефицитите и дълговете в Европа
За България е важно да остане в клуба на благоразумните, пише в анализа на Петър Ганев от ИПИ
На 8 ноември Европейската комисия публикува своята Есенна икономическа прогноза за 2018 г. Документът е ценен, тъй
като в него могат да се видят актуалните икономически показатели, както и официалната прогноза до 2020 г. на всички
държави в ЕС, пише в анализа на Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ).
Ето някои важни наблюдения по фискалните показатели:
През 2018 г. бюджетните дефицити в ЕС-28 продължават пътя си надолу и ще достигнат средно 0,7% от БВП на страните.
Дефицитът в ЕС-28 премина през следните стъпки: 2,9% през 2014 г., 2,3% през 2015 г., 1,7% през 2016 г., 1,0% през 2017 г.
и сега 0,7% през 2018 г.
Прогнозата за 2019 и 2020 г. обаче е тази тенденция да спре, като дефицитът се задържи в рамките на 0,7-0,8% от БВП на
Евросъюза;
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През 2018 и 2019 г. очакванията са поне 14 страни да имат бюджетен излишък или балансиран бюджет – в т.ч. влиза и
България, като ЕК залага бюджетен излишък за страната и през 2019 г., въпреки внесения от правителството бюджет с
дефицит. През 2015 г. в ЕС-28 имаше само четири страни с излишък – Германия, Естония, Люксембург и Швеция;
През 2018 г. 27 от 28-те страни членки влизат в рамките на 3-те процента дефицит. Единствената страна, която ще наруши
правилото, е Румъния с прогнозен дефицит от 3,3% за 2018 г. Северната ни съседка в момента е страната с най-лоша
фискална политика в ЕС, като очакванията са до 2020 г. дефицитът да се разшири до 4,7% от БВП;
Другият негативен пример е Италия, където се очаква влошаване на бюджетното салдо от -1,9% от БВП за 2018 г. до -2,9%
за 2019 г. и -3,1% през 2020 г. Именно заради това влошаване бюджетните планове на Италия станаха причина за сериозни
спорове в Европа. Тепърва ще видим дали ще настъпи някаква промяна в заявената фискална политика от правителството
в Италия;
Официалната прогноза е Гърция да отбележи излишък за трета поредна година през 2018 г. (в рамките на 0,6% от БВП),
както и да поддържа тези нива до 2020 г. Бюджетен излишък за три или дори пет поредни години не е виждан в южната
ни съседка от средата на 70-те години на 20-ти век;
Свиването на дефицитите в Европа помогна и за намаляването на дълговите равнища – дългът на ЕС-28 спадна от 88,1% от
БВП през 2014 г. до 81,4% през 2018 г. и потенциално до 77,6% през 2020 г. Очакванията са дългът на България да падне
под 20% от БВП до 2020 г.
Всичко казано дотук по никакъв начин не означава, че във фискално отношение нещата е Европа са безоблачни. Напротив,
дефицитът не е преборен – половината страни-членки не се и очаква да се отърват от него, дълговите равнища също
остават твърде високи и като цяло за съюза са далеч над границата от 60% от БВП. Положителните тенденции обаче не
бива да се подценяват.
Не бива да се пренебрегват и разликите между страните – някои като Италия и Румъния на практика раздуват проблемите
си, а други, сред които и България, отдавна са на бюджетен излишък. Между другото Германия, която вече пета година ще
има бюджетен излишък, е възможно още през тази година да изпълни и правилото за дълга в рамките на 60 процента от
БВП. За последно Германия е била в тези рамки през 2002 г.
Макар да е бавно, трудно и с някои изключения, видно е, че Европа се бори със своите фискални проблеми. Остава обаче
отворен въпросът дали сега, в добрите години, се полагат достатъчно усилия.
Ако се сбъднат някои от черните сценарии за по-сериозно забавяне на икономиката или дори нова криза и рецесия до 12 години – следва да отбележим, че официалната прогноза не предвижда толкова черен сценарий, то ЕС би навлязъл в
новия лош период с тежък товар. Дефицитът би бил сходен с този от 2007 г., например, макар тогава броят на страните на
минус да беше по-голям, но пък нивата на дълга ще са по-високи (+20 пр. пункта).
В тази среда за България е важно да остане в клуба на благоразумните, което означава да се поддържа излишък и да се
свива дългът докато икономиката го позволява.
Dnes.bg
√ Габриел: Предстои трансформация на работните места
Еврокомисарят в предаването "Брюксел 1" с Милена Милотинова
"Изкуственият интелект има много влияние вече в много сфери. Но трябва да поставим в центъра правилните етични
въпроси, включително този, свързан с личните данни. През декември експертна група по изкуствен интелект ще публикува
първа версия на Насоки за действие по т. нар. етичните въпроси, свързани с изкуствен интелект," каза в разговор с Милена
Милотинова еврокомисарят по цифровизацията Мария Габриел.
"Важно е да идентифицираме кои сектори ще бъдат най-краткосрочно засегнати, в които най-краткосрочно трябва да
вземем мерки. Засега нямаме отговор на този въпрос. Едни изследвания казват, че 60% от работните места ще изчезнат,
други - 9 %. Но е ясно, че трансформация на работните места ще има," каза още Габриел.
"Искаме като ЕК през януари да дадем на бизнеса и гражданите нова платформа на изкуствен интелект, в която всеки един
ще има достъп, така че да съумее да тества своя софтуер", обяви еврокомисарят пред Bulgaria ON AIR.
Продължава работата на Европейската комисия по въпроса за фалшиви новини.
"Проблемът е многоаспектен, няма рецепта-чудо," каза Мария Габриел.
4 големи компании - Twitter, Facebook, Google и Mozilla, са дали индивидуални пътни карти с мерки, които ще приложат за
справяне с проблема.
"Те поеха ангажимент да направят конкретни стъпки за намаляване на видимостта на фалшивите новини. Ако до края на
декември това не се случи, ще предложа друго решение, в това число и с регулаторен характер. Не могат да ме убедят, че
фалшивите акаунти не могат да бъдат махнати," заяви Мария Габриел.
Като пример за кампания фалшиви новини от фалшиви адреси тя даде ситуацията преди месеци в ЕП, когато евродепутати
са получавали 6000 имейла на ден със съдържание, защитаващо една от тезите в големия дебат за авторските права. В
съдържанието на имейлите бил ясно доловим интересът на големите компании. В началото получателите на тези имейли
са мислили, че те са изпратени от реални субекти.
Manager.bg
√ Борисов ще има официална визита в САЩ в началото на 2019
В началото на следващата година премиерът Бойко Борисов ще има официално посещение в Съединените щати. Това
съобщи в интервю за предаването "Събота 150" на БНР вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева, която
вчера се върна от официална визита в САЩ.
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По думите й САЩ имат желание за работа с България и отново се възобновя интересът им към региона на Балканите:
„Много пъти по време на посещението чух благодарност към България за конструктивната роля, която играе в региона,
желание на САЩ да работи заедно с нас за това да укрепим сигурността в нашия регион и нашите съседи да имат
европейската перспектива.
Темата „Балкани“ беше широко обсъждана и с Майк Помпео, и с Джон Болтън темата „Балкани“ беше широко обсъждана.
Изключително позитивна оценка и дори искане и мнение за ситуацията в региона присъстваше в разговорите. Определено
това, което аз усетих сега в това посещение във Вашингтон, усилията, които България полага, са много високо оценени и
дори има желание. Получих предложение, за сътрудничество с двата института по техни програми и България в региона
на страните от Западните Балкани“, разказа тя.
По време на посещението е бил повдигнат и въпросът с българските визи в САЩ. България е изпълнила почти всички
условия за отпадането на визовия режим, остава само отказите да паднат отказите под 3%. Всяка година процентът на
откази пада, но все още сме далеч от тези 3%, подчерта тя.
√ 12 страни подкрепиха "световния пакт за информацията и демокрацията"
Дванадесет държавни и правителствени ръководители подкрепиха идеята за "световен пакт за информацията и
демокрацията", предложен в Париж от организацията Репортери без граници в защита на свободата на печата и за борба
срещу дезинформацията, предаде Франс прес.
"Има идеологическа офанзива на джихадизма, на авторитарните режими, на екстремистките движения, които се
проявяват като врагове на свободата, които се стремят да контролират и цензурират, да изнасят своя модел, които подемат
масирани кампании на дезинформация и се нахвърлят срещу журналистите", заяви френският президент Еманюел Макрон
на Форума за мира в Париж.
В интернет социалните мрежи добавят ново пространство за свободата, "но предоставят и възможности за манипулиране
на мненията в голям мащаб и за подкопаване на икономиката на медиите", посочи той, представяйки инициативата на
РБГ.
Канадският премиер Джъстин Трюдо предупреди, че има опасност от използване на "тези нови инструменти за насаждане
на омраза, за подтикване към конфликт и дори война".
12-те страни, подкрепили инициативата, са Буркина Фасо, Дания, Канада, Коста Рика, Латвия, Ливан, Литва, Норвегия,
Сенегал, Тунис, Франция и Швейцария.
В Тунис след революцията през 2011 г. съжителстват 85 вестника, 82 уебсайта, 40 радиа и 18 телевизии, каза туниският
президент Бежи Каид Есебси. "Ние сме африканска, арабска, мюсюлманска страна. Общо взето сред тези народи не се
прилагат често правилата на свободата на словото. Но в Тунис ние сме готови да зачитаме свободата на информацията,
защото поставихме началото на демократичен процес", добави туниският президент, цитиран от АФП.
√ Доналд Туск призова поляците да преодолеят разногласията си в изпълнения с противоречия празничен ден
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск призова поляците да преодолеят разногласията си в поляризираната
страна, която днес отбелязва 100 години от независимостта си, предаде Франс прес. Той добави, че любовта на поляците
към родината им е много по-силна от споровете им.
Туск визираше конфликта на управляващите консерватори с центристката опозиция и Европейската комисия заради
спорни съдебни реформи, а вероятно и планираното за днес "шествие на независимостта" във Варшава, което отначало
бе организирано от крайната десница, а впоследствие поето от властите.
"Знам, че спорим помежду си за формата на републиката, за бъдещето на държавата ни и че понякога го правим твърде
остро. Полша, прости ни", каза Туск, след като поднесе цветя пред паметника на маршал Юзеф Пилсудски, бащата на
полската независимост през 1918 г.
Планираното в центъра на Варшава шествие породи напрежения заради ролята на крайната десница. Миналата година,
на 11 ноември 2017 г., на това шествие радикални групировки скандираха националистически, расистки и дори
антисемитски лозунги, което предизвика критики в чужбина.
В крайна сметка президентът Анджей Дуда и премиерът Матеуш Моравецки обявиха, че това шествие става държавна
церемония, без от него да се изключват националистите, и че те двамата ще участват в него. Крайнодесните организатори
пък заявяват, че това ще са две отделни шествия, които ще протичат по едно и също време.
БНT
√ Президентът Румен Радев участва във форума на мира в Париж
След възпоменателната церемония и официалния обяд за лидерите в Елисейския дворец, президентът Тръмп посети
американско военно гробище в парижкото предградие Сюрен. А протест срещу неговата политика имаше в източната част
на Париж, като беше издигнат балон, изобразяващ го като бебе.
Голяма част от лидерите се включиха в Парижкия форум на мира, който беше открит следобед. Форумът е по инициатива
на френския президент Маркон. Българският държавен глава също говори на събитието.
Целта на събитието, което се провежда за първи път, е да насърчи международното сътрудничество и на най-високо ниво
да се обсъдят актуални теми, свързани с мира и сигурността, околната среда и икономическото развитие и новите
технологии. Пред форума българският президент Румен Радев представи предимствата да бъде изграден международен
институт за устойчиви технологии в Югоизточна Европа. Желанието на държавния глава е този институт да бъде
разположен в нашата страна.
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Пропастта между Изтока и Запада в Европа няма да бъде премахната без последователна визия за свързаност в науката,
технологиите и образованието, подчерта пред парижкия форум на мира президентът Румен Радев.
Румен Радев, президент на Република България: Трябва да търсим проекти, които да задържат младите хора в нашите
страни. Проекти на високо научно ниво, проекти, които да интегрират образование, наука, технологии, индустрия. Това е
начинът да стабилизираме този регион.
Според Румен Радев създаването на институт за устойчиви технологии в югоизточна Европа ще помогне за изграждането
на научна свързаност, която ще премахне пропастта между Източна и Западна Европа и ще ограничи изтичането на мозъци.
Предвижда се първоначално в института да бъде изграден център за адронна терапия за изследване и лечение на тумори,
а по-късно да бъдат привлечени утвърдени експерти за научни изследвания. по думите на Радев създаването на института
ще бъде пример за превръщането на политическата визия за западните балкани в конкретни проекти с реална стойност за
всички страни.
Румен Радев, президент на Република България: Обединяването вече на десет балкански държави около този проект
показва, че регионът излиза от негативното наследство от миналото. Философията, че можем да постигаме определени
цели само със сътрудничество вече става част от регионалната политическа култура.
А на приемабългарският държавен глава е разговарял по актуални теми с много свои колеги, включително и с
американския президент Доналд Тръмп.
Румен Радев, президент на Република България: Винаги, когато има такива срещи, говорим с президента Тръмп. САЩ са
наш стратегически партньор и отношенията са много важни във всички аспекти, като започнем от сигурността през
икономическото сътрудничество, образование, наука.
На приема са пирсъствали и десетки държавни и правителствени ръководители от целия свят.
В историята ще останат 84 държавни и международни лидери, които до вчера представляваха враждуващи народи, а днес
са събрани в мир под Триумфалната арка, заяви домакинът.
Еманюел Макрон - президент на Франция: Остава несигурен само начинът, по който ще бъде интерпретиран този образ.
Ще остане ли като ярък символ на трайния мир между народите или само като снимка на последен момент на единство
преди светът да изпадне в ново безредие. Това зависи само от нас.
Европейският проект за мир, роден през 1945 отново е поставен под въпрос от възхода на национализма и популизма,
изтъкна от своя страна германският канцлер Ангела Меркел.
Ангела Меркел - канцлер на Германия: Тревожа се, че отново виждаме сляп национализъм, отново се действа така, сякаш
можем просто да пренебрегнем нашите реципрочни отношения и ангажименти.
Генералният секретар на ООН предупреди, че са налице признаци за геополитическа ситуация, подобна на довелата до
Първата световна война и на 30-те години на миналия век.
Антониу Гутериш - генерален секретар на ООН: Отслабването духа на компромис, присъщ на демокрацията,
пренебрегването на колективните правила, са отровата на мултилатерализма.
Като реални знаци той посочи разделението в Съвета за сигтурност по Сирия, динамиката на търговско противопоставяне,
която показва връщане към двустранното начало, кризата на доверие в Евросъюза.
Форумът ще продължи и следващите два дена.
√ Бойко Борисов сe среща с кметове на малките населени места
Премиерът Бойко Борисов ще се срещне с кметовете на малките населени места, за да обсъдят исканията им за по-голяма
независимост от големите общини.
Те настояват за самостоятелни бюджети и право на избори в населените места с над 100 жители. Преди месец кметовете
излязоха на улицата, за да поискат законодателни промени, с които да им се гарантира получаването на дължимите пари
от големите общини.
Кметовете твърдят, че въпреки че общинските съвети гласуват бюджетите им, пари постъпват рядко и по малко. Затова са
принудени да плащат с лични средства. За днес беше обявен протест, но беше отложен заради срещата с премиера
Борисов.
√ Няма фрапиращи нарушения след началото на проверките на качеството на горивата
Няма фрапиращи нарушения след началото на проверките на качеството на горивата у нас. Това каза и.д. председател на
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Кирил Войнов. Той добави, че е много важно обаче Агенцията
да има участие при транспортиране и преработка на установено некачествено гориво.
Кирил Войнов - и. д. председател на ДАМТН: Досега сме констатирали над 1 милион литра некачествено гориво, което
трябва да се върне за преработка, но последващият контрол не се изпълнява от нас по законодателство. То трябва да се
промени, за да се проследи това извозване до завода и преработката.
Според Войнов изненадващите проверки дават своя резултат:
Кирил Войнов - и. д. председател на ДАМТН: Предприехме проверки, които ще продължат и тази седмица, за да се
гарантира качеството. Неизправностите са в рамките на допустимото - 9 % от количеството на горивата не отговаряха на
качеството в Сливен и Ямбол. Проверени са засега Плевен, Ловеч, Велико Търново и Стара Загора.
Наложени са санкции на бензиностанции в размер на 1 милион и 7 хиляди лева от началото на годината, заяви още Войнов.
√ Започва проверка в Агенцията по вписванията за раздадените бонуси
Инспекторатът към правосъдното министерство започва проверка в Агенцията по вписванията, във връзка с раздадените
там бонуси. Докладът ще е готов в края на следващата или по-следващата седмица.
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Проверката беше разпоредена от министъра на правосъдието Цецка Цачева. От публикации в пресата стана ясно, че през
октомври служителите в Агенцията по вписванията са получили бонуси в размер на 700 000 лева като "допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати"в рамките на три месеца. Още в петък министър Цачева обясни, че ако
проверката установи нарушения в прилагането на Наредбата за възнагражденията в държавната администрация тя ще
бъде безкомпромисна.
√ Тереза Мей се отказа от спешно правителствено заседание за Брекзит
Британският премиер Тереза Мей е била принудена да се откаже от планирано за днес извънредно правителствено
заседание за одобряване на сделка за Брекзит, твърдят британски медии.
Според в. "Индипендънт", който цитира правителствен източник, споразумението може да не бъде готово до утре, което
прави все по-малко вероятна възможността за провеждане на специална среща на върха на Европейския съюз през
ноември за одобряване на сделката.
Днес в Брюксел започва Съвет по общите въпроси. Очаква се главният преговарящ за Брекзит от страна на ЕС - Мишел
Барние, да осведоми външните министри на държавите-членки за хода на разговорите между Брюксел и Лондон.
БНР
√ Връчват наградите "Мениджър на годината 2018"
На официална церемония в Националната опера тази вечер ще бъдат раздадени наградите „Мениджър на годината 2018“.
Десет са финалистите в 11-ото издание на конкурса и управляват компании, чиито приходи надхвърлят два милиарда и
половина лева през миналата година.
Десетте финалисти представляват телекомуникациите, застраховането и финансите, информационните технологии, до
бивната и хранително-вкусовата промишленост, транспорта и логистиката.
Носителят на титлата ще бъде излъчен след оценка на личностните качества, на финансовите резултати и корпоративните
практики, обясни Силвия Пенева - управляващ съдружник в консултантската фирма, определила финалистите. А единият
от 10 финалисти в конкурса Павел Пенчев коментира най-големия проблем пред бизнеса - недостига на кадри:
„Промяната на структурата на компанията и работата с хората е в основата на това да имаш винаги хора, на които може да
разчиташ и екип, който работи“.
Кристалната статуетка тази година ще бъде връчена на победителя от президента Румен Радев.
√ Николина Ангелкова и Бисер Петков участват в заседание за кадрите в туризма
Министърът на туризма Николина Ангелкова и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще участват в
заседанието на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма на 12 ноември в Гранд хотел "София" в столицата. Това
съобщиха от Министерството на туризма.
В работата на съвета ще се включат представители на Агенцията по заетостта, Националната агенция за професионално
образование и обучение, Центъра за развитие на човешките ресурси, туристически сдружения, работодателски
организации, висши учебни заведения и други.
√ Еврокомисарят за вътрешния пазар участва в конференция в София
Комисарят за вътрешния пазар, индустрията, предприемачеството и малките и средните предприятия Елжбета Бенковска
ще посети България.
В София тя ще участва в конференция на тема „Търсене на сближаване на сигурността за растеж и просперитет - стълб за
стабилността на Европа“.
Комисар Бенковска ще има срещи с премиера Бойко Борисов, с вицепремиера Екатерина Захариева и със заместникминистъра на отбраната Атанас Запрянов.
√ Средно по 300 млн. евро на месец е българският експорт за Германия
Средно по 300 млн. евро на месец е българският експорт за Германия. Статистиката на двустранния ни стокообмен през
последните години подобрява рекордите в историята на икономическите ни отношения. Това стана ясно по време на
среща на заместник-министъра на икономиката на Република България Александър Манолев и държавния секретар на
Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия Оливер Витке в Берлин, съобщава БГНЕС.
Двамата се договориха България и Германия да обменят опит в областта на политиките и мерките за регулиране,
регистриране и контрол на горивата. Зам.-министър Манолев представи законодателните промени, които бяха приети това
лято в нашата страна и акцентира, че за страната ни е приоритет повишаването контрола, но без допълнителни рестрикции
за малкия и средния бизнес. От своя страна държавният секретар Витке разясни регулационните режими на федерално и
регионално ниво. Взето бе решение диалогът да се продължи на експертно ниво, за да се проучат и приложат добрите
германски практики в тази област.
„Германските компании се чувстват добре в нашата страна и разширяват своите инвестиции“, посочи Александър Манолев.
Той цитира и данни на Българо-германската търговска камара, според които около 90% от опериращите германски
компании в страната ни биха инвестирали в България, ако трябва да вземат отново това решение. „За нас ще бъде много
ценно, ако имаме възможност да участваме в повече събития на федерално и в отделните провинции, за да представяме
възможностите за бизнес, които България може да предложи“, допълни българският заместник-министър.
Впечатлени сме от икономическите резултати, които България постига и сме готови да ви подкрепим в привличането на
повече германски инвестиции, подчерта държавният секретар Витке. Тема на разговора бе и задълбочаване на
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сътрудничеството и обмяна на опит при обучението на кадри и застъпването на дуалното обучение в България. Поет бе
ангажимент от германска страна да се проучи възможността за дългосрочно командироване на няколко експерта, които
на място в страната ни да участват в разработването на концепция в тази област.
Германия се утвърждава като все по-важен икономически партньор за България. През 2017 г. износът ни надхвърля 3,5
млрд. евро, а вносът е близо 3,7 млрд. евро. Още по-позитивна е статистиката за 2018 г. като за първите 6 месеца, като
експорта ни бележи ръст от 20%, а вносът се увеличава с 12%, стана ясно по време на срещата.
Заместник-министър Манолев е на посещение в Германия за участие в Източно-германския икономически форум – едно
от най-значимите и авторитетни събития в региона. То е място за среща на най-значимите компании на Източна Германия,
а по време на него ще бъде представена България като атрактивна дестинация за инвестиции.
√ Европейският парламент ще излезе с позиция по последните съдебни реформи в Румъния
Бъдещият бюджет на Европейския съюз и въпросът за върховенство на закона в Румъния ще бъдат водещи теми на
започващата днес в Страсбург пленарна сесия на Европейския парламент. Във вторник германският канцлер Ангела
Меркел ще представи пред евродепутатите визията си за бъдещето на Евросъюза, в първо публично участие след като
обяви намерението си да се оттегли от политиката.
Месец и половина преди първото европредседателство на Букурещ Европарламентът ще излезе с позиция по последните
съдебни реформи в Румъния, които предизвикаха масови протести в северната ни съседка. През октомври в дебата за
върховенството на закона в северната ни съседка се включи румънският премиер Виорика Дънчила, а резолюцията с
изводите ще бъде гласувана утре.
Европарламентът ще гласува в сряда дали да бъде създаден постоянен механизъм за принципите на правовата държава,
който да оценява дали демокрацията и върховенството на закона се спазват от всички държави членки. Решението на
евродепутатите ще бъде в контекста оповестяването утре от ЕК на мониторинговите доклади за напредъка на България и
Румъния по механизма за сътрудничество и проверка.
В сряда евродепутатите ще гласуват преговорната позиция за следващия дългосрочен бюджет. Очаква се за бъдещата
Многогодишна финансова рамка за периода 2021-2027 парламентът да настоява за повече пари за младите, за научните
изследвания, за растежа и заетостта, както и за борбата с климатичните промени.
Един от сериозните въпроси остава как новите предизвикателства като миграцията, отбраната и сигурността трябва да
получат достатъчно финансиране, без да намаляват парите за селскостопанска и кохезионна политика, а уравнението става
по-сложно заради Брекзит и факта, че съюзът ще остане без един от големите си нетни платци на средства към бюджета
на ЕС.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната за 12 ноември
София.
От 19.30 часа на церемония в Софийската опера и балет президентът Румен Радев ще връчи наградата на
единадесетото издание на конкурса „Мениджър на годината".
От 09.00 часа в София Хотел Балкан ще се проведе конференция „В търсене на съгласувана сигурност за
растеж и просперитет: Стълб за стабилността в Европа". Участие ще вземат вицепремиерът и министър на
външните работи Екатерина Захариева, ръководителят на представителството на ЕК в България Огнян
Златев, европейският комисар по вътрешен пазар, промишленост и предприемачество Елжбета
Биенковска и др.
От 09.00 часа заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева ще участва в първата
Международна конференция на тема „Допълваща и алтернативна комуникация в парк-хотел „Москва" в
София.
От 09.30 часа в Sofia Event Center ще започне конференцията „(Р)Еволюция в журналистиката: Медийни
иновации в Централна и Източна Европа", организирана от Асоциацията на европейските журналистиБългария.
От 10.00 часа в зала „Галерия" на Националния студентски дом министърът на Българското
председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова ще открие международен младежки семинар на
тема „Насърчаване на младежкото участие в изборите за Европейски парламент".
От 10.30 часа в Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) ще се проведе
пресконференция по повод стартирането на Световната седмица, посветена на осведомеността за
отговорно прилагане на антибиотиците 12-18 ноември 2018 г.
От 11.00 часа в Аулата на Ректората проф. Уилям Корниш от Университета Кеймбридж, Великобритания,
ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза" на Софийския университет „Св. Климент
Охридски".
От 11.30 часа в Резиденцията на посланика на Италия (ул. „Цар Освободител" № 11) ще се проведе
пресконференция във връзка с Третото и здание на Седмицата на италианската кухня по света.
От 12.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на ръководството на ПП
„Движение България на гражданите" (ДБГ), на която ще бъде представена на готовността на ДБГ за
евроизборите през следващата година и възможностите за партньорство с други формации. Ще бъде
обявена и оценката на партията по проектобюджета за 2019 г.
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-

От 18.30 часа в галерия „Алма Матер", в северното крило на ректората Софийския университет ще бъде
открита изложбата „Някои го предпочитат аналогово" на Добрин Атанасов и Любен Кулелиев.
От 20.00 часа в Зала 1 на НДК ще се проведе спектакълът на Васил Петров „Синатра: Вегас" 2.

***
Бургас
-

-

От 10.00 часа в зала „Петя Дубарова" на Културен център „Морско казино" в гр. Бургас ще се проведе
пресконференция на командира на Втората постоянна противоминна група на НАТО и командирите на
кораби, участващи в учението.
От 17.30 часа във фоайето на Областна администрация ще бъде официално открита изложбата „Бургас в
европейската картография", която ще покаже редки и непоказвани исторически карти, непознати в
България до този момент.От 18:00 часа в сградата на Областна администрация ще се проведе концерт под
наслов „Музиката на Европа - говорим на един език".

***
Варна.
-

-

От 11.30 часа в аудитория 128 на Икономически университет - Варна вицепрезидентът Илияна Йотова
организира Студентска лаборатория „Перспективи за развитие с българска диплома". Събитието е
първото от поредица срещи, които вицепрезидентът планира със студенти от български произход, които
учат във висши учебни заведения в страната по ПМС №103 и ПМС №228.
От 10.00 до 12.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ на ул. „Г. Бенковски" № 1 във Варна народният представител
Владимир Вълев ще се срещне с граждани.
От 13.30 часа в централата на БСП на ул. „Македония" 33 народните представители от ПГ „БСП за
България" проф. Анелия Клисарова и Иван Иванов ще проведат приемна за граждани.
От 13.30 часа в двора на УМБАЛ „Св. Марина", пред онкологията (ул. „Христо Смирненски" 1),
представители на биофармацевтична компания и лекари от лечебното заведение, ще засадят дървета,
като част от инициативата „Здравето на природата е твоето здраве". По време на събитието доц. д-р
Николай Цонев, завеждащ Клиника по медицинска онкология, ще представи актуални данни за
разпространението, диагностиката и лечението на рака на белия дроб за България и света.

***
Велико Търново.
От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на народните представители от БСП от
великотърновския избирателен район с коментар по актуални политически въпроси и представяне на
алтернативен „Бюджет - 2019".
От 14.00 часа в ресторант „Аз и Ти" над парка в квартал „Кольо Фичето" народният представител Весела
Лечева ще проведе приемна с граждани.
***
Видин.
От 09.00 до 17.00 часа в Община Видин фондация АДРА-България ще извърши безплатни прегледи на
жени, на възраст 45-65 години, с цел ранно диагностициране и превенция на остеопороза.
***
Генерал Тошево.
От 07.30 до 12.30 часа в офиса на ПП ГЕРБ ще се проведе кампания за безплатно измерване на кръвната
захар, организирана от ГЕРБ-Добрич.
Карлово.
От 10.30 часа президентът Румен Радев ще бъде на посещение в 61-ва Стрямска механизирана бригада в
Карлово. Президентът ще приеме строя на почетния караул, след което ще се срещне с личния състав и
ще разгледа въоръжението, техниката и войсковото оборудване на бригадата. Румен Радев ще поднесе
цветя пред паметника на загиналите воини във войните за национално обединение от 1912-1918
***
Козлодуй.
От 11.00 часа в Заседателната зала на Община Козлодуй ще се проведе заключителната пресконференция
за представянето на проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищни
сгради в гр. Козлодуй".
***
Кюстендил.
От 10.30 часа кабинета на обществения посредник за Община Кюстендил Васил Иванов ще се състои
пресконференция.
От 14.00 часа във фоайето на читалище „Братство" ще бъде открита изложбата „Есенни мотиви".
***
Пловдив.
От 09.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе заседание.
От 11.00 часа на британските гробове на Пловдивските централни гробища ще се проведе
възпоменателна церемония в памет на загиналите военнослужещи и цивилни и навършването на 100
години от края на Първата световна война.
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-

От 18.00 часа Регионалният природонаучен музей в Пловдив ще отбележи 3 години от създаването на
първия и единствен дигитален 3D планетариум у нас.

-

От 14.30 часа етаж в залата на Общински съвет - Разград ще бъдат наградени победителите в конкурса за
есе, организиран от Районно управление - Разград по повод професионалния полицейски празник „Ако
бях полицай" със свои творби се включиха 39 деца от 6 учебни заведения в общините Разград и Цар
Калоян.

-

От 14.00 часа в Зала 1 на Община Свищов ще се проведе информационна среща, посветена на
възможности за финансиране на различни проекти от Европейския съюз.

***
Разград.

***
Свищов.

***
Стара Загора.
От 17.30 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще бъде гост на празника по
случай 75 години от създаването на ПГСАГ в държавната опера в Стара Загора. В 17.15 часа е предвидено
кратко изявление. Преди това министърът ще посети Казанлък, Мъглиж и Гурково. Посещението включва
работни срещи с кметове, с директори на училища и детски градини, както и с работодатели, ангажирани
с развитието на професионалното образование.
От 19.00 часа в Драматичния театър ще се играе постановката „Укротяване на опърничавата".
От 19.30 часа в бирария „Колобри на бирата"/Beer Kolobars ще се проведе третото издание на
инициативата „Приказки за Стара Загора".
√ Теми и гости в ефира
БНТ, „Сутрешен блок"
По пътищата на страната - за качеството и контрола в строителството на пътните проекти.
Политически сблъсъци. За стабилността на управлението и обществения отзвук. Говорят анализаторите.
Решенията на Националния съвет на БСП. Има ли напрежение в партията? Гост: депутатът Антон Кутев.
С какво гориво зареждаме автомобилите? Какво показва проверката на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор /ДАМТН/?
Колко ученици отпадат от училище в Русе и областта и могат ли да бъдат върнати в клас?
БТВ, "Тази сутрин"
Масови протести в цялата страна срещу високите цени. На живо, от най-горещите точки. Как ще продължи
гражданското недоволство.
Президент срещу правитеплство, рунд пореден. Политически анализ на Антоанета Христова и Андрей
Райчев.
Остър сблъсък на пленума на БСП. Защо вътрешната опозиция упрекна ръководството в диктатура? В
студиото Драгомир Стойнев.
Отново Хепатит А в училище. На живо, предупредени ли са навреме родителите?
След поредния епичен дуел, кой ще напусне „Фермата"?
Нова телевизия, „Здравей, България"
Протести и пътни блокади в цялата страна. Докъде ще стигне недоволството срещу високите цени на
горивата и бедността? В предаването ще видите още:
Оставки и скандали в БДЖ! Ще останат железниците без шефове - в студиото говори транспортният
министър Росен Желязков
Глобите към КАТ скачат двойно, ако не ги платим до месец. Колко от нарушителите се отървават от
санкциите и кои са най-фрапантните ситуации, които заснемат на пътя - отговорите в "На твоя страна".
Абсурден случай. Защо мъж у нас повече от 30 години живее без самоличност?
Спор за мигрантите. Защо документ на ООН стана повод за ново политическо напрежение? В студиото евродепутатът Ангел Джамбазки и политологът Даниел Стефанов.
Само на 9, а вече най-красива в света. Среща с малката Бриана от Варна, която грабна титлата "Мини Мис
свят".
Защо ученици решиха да обикалят обезлюдените села в България и да помагат на възрастните хора там?
Bloomberg TV
√ Brexit забавя иновациите на европейския автомобилен пазар
Несигурността около развода на Великобритания с ЕС притеснява все повече производители
Brexit забавя иновациите за европейския автомобилен сектор, като отклонява вниманието от големите технологични
предизвикателства, с които се сблъсква индустрията, пише CNN.
Технологични ръководители в германските автомобилни концерни BMW и Volkswagen твърдят, че раздялата между
Великобритания и Европейския съюз (ЕС) може да доведе до изоставането на региона от Азия и Америка, тъй като тя
нарушава операциите, заплашва сътрудничеството в изследователската дейност и източва ресурси.
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“Дебатът около Brexit влияе на цяла Европа, като не се очаква тя да постигне технологично развитие”, посочва Мартин
Хофман, главен информационен директор на Volkswagen, цитира CNN. “Това ни разсейва”, добавя още той.
Европейската автомобилна индустрия инвестира 54 млрд. евро в иновации всяка година, по данни на Европейската
асоциация на автомобилните производители. Това я прави водеща индустрия в Европа от гледна точка на инвестирането
в изследователска и развойна дейност на Стария континент.
Тази година обаче инвестициите са под тази сума. Обществото на моторните производители и търговци посочва, че
инвестициите в нови модели и фабрики във Великобритания са спаднали с 47% през първата половина на 2018 г.
Индустрията вече има участие и в надпреварата за развиването на електрическите превозни средства и автономните
автомобили.
“От технологична гледна точка в момента бъдещето се пише в Китай и САЩ”, смята обаче Хамънд.
Великобритания и ЕС все още не успяват да договорят напълно условията на едно бъдещо споразумение за Brexit, което
създава все повече притеснения за бизнеса от възможността Кралството да напусне блока без сделка.
Британската автомобилна индустрия изчислява, че новите вносни мита в такъв случай ще струват най-малко 5 млрд. евро
на сектора. Хаотичен Brexit притеснява и производителите, които смятат, че това ще доведе до сериозни забавяния и
цялостно объркане на веригите им на доставка.
Старши вицепрезидентът по електроника на BMW Кристофър Гроте вижда Brexit като “много негативно нещо”.
Brexit ще накара фабриката на компанията, произвеждаща Mini в Англия, да затвори веднага след като раздялата между
Кралството и ЕС стане факт през март 2019 г., тъй като концернът няма сигурност, че ще успее да набави всички необходими
за производството си части.
Друг риск за сектора идва от проблеми с академичните изследователски проекти, иначе подкрепящи индустрията.
Държавите членки на ЕС изпълняват съвместно голям брой проекти, насърчаващи работата на автомобилните
производители.
Този начин на партньорство обаче може сериозно да се затрудни след Brexit, смята Гроте.
“Всяка бариера, която се поставя, води до преустановяване на съвместната дейност”, посочва той, цитиран CNN.
Подобни проблеми вече са факт за британските университети. Данни от британския бизнес департамент сочат, че делът
на финансирането на ЕС за научни изследвания, който отива в британските университети, е намалял още след гласуването
за Brexit през 2016 г.
BMW и Volkswagen са само част от многото компании, които предупредиха за негативното отражение на Brexit.
Автомобилни производители като японските Nissan и Honda също имат фабрики във Великобритания. Американската
компания Ford произвежда двигатели в две фабрики там. Някои от тях дори съобщиха, че ще трябва да напуснат Кралството
след Brexit.
Германската инженерна група Schaeffler обяви в четвъртък, че планира да затвори 2 фабрики във Великобритания. Найголемият британски автомобилен производител Jaguar Land Rover също отбеляза несигурностите около Brexit,
съобщавайки, че ще въведе тридневна работна седмица за около 1000 от своите служители до Коледа.
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