Важни обществено-икономически и политически теми

News.bg
√ Борисов в Солун: Ако стане проблем, кой ще ни помогне най-много - НАТО и ЕС
Няма по-добро място от Европейския съюз. И Гърция като изпадна в криза, кой застана до нея - Европейският съюз. Ако
стане проблем, кой ще ни помогне най-много - НАТО и ЕС", обясни премиерът Бойко Борисов пред участниците в Третата
среща на високо равнище в Солун, посветена на европейската перспектива, свързаността, индустриалното развитие и
сътрудничеството със Западните Балкани.
"Нашата свързаност е и геостратегическа във всяка една сфера. И колкото по-скоро видим Македония в ЕС и НАТО, толкова
по-добре за България и Гърция", коментира Борисов.
Той добави, че някои неща трудно се приемат, както и с десетилетия трупаните исторически конфликти, но дали това е
изгодно за бизнеса. "Не е ли добре да има свързаност София-Скопие, да имате София-Солун, но и Солун-Скопие-ТиранаБелград? Така и бизнеса, и транспортните коридори всеки да ги предпочете там, където му е удобно", обясни премиерът.
Какво по-добро от това Гърция да има излаз на Дунав, а по този начин да се развиват Дунавската, Румънската,
Черноморската стратегия, коментира Борисов балканските лидери.
"На Бургас да имате кей и вие, а съответно България и Севера да имаме - в Солун и Александруполис", обясни той на
Ципрас. Борисов предлага Александруполис да бъде свързан с магистрала и да се модернизира жп линията с Бургас.
"В момента няма нищо, което да ни спира да продължим да развиваме търговските ни отношения, стокооборотите, както
и тази свързаност, за която говоря", коментира премиерът Борисов.
√ Над 40 000 души в София са заети в IТ сектора, обяви кметът Фандъкова
София се утвърди като регионален център на информационните и комуникационни технологии. Те формират 5,7% от
икономиката на града. Над 40 000 души са заети в IТ сектора, обяви столичният кмет Йорданка Фандъкова пред
присъстващите на четвъртото издание на Startup Europe Summit.
Според столичния кмет София се нареди на второ място в класацията Европейски градове и региони на бъдещето за 2018
и 2019 г. в категорията Големи градове на бъдещето в топ 10 на източноевропейските региони на бъдещето.
София заедно с югозападния регион е сред 10-те най-добре представящи се градове в Европа. В анализа се подчертава, че
регионът е център на публично финансирани проекти за проучвания и развитие.
Чрез Общинската агенция за инвестиции София се присъедини към международната стартъп платформа Скел международен онлайн портал, целящ да помогне развитието на единна прозрачна стартъп екосистема от свързани
помежду си европейски градове. Участват 10 града.
Имаме 20 подадени проекта, очакваме да бъдат разгледани и одобрени.
Убедена съм, че тези успехи на града се държат на 2 фактора - инициативни, образовани млади хора, които творят и вторият
- инвестициите в публична инфраструктура. Разчитаме на вашите идеи, включително за това как да подкрепяме
компаниите, заяви Фандъкова.
Тя даде пример с три проекта - закупуване на билет само чрез мобилния телефон, получаване на сигнали и промени на
маршрутите на градския транспорт и пилотен проект за сметосъбиране в столичния жк. "Люлин" със 120 контейнера за
отпадъци, на които има датчици. Заедно с фондация "Заслушай се" е разработен софтуер за превод на аудиоинформация
на езика на жестовете.
Благодарение на тези идеи променяме бързо нашите градове, допълни Фандъкова.
Sputnik.bg
√ Варна се включи в Startup Europe Summit 2018
Кметът Иван Портних и над 30 представители на дигитални и стартъп компании от Варна се включиха в конференцията
Startup Europe Summit 2018, организирана от еврокомисар Мария Габриел в София. Сред гостите на събитието бяха
министър-председателя Бойко Борисов, премиерите на Македония-Зоран Заев, на Сърбия-Ана Бърнабич, на Черна гораДушко Маркович, вицепремиерът Томислав Дончев и други. Това е четвърто издание на форума, в който участват над 500
представители на стартиращи компании.
„XXI век е времето на стартъпите. Те са амбициозни по природа, не се страхуват от провал. Амбиция, смелост, риск,
вдъхновение – с тези ценности стартъпите формират важна част от ДНК-то на модерните икономики. Те са лакмус за
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нашата способност да се възползваме максимално от цифровата революция. И трябва да продължим подкрепата си за тях
чрез програми като „Цифрова Европа“, с бюджет над 9 милиарда евро, инициативата Startup Europe, която вече помогна
на повече от 700 стартъпа, плана „Юнкер“, цифровите иновационни хъбове, каквито искам да имаме във всеки един
европейски регион. В края на 2018 ще бъде отворена нова покана за 8 милиона евро в рамките на програмата „Хоризонт
2020“ в подкрепа на такива хъбове в региони, които досега не са достатъчно добре покрити, заяви еврокомисар Мария
Габриел. „Стартъпите са тук и очакват нашата подкрепа. А подкрепата за тях означава подкрепа за по-конкурентоспособна
Европа и Западни Балкани, по-голям растеж на икономиката, повече възможности за хората“, добави тя.
По време на форума бяха стартирани две стартъп мрежи: Startup Europe за Централна и Източна Европа и Startup Europe
Western за Западните Балкани. Подписана бе и декларация за укрепване на екосистемата за технологично
предприемачество в тези региони, която гарантира, че членовете на тези партньорства от 14 държави (основатели на
стартъпи, инвеститори, ръководители и предприемачи) поемат ангажимент да улеснят връзките между стартъпите в
региона, да насърчат образованието по предприемачество, да увеличат наличието на финансиране.
По-късно еврокомисар Мария Габриел проведе среща с кмета Иван Портних и варненската група, по време на която
участниците се обединиха около тезата, че ще работят за развитието на единна и силна стартъп екосистема в морската
столица, за налагането на Варна като технологичен град и европейски дигитален хъб.
Investor.bg
√ ЕК финансира с 293 млн. евро за жп линията между Пловдив и Бургас
Времето за пътуване ще се съкрати с 40 минути
293,4 млн. евро ще бъдат инвестирани по линия на Кохезионния фонд в железопътната линия между Пловдив и Бургас,
съобщи Европейската комисия (ЕК).
Така двата града ще бъдат свързани с едно от най-важните пристанища на Черно море с високоскоростната железопътна
линия по коридора Ориент/Източно Средиземноморие от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), свързващ
Централна с Югоизточна Европа.
„Благодарение на този проект, финансиран от ЕС, българските граждани ще могат да пътуват за по-кратко време и при
повишена безопасност. Те също така ще усетят и ползите от по-доброто качество на въздуха, тъй като проектът насърчава
екологосъобразната мобилност в страната“, каза комисарят по регионалната политика Корина Крецу
Проектът ще доведе до намаляване с 40 минути на времето за пътуване както за пътниците, така и за товарите, като
влаковете ще достигат скорост между 130 и 160 км/ч по участъка с дължина 293 км.
В същото време редица мерки ще доведат до повишаване на безопасността по линията благодарение на новите системи
за сигнализация и телекомуникации и заменянето на съществуващите железопътни прелези с 29 надлеза, пешеходен
надлез и подлез.
√ Климатичните промени застрашават лозарството
Най-уязвими са кооперациите и дребните лозари
Климатичните промени през последните 15 г. са довели до сериозно увеличаване на щетите в лозарството. Това съобщиха
експерти на кръгла маса в Икономическия университет във Варна, посветена на устойчивото развитие на сектора, пише
вестник „Труд“.
„У нас има над 660 000 дка лозови масиви. Екстремни природни явления засягат все повече територии и за по-дълго време.
Докато преди последствията от една градушка се преодоляваха за година-две, сега минават 4-5 г.“, обясни проф.
Венелин Ройчев от катедра „Лозарство“ в Аграрния университет в Пловдив.
Според него най-уязвими са кооперациите и дребните лозари, които нямат възможност да завършат цикъла до
производство на вино. „Те продават продукцията си на ръба на загубата, затова младите хора нямат интерес да гледат
лозя.
Радостното е, че на мода се връщат местните сортове, които са аклиматизирани и харесвани от потребителите“.
Според колегата му доц. Ангел Иванов качествата на тазгодишната гроздова реколта са много добри, но няма регион в
страната, който да е останал незасегнат от порои и градушки. Необичайните зимните студове също са бич за насажденията.
Най-устойчивите сортове – каберне совиньон, червен мискет и ркацители, измръзват при -16 градуса, а традиционните
български памид, мавруд и гъмза не издържат и толкова.
Затова експерти от цяла Европа работят по създаването на студоустойчиви сортове грозде. Вече са факт такива кръстоски
с американска и амурска лоза, които почти не се пръскат с химически препарати. Плодът им обаче е по-кисел и тепърва
трябва да се работи по усъвършенстването му, поясни доц. Иванов.
Заради подобни дефекти у нас не се ползва нито един от над 30 устойчиви сортове грозде, създадени през последните 60
г. в Института по лозарство и винарство в Плевен. В Украйна обаче хиляди декари са засадени с наши хибридни лози,
посочиха експертите.
Дарик
√ Бюджетната комисия в НС отхвърли президентското вето върху законови промени
Парламентарна комисия по бюджет и финанси отхвърли ветото на президента Румен Радев върху промените в Закона за
корпоративното подоходно облагане, с които се наложиха промени в други закони. „За“ повторното приемане на
промените в закона гласуваха 12 депутати, 9 бяха „против“, съобщава Фокус. Последните промени в закона бяха приети от
депутатите на 7 ноември, а държавният глава ги върна за ново обсъждане на 13 ноември.
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Президентът изразява несъгласие с разпоредби, които водят до увеличаване на данъка за старите коли. Управляващите
изтъкват, че увеличението на данъка за старите автомобили ще е средно с 6-10 лева на година. Според държавния глава
уредбата на данъка няма да стимулира замяната на по-старите автомобили с по-нови, нито ще доведе до постигане на
търсения екологичен ефект.
"Състоянието на превозните средства в една държава е проекция на стандарта на живот и показател за съществуващите
социални разслоения в нея. Приетите правила ще стоварят данъчната тежест върху гражданите с ниски и средни доходи,
както и върху малкия и средния бизнес. Не се отчита нито колко често се ползват превозните средства, нито наличието на
катализатори, нито вида на горивото. Няма и гаранции, че събраните средства от този данък ще се разходват за екологични
цели", мотивира се президентът.
Държавният глава възразява и за отлагането на реформата за таксата върху битовите отпадъци, направено без никакви
мотиви, въвеждането на по-високи данъчни ставки за имоти в населени места от Списъка на курортите в България в
зависимост от използването на имота, промени в Закона за митниците.
1 към 1
√ Плащаме 137 млн. лева за отсечка от 14 км
Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Светослав Глосов подписа договора за
проектиране и строителство на 14,5 км от пътІ-8 Калотина – Софийски околовръстен път, в участъка от ГКПП „Калотина“ до
пътния възел при Драгоман (от км 1+000 до км 15+500). Изпълнител на отсечката ще е „СТРАБАГ БПА“ ДЗЗД, с участници:
„Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Полша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД. Стойността на договора е 137 491 883.28 лв.
без ДДС. Част от средствата за финансиране са осигурени по Механизма за свързване на Европа на ЕС, а останалите са от
републиканския бюджет.
Отсечката ще бъде с по две ленти за движение в посока и лента за аварийно спиране. При км 12+520 ще бъде изграден
вход-изход от първокласния път към интермодален терминал Драгоман. Ще бъдат построени 10 големи съоръжения, две
от които са при пътните възли „Калотина“ и „Драгоман“. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 852 календарни
дни, от които 122 дни са за изработване на техническия проект.
Предстои подписването и на договора за изграждането на още 17 км от път I-8 – между Драгоман и Сливница. Този участък
ще се изпълнява от „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД.
Път І-8 е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Трасето е по направлението Лондон – Будапеща – Белград
– София – Пловдив – Истанбул – Калкута и е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток.
Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно
Средиземноморски”.
Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на
магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали
времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение.
В. Земя
√ Над 200 китайски компании посетили страната ни тази година в търсене на възможности за бизнес
Представители на повече от 200 китайски компании са посетили страната ни през 2018 г. като са проучвали възможности
за инвестиции и стартиране на съвместни партньорства с български предприятия. Това съобщи заместник-министърът на
икономиката Александър Манолев по време на откриването на Международна конференция на младите лидери и
предприемачи в рамките на формата „16+1“, която се провежда в София. „Изминалата година бе много важна за България
от гледна точка инициативата 16+1 като приехме домакинството на редица престижни форуми – нещо, което се отрази
благоприятно и на връзките между бизнеса“, каза Александър Манолев. Той посочи, че през 2018 г. последователно
страната ни бе домакин на Седмата среща на правителствените ръководители на Китай и държавите от Централна и
Източна Европа; на Първата среща на Междубанковата асоциация на Китай и страните от Централна и Източна Европа;
както и на 4-тата Среща на местните ръководители на инициативата „16+1“. „Имаме всички основания да си пожелаем, че
2019-а ще е годината, в която ще видим плодовете от това активно участие на България в рамките на инициативата и в
икономическата сфера“, допълни икономическият заместник-министър. „Това е и поредната година, през която отчитаме
устойчив ръст на двустранния стокообмен между България и Китай“, акцентира зам.-министър Манолев и допълни, че през
първата половина на 2018 г. сме изнесли стоки за над 366 млн. щ.д. за КНР, което е ръст от 10%, а двустранният ни
стокообмен за изминалата година надхвърля 2 млрд. долара. В събитието участие взеха и посланикът на Китайската
народна република у нас Н. Пр. Джан Хайджоу, академик Стефан Воденичаров, председателят на фондация „Славяни“
професор Захари Захариев и др. Организатори от българска страна са Национална асоциация „Един пояс, един път“ и
Сдружение „Асоциация за международно обществено развитие“. Основен партньор от страна на Китай е „All-China Youth
Federation“, което е най-голямото младежко обединение в страната.
√ От 2021 до 2026 г. Брюксел ни дава 5,6 млрд. евро агросубсидия, но само за „истински земеделски стопани”
В доклада на Европейския парламент по предложенията за бъдещата ОСП 2021 – 2027 година, представени от
Европейската комисия (ЕК), няма промени в размера на бюджетите по директните плащания за държавите-членки,
предложени от ЕК. Така за седемгодишния период България ще получи общо над 5,6 милиарда евро само за директни
плащания, като разпределението по годините върви с леко завишение в сумите. Планираното разпределение за страната
ни е следното – за 2021 г. за директни плащания фермерите ще получат 776 281 570 евро, през 2022 г. — 784 748 620 евро,
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през 2023 — 793 215 670 евро, през 2024 г. — 801 682 719 евро, през 2025 г. — 810 149 769 евро, през 2026 г. — 818 616 819
евро и през 2027 г. и следващите — 818 616 819 евро.
С оглед на по-нататъшното подобряване на качеството на изпълнението на ОСП от ЕП предлагат подпомагането на
доходите да бъде насочено към истинските земеделски стопани. С цел осигуряването на общ подход на равнището на ЕС
за такова насочване на подпомагането, следва да бъде установено рамково определение за„истински земеделски
стопанин“ с основните елементи.
Въз основа на тази рамка държавите членки следва да определят в своите стратегически планове по ОСП кои земеделски
стопани не се считат за истински земеделски стопани въз основа на условия, като приходи, вложена работна ръка в
стопанството, предмет на дружеството и включване в регистрите. То също така не следва да води до възпрепятстване на
подпомагането за земеделски стопани, които извършват разнородна дейност — тези, които извършват стопанска, но и
неселскостопански дейности извън стопанството, тъй като техните многобройни дейности често укрепват социалноикономическата структура на селските райони.
При всички случаи рамковото определение следва да допринася за запазване на семейния модел на селско стопанство,
съществуващ в Европейския съюз, и да се основава на истинска селскостопанска дейност.
Agro.bg
√ Над 1,5 млн. лева преведе ДФЗ по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г.
Общо 611 фермери са подали документи за подпомагане по мярката
ДФ „Земеделие“ преведе над 1,5 млн. лева ( 1 520 710 лв.) на 168 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14
„Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 611 фермери подадоха документи за подпомагане по
мярката. Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки,
които продължават и в момента.
Мярка 14 има за цел да осигури по-добър здравен статус на животните и да подобри хигиената при тяхното отглеждане.
Заложените дейности трябва да гарантират по-качествени и по-безопасни храни от животински произход, опазване на
околната среда, както и повишаване безопасността на труда на фермерите. Субсидиите следва да компенсират частично
или изцяло земеделските стопани за направените от тях допълнителни разходи, свързани с отглеждането на едрите и
дребни преживни животни (ЕПЖ и ДПЖ).
Годишният размер на плащането за говедовъди и биволовъди по подмярка 14.1 „Хуманно отношение към животни в
сектор ЕПЖ" (съгласно НАРЕДБА № 4 от 08.08.2017 г.) е:
за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане за телета на закрито - 27,46 евро за животинска
единица;
за осигуряване на свободна подова площ при индивидуално отглеждане на крави и биволици на закрито - 42,71 евро за
животинска единица;
за свободно отглеждане на говеда и биволи над 6 – месечна възраст на открито – 24,54 евро за животинска единица.
Годишният размер на плащането за овцевъди и козевъди по подмярка 14.2 „Хуманно отношение към животни в сектор
ДПЖ" е:
за осигуряване на свободна подова площ на закрито - 44,40 евро за животинска единица
за свободно отглеждане на открито - 22,50 евро за животинска единица
ДФ „Земеделие“ напомня на кандидатите по мярка 14, че обработката на подадените заявления се извършва
децентрализирано – на регионално ниво, в областните дирекции на фонда (Отдел РРА - РА), от където могат да получат
допълнителна информация.
Аctualno.com
√ Европейска седмица на професионалните умения стартира в Стара Загора и областта
В Европейската седмица на професионалните умения 19 фирми от Старозагорска област организират дни на отворените
врати от 19 до 25 ноември за родители и ученици. Миналата година в инициативата са се включили само 7 фирми.
Регионалното управление на образованието (РУО) е координатор на Европейската седмица на професионалните умения,
а партньори са община Стара Загора, областната администрация и работодателски организации.
Според заместник кмета по хуманитарните дейности Иванка Сотирова интересът към професионалното образование е
повишен през последните години, но смята, че с такива дни на отворените врати все повече ще се подобрява отношението
към него най-вече на родителите. И даде за пример стартиралото преди дни безплатно IT обучение, а строителни фирми
са проявили интерес за организиране на подобно обучение за подготовка на кадри за техния бранш.
„Все още професионалното образование е с нисък престиж, затова Дните на отворените врати са важен елемент, който се
прилага на практика в Европа. Навсякъде се отварят вратите на предприятия, за да могат деца и родители да добият реална
представа за индустрията, да се запознаят с реалното производство“, каза Олег Стоилов, председател на ТПП. Според него
инфраструктурата на Стара Загора е готова да обучава повече кадри, но е необходима промяна на отношението на
обществеността към професионалното образование, както и професионалното образование и дуалното обучение да станат
национална политика.
„С идеята за отворени врати във фирмите в РУО имат идея да сложат началото на подготовката за план-приема за
следващата учебна година“, обясни Татяна Димитрова, началник на РУО. Тя обяви, че засега в него има съотношение 60:40
в полза на професионалното образование. “Тъй като професионалното образование става все по-модерно, трябва да се
създаде механизъм за популяризирането му.”, смята тя. До 10 декември работодателските организации и училищата
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трябва да подадат информация, особено за нови професии, които да се включат в новия план-прием за 2019/2020 учебна
година.
Голяма част от включилите се в Дните на отворените врати фирми са партньори по проекта ДОМИНО за въвеждане на
дуалното обучение в професионалното образование. През април, по време на Областната панорама на професионалното
образование, фирми отново ще отворят врати за родители и ученици.
Varna Utre
√ 38% от храните в големите търговските вериги са вносни
38% от храните в големите търговските вериги са вносни. Останалите 62% са родно производство, показва проучване в
петте най-големи вериги у нас, направено от Министерството на земеделието.
При хлябът и тестените изделия шансът да купиш продукт, произведен в България е най-голям. Делът на родните стоки
при тях е между 77% и 100%.
При деликатесите и колбасите родните продукти са между 55% и 80 на сто.
Най-нисък е делът на българските стоки при млечните продукти. Едва между 57% и 75 на сто от тях са произведени в
страната.
Вносните стоки у нас обаче не са същите като в Западна Европа, а това признаха и от Брюксел през септември.
Така че евродепутатите решиха, че двойното качество при храните ще се счита за нелоялна практика и фирмите, които
произвеждат такива продукти, да бъдат глобявани с 4% от годишния си оборот.
А минитърът на земеделието Румен Порожанов днес отчете положителна тенденция при производството на бели и
червени меса.
Само за първите 8 месеца на тази година, съпоставени с 8-те месеца на миналата година има увеличение при
производството на бели меса с 18.4%, на червените меса – 7.6%, съобщи той.
Същата тенденция се отнася и за потреблението на готови млечни продукти и яйца. Делът на българското производство в
общото потребление при киселото мляко, кравето сирене, кашкавала и яйцата е около или над 90%. За периода януариавгуст 2018 г. се запазва тенденцията на увеличение на обема на произведените млечни продукти, като най-голям ръст
бележи производството на пресни млека (40%) и сирена (33%).
Производството на имитиращи продукти с растителни мазнини намалява с около 17%, след като се предприеха промените
в нормативната уредба и забраната за използването им в млекопреработвателните предприятия, подчерта министърът.
По предварителни данни за първите 6 месеца на тази година износът на селскостопански стоки, където се включват и
храните, нараства с 13,5% спрямо 2017 г. и достига 1,9 млрд евро. По думите на Румен Порожанов очакванията са износът
да надхвърли 4 млрд евро.
Dnes.bg
√ Търсят се: Учители, работници, продавачи...4 хил. безработни се върнали от сезонна заетост навън
Най-ниското равнище на безработицата през октомври за последните 10 години отчете Агенцията по заетостта.
Стойността на показателя през месеца е 5.9%. В сравнение със септември т.г. се наблюдава минимално увеличение от 0.3%.
Броят на регистрираните безработни е общо 193 499, новорегистрираните за месеца са 36 143.
Малко над 4 000 са тези, които са се регистрирали в бюрата по труда през октомври след завръщане от сезонна работа в
чужбина.
Общо 18 743 души са постъпили на работа през октомври, като 85.6% от тях са устроени в реалната икономика.
Заявените работни места на първичния пазар на труда през октомври са 14 611, като 81.3% от тях са в частния сектор.
Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29.7%), търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети (14.9%), административните и спомагателните дейности (10.0%) и др.
Най-търсените през месеца са преподавателите, оператори на стационарни машини и съоръжения, работници в добивната
и преработващата промишленост, строителството и транспорта, продавачи, бармани, сервитьори, готвачи и др.
В. Дума
√ ВМЗ ще прави дронове по израелски технологии
Държавните "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот подписаха договор с израелската компания
"Аеронаутикс Груп" (Aeronautics Group) за трансфер на израелски технологии, които българското предприятие ще използва
за създаването на собствен бранд безпилотни самолети, съобщиха от министерството на икономиката вчера. Тази
възможност бе обсъдена от премиера Бойко Борисов през юни 2018 г. при негово посещение в Израел и среща с
израелския му колега Бенямин Нетаняху. Тогава Борисов съобщи, че "в сферата на високите технологии ще разговаряме
дали не можем да направим и самолетопроизводство в областта на отбраната, особено в изключително модерно и силно
оръжие, което са дроновете". При визитата на Нетаняху в началото на ноември, в рамките на срещата на държавните
лидери на България, Румъния, Гърция и Сърбия, Борисов му напомни за договорката им за дроновете и се зачуди защо
още нищо не е направено.
Дни по-късно е подписан и договорът на ВМЗ с "Аеронаутикс" за производството на безпилотните апарати. Това е станало
по време на среща на министъра на икономиката Емил Караниколов с представители на израелската компания в София,
на която са участвали още заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, представители на военното и
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външното министерство. Договорът за сътрудничество е подписан от Атанас Богданов, председател на Борда на
директорите на ВМЗ Сопот, и от Ади Коен, директор на бизнес развитие и маркетинг на "Аеронаутикс" .
Израелската компания е глобален лидер в производството и дизайн на безпилотни летателни апарати, има над 70 клиенти
по целия свят, в това число продава и на НАТО. Договорът за трансфер на технологии ще даде възможност на ВМЗ за
собствен бранд български безпилотни летателни апарати, както и тяхното сервизиране, поддръжка и обслужване,
посочват от министерството.
√ БНБ очаква по-нисък растеж
През третото тримесечие индексите на международната конюнктура се понижиха и сигнализират за забавяне на растежа
на глобалната икономическа активност както в сектора на промишленото производство, така и в сектора на услугите. В
съответствие с наблюдаваната международна конюнктура очакваме външното търсене на български стоки и услуги да
забави темпа си през четвъртото тримесечие на тази година и през първото тримесечие на 2019 г. Това прогнозират
експертите на Българската народна банка (БНБ) в най-новото издание "Икономически преглед" на централната банка,
което отразява макроикономически показатели през третото тримесечие на тази година. В него се анализира
икономическата и финансовата ситуация на българската икономика, правят се прогнози за развитието й, като се посочват
и рисковете, които могат да влошат показателите.
Според анализаторите на БНБ факторите, които ще допринасят за забавянето, са свързани с влошената икономическа
ситуация в Турция, въвеждането на мерки на протекционизъм в световната търговия, несигурността около преговорите за
Brexit, както и с несигурността, произтичаща от политическата ситуация в Италия.
Специалистите на централната банка очакват, че през следващите две тримесечия основен принос за растежа на реалния
БВП ще продължи да има вътрешното търсене.
√ Атакуват пред ЕК сделката за "Сосиете Женерал Експресбанк"
Асоциацията за защита на потребителите изпрати жалба до Европейската комисия (ЕК) във връзка със сливането на "Банка
ДСК" и "Сосиете Женерал Експресбанк". Тя е адресирана до зам.-председателя на комисията по финансовата стабилност,
финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари Валдис Домбровскис, комисаря по вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество Елжбета Бенковска и комисаря по правосъдие и потребители Вера Йоурова. Причината е, че сделката
може да доведе до монопол в България, с което да бъдат засегнати интересите на потребителите. Освен това "Сосиете
Женерал Експресбанк" да попадне под унгарска собственост в момент, в който Европейският съюз задейства наказателна
процедура срещу Унгария.
Призоваваме ЕК да провери сделката между "Сосиете Женерал" и унгарската OTP за българските им банки. ЕК трябва да
провери дали е налице господстващо положение след сливането, пише в жалбата. След сливането, "Банка ДСК" може да
доминира и да изкриви пазара, защото ще се превърне в гигант, особено при банкирането на дребно. Комбинираният
пазар на двете банки при ипотечните кредити е близо 27%, а при потребителските 38,78%. При общия размер на кредитите
за домакинства, делът на банката става 31%, а при жилищните ипотечни кредити - 26.7%.
Притеснителен е и един друг факт. След сливането на "Банка ДСК" и "Сосиете Женерал Експресбанк", около 20% от
активите на българската банкова система ще бъдат контролирани от групата OTP с централа в Унгария. Това е държава
извън еврозоната и скоро не иска да влиза в нея и със свободно плаващ валутен курс. Така българската банкова система
ще бъде изключително зависима от решенията на Унгарската централна банка, не просто откъм стабилност на банката
майка, но и по линия на дъщерно финансиране от банката майка към българската банка. При наличие на инфлационни
или дефлационни шокове и съответни резки действия на унгарската централна банка, промяната в стойността на
унгарската валута ще има директен ефект върху стабилността на българската ДСК, се твърди в жалбата.
Sinor.bg
√ Порожанов: В средата на декември проектът на новия Закон за земята ще бъде готов
Още в средата на следващия месец министерството на земеделието ще бъде готово с проекта за бъдещия Закон за земята,
който се наложи да допълним. Това съобщи по време на връчването на наградите Агробизнесмен на 2018 г. министърът
на земеделието и храните Румен Порожанов.
По препоръка на парламента в този проект се включват и темите с арендата и опазването на земеделското имущество,
които в Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи липсваха.
Проектът ще бъде качен за обсъжаден през декември. „Очакваме асоциациите и земеделците да имат активна позиция,
така че да се получи един добър документ, за да има устойчивост в сектора", заяви Порожанов. Относно обвързаните
производства той обясни, че се е работило в посока на това да има по-голяма справедливост в плащанията - за плодове и
зеленчуци, както и животновъдството, за да се покрива относително еднакъв процент от себестойността.
Министърът припомни, че „темата за Общата селскостопанска политика ще продължи да бъде сред актуалните през
следващите месеци. Проблемът е, че дискусиите са твърде разводнени, което навява на мисълта, че едва ли ще имаме
окончателно законодателство до края на мандата на този Европарламент.
Основни теми, които ви вълнуват са таван на плащанията, процент обвързано производство, какъв ще е стратегическия
план, припомни Порожанов. И добави, че в момента се подготвя заданието за т.нар. SWOT- анализ, който да изведе
състоянието на всеки подотрасъл в сектора. Това ще е един изключително важен документ", заяви още земеделският
министър.
Той анонсира, че утре с кръгла маса ще стартира кампания за промотиране на българските храни. „Ние подкрепяме
българските производители, подкрепете ги и вие!“, призова министър Порожанов.
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БНР
√ Мерки за намаляване на цените на горивата, изискващи държавна намеса, обсъдиха представители на бизнеса и
Томислав Дончев
Българската петролна и газова асоциация предлага да отпадне биодобавката към горивата през зимния сезон, както и да
се оповестява себестойността на продуктите, за да има яснота в обществото за съществуващите ценови маржове. Това,
според търговците, ще осигури прозрачност и по-ниски цени за крайния потребител.
По-рано вчера предложенията за намаляването на цените и анализа на пазара бяха обсъдени на среща при вицепремиера
Томислав Дончев и представители на големите търговски вериги.
Предложението да отпадне биодобавката през зимния сезон няма да наруши задълженията на България, произтичащи от
европейското законодателство, но мярката ще оскъпи цената през лятото, смята вицепремиерът Томислав Дончев:
"Ако се промени сезонността, това допълнително би улеснило водачите, защото добавката понякога затруднява работата
на двигателя през зимни условия, но тя не е безспорна".
Относно предложението правителството да посредничи при разговорите с КЗК за обявяването на разликата в цената, на
която се купуват и продават петролните продукти, Дончев заяви:
"КЗК е независим, контролен, регулаторен орган и е много нехигиенично, ако не е и незаконно държавата да му казва
какво да прави. Идеята да се обявяват цените на уебсайт звучи много добре. Това е вид мярка в прозрачността. Познавайки
обаче законодателството, това би могло да бъде интерпретирано и като мярка, която дава шанс различни търговци да се
сговарят по-лесно да поддържат една и съща цена".
Всяка една от обсъдените мерки би могла да свали цената за литър гориво с не повече от няколко стотинки.
Обсъдените мерки изискват държавна намеса, включително промяна в законодателството, съобщи след срещата
изпълнителният директор на Българската петролна и газова асоциация Андрей Делчев. Тоест ефектите от тях ще се очакват
в дългосрочен план.
Намеренията на финансовия министър в касовите бележки да се отбелязва размера на акциза и на ДДС, Делчев коментира
така:
„Има аргументи и в едната, и в другата посока, както и нашите предложения, разбира се, трябва да се обсъдят внимателно,
но все пак ми се ще да консолидираме мнението на петролната и газова асоциации и тогава да коментираме конкретните
мерки".
Според Андрей Делчев поевтиняването на горивата в момента се случва не заради масовите протести в страната, а заради
по-ниските цени на петрола на международните пазари.
„Ако следите цената на суровия петрол, ще отбележите, че тя падна сериозно, падна до едни нива, които са много под
онези 80 и няколко долара за барел, които бяха преди един месец и оттам респективно и цените на крайния продукт, на
горивата“, каза Делчев и допълни, че се търси начин бизнесът, който се занимава с горива, да даде своя принос за
нормализиране на пазара.
„И ние сме българи и при нас работят българи… Идеята, че гледаме отвисоко на това, което се случва, не е вярна. Обратно
– отговорни сме, търсим начин да дадем своя принос за нормализиране на пазара“, каза Андрей Делчев.
По думите му след разговора с вицепремиера Томислав Дончев предстоят обсъждания за намаляване на цените в рамките
на Петролната и газова асоциация.
Срещата става на фона на масовите протести в страната срещу високите цени на горивата и започналата проверка от
Комисията за защита на конкуренцията за спазване на ангажиментите за ефективна конкуренция на пазара.
Пред Би Ти Ви вчера премиерът Бойко Борисов заяви, че се надява евентуално намаляване на цените на горивата да спре
масовите протести в страната. Той обаче допълни, че цените не зависят от правителството, а от пазара. Премиерът каза
още, че няма да прави нов кабинет в този мандат. Няма нужда и от предсрочни избори, след като има увеличение на
доходите, мотивира се Бойко Борисов.
√ Депутатите обсъждат на първо четене Закона за чистотата на атмосферния въздух
Дали да бъдат въведени норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово отопление ще обсъждат
днес депутатите с промените на първо четене на Закона за чистотата на атмосферния въздух. Точката е единствена в
дневния ред преди провеждането на парламентарния контрол.
България е получила уведомително писмо от Европейската комисия, с което е призована да изпълни изцяло решението на
Съда на ЕС от април 2017 година. Съдът е установил нарушение на директивата за качеството на въздуха и неспазване на
пределно допустимите концентрации на фини прахови частици.
Основните промени в законопроекта са свързани с предлагане на възможности за подобряването на качеството на
атмосферния въздух. Очаква се да се въведат норми за съдържание на сяра, пепел и влага в твърдите горива за битово
отопление.
Парламентарният контрол ще започне в 11 часа и в него ще участват министрите на околната среда и водите Нено Димов,
на икономиката Емил Караниколов и вицепремиера по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир
Каракачанов.
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Economic.bg
√ Пускат в началото на декември магистрала "Струма" между Кресна и Сандански
Откриването ще съвпадне със съвместно заседание на правителствата на България и Македония
В началото на декември ще има съвместно правителствено заседание на България и Македония. То ще съвпадне с
откриването на участък от магистрала "Струма" между Кресна и Сандански, съобщи премиерът Бориков Борисов на
журналисти след срещата си в МС със Зоран Заев, премиер на Република Македония.
Зоран Заев изрази удовлетворение от честите и ползотворни срещи с българския си колега Бойко Борисов. Сред многото
ползотворни резултати от тях Заев посочи договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и
Република Македония, подкрепата на България за интеграцията на страните от Западните Балкани в НАТО и в ЕС, и
изграждането на инфраструктура между двете страни - пътища и железопътни и газови връзки.
Стокообменът между двете страни вече надмина 500 милиона евро, но искаме да стигне да един милиард евро, каза Заев.
Република Македония ще възстанови паметника на полковник Константин Каварналиев, който е разрушен през 1966
година при акция за унищожаване на български военни паметници в Югославия. Ще се възстанови и плочата на загиналите
стотици български офицери и войници при битката през 1916 та година при Каймакчалан по време на Първата световна
война, съобщи още Заев. Заедно с Бойко Борисов отбелязваме празници и важни дати каза Заев и даде пример с
честването на 24 май и на Илинден.
Борисов каза, че се радва от участието на премиерите на Република Македония, Черна гора и на Сърбия в конференцията
за подкрепа на стартиращи предприятия защото цифровата програма на Европейската комисия е от огромно значение за
развитието на нашия регион.
Sliven.net
√ Дългосрочният бюджет на ЕС: евродепутатите изложиха приоритетите за финансиране след 2020 г.
– Евродепутатите настояват за повече финансови ресурси за младите, за научни изследвания, за растеж и заетост, както и
за борба с климатичните промени;
– Необходими са адекватни ресурси за финансиране на нови предизвикателства като миграцията, отбраната и сигурността;
– Финансирането на дългогодишната селскостопанска и кохезионна политика не се намалява;
– Нови източници на директни приходи трябва частично да заместят финансирането от вноските на данъкоплатци.
Евродепутатите потвърдиха в сряда своята преговорна позиция за следващия дългосрочен бюджет, включително точната
разбивката на стойностите, предвидени за всяка програма на ЕС.
Парламентът подчерта своето „единство и готовност“ за предстоящите преговори относно Mногогодишната финансова
рамка (МФР 2021 – 2027) с министрите на ЕС и изрази съжаление , че държавите членки „не са постигнали значителен
напредък“ за приемането на обща позиция.
Евродепутатите смятат, че предложението за МФР на Европейската комисия е добра отправна точка, но предложеното
ниво „няма да позволи на ЕС да изпълни политическите си ангажименти и да отговори на важните предстоящи
предизвикателства“. Така те потвърдиха следните приоритети (неизчерпателен списък):
– Определяне на бюджета за програмата за научни изследвания „Хоризонт Европа“ на 120 млрд. евро по цени от 2018 г.
(Комисия: 83,5 млрд. евро);
– Засилване на Европейския план за стратегически инвестиции (Плана „Юнкер“);
– Увеличаване на финансирането за транспортната инфраструктура и малките и средни предприятия;
– Запазване на финансирането за дългогодишната селскостопанска и кохезионна политика;
– Удвояване на средствата за борбата с младежката безработица, тройно увеличаване на средствата за програмата
„Еразъм+“;
– Определяне на приноса на ЕС към за климатичните цели на 25% от разходите на МФР и 30% възможно най-скоро (найкъсно до 2027 г.).
Нова и по-ясна система за приходи
По отношение на реформирането на източниците на приходи на ЕС („собствени ресурси“), евродепутатите подчертават, че
сегашната система е „много сложна, несправедлива и непрозрачна, и напълно неразбираема за гражданите на ЕС“.
Нова, по-проста система трябва значително да намали преките вноски, основани на брутния национален доход на
държавите членки и да гарантира адекватно финансиране на бъдещите разходи от новата МФР. Парламентът също така
одобрява премахването на всякакви отстъпки и други корекционни механизми.
Евродепутатите изискват въвеждане на нови собствени ресурси, като тези основани на новото корпоративно данъчно
облагане (което включва данъчното облагане на големите дружества в цифровия сектор) върху приходите от схемата за
търговия с емисии и данък върху пластмасите.
Те подчертават, че приходите и разходите следва да бъдат разглеждани като един пакет, като по този начин всички
елементи от МФР/Пакета за собствените ресурси, и по-конкретно цифрите в МФР, трябва да останат на масата за преговори
до постигането на окончателно споразумение.
Междинният доклад относно Многогодишната финансова рамка 2021 – 2027 г. – позицията на Парламента с оглед на
постигане на споразумение – от съдокладчиците Ян Олбрихт (ЕНП, Полша), Изабел Тома (С&Д, Франция), Жерар Дьопре
(АЛДЕ, Белгия), Януш Левандовски (ЕНП, Полша) беше приет с 429 гласа „за“, срещу 207 гласа „против“ и 40 гласа
„въздържал се“.
Цитати
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„Нашите граждани не трябва да стават заложници на решението на Великобритания да напусне Европейския съюз.
Средствата за Общата селскостопанска политика и за кохезионната политика трябва да останат поне на същите нива в
следващата Многогодишна финансова рамка. Ще настояваме за двойно увеличение на бюджета за Инициативата за
младежка заетост и за тройно увеличение на програма „Еразъм +“. Задължително трябва да има ресурс и за изпълнение
на т. нар Детска гаранция. В България в риск от бедност живеят около 50 % от децата“ отбеляза Момчил Неков (С&Д,
България)
Неджми Али (АЛДЕ, България) коментира: „МФР трансформира политическите приоритети на ЕС в бюджетни средства. По
тази причина, имаме нужда от достатъчно финансиране, за да постигнем целите на Съюза. Следващата МФР (2021-2027
год.) следва приоритетно да подкрепя Общата селскостопанска политика (ОСП) и Кохезионната политика, както и да
гарантира подкрепа за младите хора, справяне с проблемите на миграцията, сигурността, отбраната, опазването на
външните ни граници и подкрепа за съседните ни държави. Европарламентът трябва да се противопостави на
предложенията за радикални съкращения, които биха попречили на ЕС да намали разликите между отделните държави
членки“
Следващи стъпки
След приемането на резолюцията за МФР през март 2018 г. Парламентът е готов за преговори със Съвета на ЕС, като
разговорите могат да започнат щом последният приеме своята обща позиция. Приемането на нов регламент за МФР
изисква одобрение от Парламента.
Евродепутатите очакват „постигането на добро споразумение преди европейските избори през май 2019 г., за да се
избегнат сериозните затруднения при стартирането на новите програми поради късното приемане на финансовата рамка,
както сочи опитът от миналото“.
Бързи факти
Около 94% от бюджета на ЕС отива за гражданите, регионите, градовете, земеделците и предприятията.
Административните разходи на ЕС представляват 6% от бюджета.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната за 16 ноември
София.
От 10.00 часа в киносалона на Военна академия „Г.С. Раковски" президентът и върховен главнокомандващ на
Въоръжените сили Румен Радев ще участва в тържественото събрание във Военна академия „Георги Стойков
Раковски" по повод празника на Сухопътни войски.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 09.00 часа във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще се проведе научно-приложна
конференция на тема: „Данъчното законодателство в България през погледа на експертите".
От 09.00 часа в зала „София" ще се проведе десетото издание на Международния турнир „Сабята на Етрополски",
който ще се проведе от 16-ти до 18-ти ноември.
От 10.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН (ул. „15 ноември", №1) ще се проведе Петата научна сесия на
Ученическия институт на Академията, която ще бъде открита от председателя акад. Юлиан Ревалски.
От 10.00 часа председателят на Съюза на европейските федералисти в България и член на председателството на
ЕП д-р Андрей Ковачев ще изнесе лекция за общата европейска външна политика и ролята на ЕС като глобален
играч в рамките на международния младежки семинар „Насърчаване на младежкото участие в изборите за
Европейски парламент", която ще се проведе в Националния
От 10.30 часа „Демократична България" ще внесе в парламента предложения за изменение в законодателството,
чрез които могат да се постигнат по-ниски цени на горивата и да се осигури конкуренция в сектора.
От 10.45 часа на бул. „Витоша" 99 ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект на Столична
община „Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център София-град и Софияобласт за популяризиране на ЕСИФ в България".
От 11.00 часа пред Народното събрание е насрочен протест с искане за стартиране на референдум за промяна на
системата.
От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще посети 38 СУ „Васил Априлов" на ул. „Шипка" 40, което
участва в инициативата на Столичната община за опазването чистотата на въздуха.
От 11.00 часа на Терминал 1 в Клуб на авиацията на Летище „София" ще се проведе „Училище за авиация".
От 19.00 часа в кино Люмиер Лидл с с премиерата на филма „Чувствам се добре" на режисьорите Беноа Делепин
и Гюстав Керверн ще бъде открито Осмото издание на Френския филмов фестивал, който се провежда
традиционно в рамките на Киномания.
Между 20.00 часа и 21.00 часа фасадата сградата на НДК ще бъде осветена в цветовете на дъгата по повод
Международния ден на толерантността.
***
Благоевград.
От 10.30 часа в Общинската зала „22-ри септември" ще се проведе тържествена научна сесия, на която ще бъдат
представени доклади, посветени на делото и личността на митрополит Борис Неврокопски. От 17.00 часа в същата
зала ще бъде открита историко-документална изложба, в която са включени снимки и документи, онагледяващи
живота и дейността на Неврокопския митрополит Борис. От 18.00 часа ще бъде прожектиран филмът „Път към
Голгота", чийто сценарист е Иван Николов, а режисьор - Марин Градинаров.
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***
Бургас.
От 11.00 часа в Дом на моряка ще се състои пресконференция във връзка с обществена поръчка за „Предоставяне
на разположение на специализирани плавателни средства за извършване на услуги, свързани с участие по
изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и отстраняване
на опасност, възникнала при повреда, авария или друго морско произшествие (морско спасяване) с кораби и
плавателни средства с бруто тонаж над 300 БТ в акваторията на пристанищен район Бургас и териториалното
море". Събитието е организирано от Булсар, Моряшки професионален съюз и Българска асоциация на морските
капитани.
***
Видин.
От 12.00 часа в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе кръгла маса под наслов „Безопасността на
движението - споделена отговорност", с участието на инж. Цветан Асенов - заместник-кмет на Община Видин,
Владимир Герасимов - началник сектор „Пътна полиция" към ОДМВР и кметовете на населените места в
Общината.
***
Велико Търново.
От 10.00 часа в зала 30 на Младежки дом ще се проведе Международна младежка дискусия „Младите хора и
езикът на омразата онлайн", по повод Международния ден на толерантността, с участието на младежи и
младежки работници от България, Естония, Полша, Португалия, Италия и Испания.
От 12.30 часа в голямата зала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" Отделението по неонаталогия на отбелязва
Световният ден на недоносените деца.
***
Видин.
От 07.30 до 8.00 часа сутринта, доброволци от Общински младежки съвет за превенция на зависимости, заедно
със служители на Районното управление на МВР и пътна полиция, ще раздават информационни материали във
връзка с безопасността на движението на пешеходци и водачи на МПС. Те ще бъдат позиционирани на 3 възлови
места в град Видин - в близост до СУ „Цар Симеон Велики", ОУ „Паисий Хилендарски" и ОУ „Иван Вазов".
***
Враца.
От 10.00 часа в Заседателната зала на Община Враца ще се извърши отваряне на оферти в процедура чрез
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на уеб базирана платформа и
инсталирането ѝ".
От 11.00 часа кметът Калин Каменов ще провери наличната техника на Общинско предприятие „БКС - Враца", която
се намира в База Механизация, на ул. „Илинден" № 6. Ще бъде дискутирана и подготовката на предприятието за
предстоящия зимен сезон.
От 17.00 часа в Голяма зала на Художествена галерия „Иван Фунев" при РИМ-Враца ще бъде открита изложба с
непоказвани творби от фонда на Художествената галерия.
От 19.00 часа в Градската концертна зала ще се проведе концерт на Симфониета Враца „Шедьоврите на операта".
***
Габрово.
От 13.00 часа в Етнографския музей на открито „Етър" ще се проведе форум „Художествено образование и
култура".
***
Горна Оряховица.
От 13.30 часа в ПГЕЕ „Л. В. Ломоносов" ще се проведе втората среща от сериите във връзка с кампанията „Бъди
активен, не агресивен". Гост на събитието ще бъде Красен Трифонов, капитан на футболния отбор на „Локомотив"
Горна Оряховица.
***
Добрич.
От 18.00 часа в Младежки център - Добрич ще се проведе инициативата „Да общуваме реално, а не виртуално".
***
Дупница.
От 12.00 часа в Музея в Дупница ще се проведе втората работилница по проекта за възраждане на дупнишката
шевица.
***
Елена.
От 10.30 часа в заседателна зала 211 на Общината Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново ще
проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ)‘.
***
Ловеч.
От 17.30 часа в Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев" ще се състои прожекция на филма „Кинчем", който се
осъществява в рамките на пътуващия фестивал „Филмирай".
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***
Нова Загора.
От 11.30 часа в театър „Минко Балкански" в Нова Загора ще започне концерт, посветен на Международния ден на
толерантността. Ще бъдат представени словесно-музикални и танцови изпълнения на деца и ученици от детски
градини и училища от Община Нова Загора. Проявата е в рамките на информационна кампания за разясняване на
взаимните ползи от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.
***
Пловдив.
От 09.15 часа в Заседателната зала на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще бъде
открита Международна научна конференция „Право и културни ценности", организирана от Юридическия
факултет на университета.
От 09.30 часа в залата на Общински съвет - Пловдив ще започне вторият ден от Международната научна
конференция на тема „Религия и образование. История, традиции и съвременни тенденции", организирана от
Катедра „Теология" в ПУ „Паисий Хилендарски".
От 11.00 часа в заседателната зала на Община Пловдив кметът Иван Тотев и заместник-кметът Стефан Стоянов ще
обявят името на нова софтуерна компания, която стартира своя бизнес в Пловдив.
От 18.00 часа в Археологически комплекс „Малка раннохристиянска базилика" ще се състои празничен концерт,
с който Пловдив ще отбележи 20 години сътрудничество със Санкт Петербург.
***
Раковски.
Председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов ще посети Раковски. От 15.00 часа
Цветан Цветанов ще участва в церемонията по откриването на разширението на МБАЛ „Раковски". Час по-късно
председателят на ПГ на ГЕРБ ще се срещне с католическите свещеници от общината в читалище „Св.Св. Кирил и
Методий" в кв. „Генерал Николаево" в Раковски. От 16.30 Цветан Цветанов ще се срещне с представители на
птицевъдите в община Раковски, като мястото на срещата отново ще бъде читалище „Св. Св. Кирил и Методий".
От 17.00 часа зам.-председателят на ГЕРБ ще разговаря с членове и симпатизанти на ГЕРБ-Раковски. Срещата ще
бъде в читалище „Св. Св. Кирил и Методий".
***
Сливен.
От 09.30 до 13.00 часа Центърът за подготовка на специалисти - Сливен обявява „Ден на отворени врати" по случай
празника на Сухопътни войски - 19 ноември.
***
Смядово.
От 10.45 часа министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети СУ „Св. св. Кирил и Методий" в
град Смядово.
***
Стара Загора.
От от 11.30 часа площада пред Стадион „Берое" ще се съберат желаещи да се включат в акцията на Областен
информационен център - Стара Загора и Държавно горско стопанство Стара Загора по залесяване в града като част
от Европейската седмица на гората.
***
Хасково.
От 12.00 часа във фоайето на Областната администрация ще бъдат представени 60 фотографии на Краси Грозева
и десетки фотоси на членовете на Клуб по фотография с ръководител Славян Костов.
***
Шумен.
От 15.00 часа в зала 309 на Корпус 1 на Университета със среща-дискусия с министъра на образованието и науката
Красимир Вълчев ще започне Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в
Република България.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Горивата. Как мерките за по-евтини горива ще се отразят на държавната хазна? Говори Менда Стоянова
Защо "Воля" реши да се върне в пленарната зала и какво ще обсъди лидерът й с Марин Льо Пен. Гост: Веселин
Марешки
Престъпление и наказание. По-строги мерки срещу домашното насилие. Може ли законът да опази жертвите?
Грипът атакува. В сезона на грипа - защо свършиха ваксините и как да повишим имунитета си?
За по-чист въздух. На живо: Столицата за ден без автомобили? Възможно ли е?
БТВ, "Тази сутрин"
Каква е реалната цена на горивата и ще поевтинеят ли заради протестите? Гост - Мартин Димитров
Какъв въздух дишаме в първите студени дни на зимата и защо общинарите се отказаха от автомобилите си? На
живо
Има ли политически натиск върху работата на Конституционния съд? Гост- бившият съдия Румен Ненков;
Докога ще продължава престрелката между президент и премиер? Гостуват Кънчо Стойчев и Румяна Коларова;
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На живо: Каква ще е съдбата на къщата на Яворов и отказва ли се общината да я купи?
Ден на плюшеното мече по bTV. Мариана Векилска и Лиляна Боянова за това как кампанията помага на скритите
таланти на България;
Любими актьори и над 150 представления в нощта на театрите. Иван Бърнев и Силвия Петкова за мащабното
събитие.
Нова телевизия, „Здравей България"
Ще поевтинее ли бензинът? Томислав Дончев след срещата с търговците на горива. В предаването ще видите още:
БСП и ГЕРБ в спор за ветото на президента. Ще остане ли по-високият данък за старите коли?
Депутат на Валери Симеонов с нова идея - децата с увреждания да бъдат оставяни в домове! Какво точно е искал
да каже?
Българският паспорт като оръжие за изборите. Могат ли чужденци с българско гражданство да преобръщат вот?
Генка Шикерова по следите на новите българи.
Кой е Баш Майсторът? Или докога стълб ще стои насред улица?
Заплахата: пластмаса. Какви са последиците от свръхупотребата ѝ - в аванс преди "Темата на NOVA".
"Локо София" и Хирошима. Или за сблъсъка на две култури.
В. Класа
√ ЕС публикува 585 страници чернова на споразумението "Брекзит"
Европейската комисия публикува проекта на окончателен документ за " Брекзит", наречен "Проект на споразумение за
оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия, договорен на ниво
преговарящи на 14 Ноември 2018 г." Документът се състои от 585 страници.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви, че преговорите по споразумението "Брекзит" са
приключили и сега започва следващият етап.
Както бе посочено от Мишел Барние, главен преговарящ за ЕС "Проектът на споразумение между ЕС и Великобритания
предоставя пълна правна яснота за напускането на Лондон". Той отбеляза, че Обединеното кралство ще напусне ЕС на 29
март 2019 г., а преходният период ще започне на следващия ден и ще продължи до 31 декември 2020 г.
Проектът на споразумение гласи, че ЕС и Обединеното кралство са поели ангажимент да намерят постоянно решение, за
да не установят твърда граница в Ирландия. Той също така позволява на Лондон да удължи преходния период, ако
решението за тази граница не бъде взето преди 1 юли 2020 г.
Проектът също така посочва, че ЕС и Великобритания ще създадат съвместна митническа територия, включително Северна
Ирландия, която да бъде в сила, докато те се споразумеят за параметрите на бъдещите отношения.
Също така предвижда, че Лондон и Брюксел няма да въвеждат визов режим помежду си. Както гражданите на ЕС, така и
британските граждани ще могат да пътуват с лична карта или с валиден паспорт.
Документът отбелязва, че Лондон и Брюксел са се споразумели за взаимен достъп до техните пазари въз основа на
принципа на еквивалентност.
За да влезе в сила, този проект за споразумение за "Брекзит", резултат на продължаващите дискусии между европейските
и британски преговарящи, трябва да бъде одобрен на срещата на върха на ЕС, от Европейския парламент и депутатите на
Обединеното кралство.
Поради голямата поляризация, генерирана сред британските политици относно излизането от ЕС, не е ясно дали
Парламентът на страната ще даде зелена светлина по време на гласуването.
√ Наистина ли смятат, че Великобритания ще разцъфне след Брекзита?
Любопитно ще е да научим как ли бившият британски премиер Камерън в момента би коментирал последиците от
решението си да обяви референдум за членството на Обединеното кралство в ЕС. Става дума за искрен и честен коментар,
разбира се. В онзи момент Камерън искаше веднъж завинаги да сложи край на трайната караница в британската политика
и в Консервативната партия на тема „Европа".
Стана обаче точно обратното. С минимално мнозинство избирателите във Великобритания гласуваха за излизане от ЕС. Но
Брекзитът и условията на споразумението за напускане – доколкото изобщо ще има такова – и до днес поляризират както
избирателите, така и партиите.
Министър-председателката Тереза Мей, която трябва да потушава опитите за бунт, продължава отчаяната си битка за
предотвратяване поне на нерегламентираното напускане. Защото ако напусне без споразумение, страната ѝ ще трябва да
плати скъпа цена. Цената на хаоса.
На радикалните привърженици на Брекзита това им е съвършено безразлично. Те предпочитат да се гневят заради
възможните компромиси с Брюксел и използват невъздържан речник, включващ такива думички като „васална държава"
и „капитулация". Още от самото начало беше ясно, че никак няма да е лесно да се уреди бъдещият граничен режим между
Северна Ирландия и Република Ирландия, но това тях сякаш изобщо не ги интересува.
Хора, които демагогстват и жалят по "доброто старо време"
Те отхвърлят и компромисното предложение на Тереза Мей, според което, ако не бъде сключено търговско споразумение,
след преходния период Обединеното кралство в своята цялост ще остане в митническия съюз с ЕС – с няколко извънредни
клаузи за Северна Ирландия. Привържениците на Брекзита са носталгици и демагози, които вярват, че над Великобритания
ще изгрее ясно слънце, колкото по-скоро напусне без споразумение и прекъсне всички връзки с ЕС.
На Тереза Мей без никакво съмнение не ѝ лесно. Тя и досега не съумява да блесне с категорично лидерство, а в момента
срещу нея и срещу сделката, която нейните пратеници сключиха с Брюксел, в британския парламент се сформират най-
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различни съпротивителни групи. А да не забравяме и още нещо: редица политици, които искат страната да остане членка
на ЕС, в момента нямат нищо против споразумението да се провали, защото се надяват да предизвикат втори референдум.
Накъдето и да погледне човек – безредици и несигурност. Но най-забележителното е, че колкото и Брекзитът да разтриса
самите основи на Евросъюза, останалата част от ЕС изобщо не е изпаднала в паника. Независимо от факта, че Брекзитът
ще навреди и на ЕС-27.
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