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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ Васил Велев бе избран за председател на Съвета на настоятелите на Технически университет – София  
Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Кирил Домусчиев, 
председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), д-р инж. Венцислав Славков, 
основател и управител на „Спесима“ ООД, Иван Михайлов, председател на „Автомобилен клъстер България“ (АКБ) и Георги 
Стефанов, представител на Студентски съвет, са новите членове на настоятелството на Технически университет – София. 
На 19 ноември, 2018 г. се проведе заседание на настоятелите на ТУ – София, на което членовете единодушно избраха Васил 
Велев за председател на Съвета на настоятелите. 
Съветът на настоятелите е активен партньор на университета за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и 
предоставяне на качествено образование. Настоятелите са сред най-добрите възпитаници на университета, изявени 
експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет. Те активно съдействат за 
решаване на актуалните проблеми на Университета и засилване на връзката с бизнеса и обществените и съсловните 
организации. 
Съветът на настоятелите се състои от 7 членове. Петима от членовете се избират от Академичния съвет по предложение 
на ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от Студентския съвет. 
 
TechNews.bg 
 
√ Изявени бизнесмени влязоха в настоятелството на ТУ - София  
Нови членове на настоятелството на Технически университет - София бяха избрани на заседание на настоятелите. Сред тях 
са известни български бизнесмени, възпитаници на университета. 
Членовете единодушно избраха Васил Велев за председател на Съвета на настоятелите. Той е председател на Асоциация 
на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Нови членове са Кирил Домусчиев – председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ), д-р инж. Венцислав Славков – основател и управител на Спесима ООД, Иван Михайлов – председател на 
Автомобилен Клъстер България (АКБ) и Георги Стефанов, представител на Студентски съвет. 
Съветът е партньор на университета в управлението и предоставянето на качествено образование. Той се състои от 7 
членове – петима се избират от Академичния съвет по предложение на ректора, а останалите двама се определят 
съответно от министъра на образованието и науката и от Студентския съвет. 
Настоятелите са сред най-добрите възпитаници на университета, изявени експерти в своята област и известни на 
обществото личности с активна позиция и авторитет. Те активно съдействат за решаване на актуалните проблеми на 
Университета и засилване на връзката с бизнеса и обществените и съсловните организации. 
 
Мениджър Нюз 
 
√ Васил Велев и Кирил Домусчиев стават членове на настоятелството на Технически университет – София  
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Кирил Домусчиев, председател на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), д-р инж. Венцислав Славков, основател и 
управител на Спесима ООД, Иван Михайлов, председател на Автомобилен Клъстер България (АКБ) и Георги Стефанов, 
представител на Студентски съвет, са новите членове на настоятелството на Технически университет - София.  
На 19 ноември, 2018 г. се проведе заседание на настоятелите на ТУ - София, на което членовете единодушно избраха Васил 
Велев за председател на Съвета на настоятелите.  
Съветът на настоятелите е активен партньор на университета за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и 
предоставяне на качествено образование. Настоятелите са сред най-добрите възпитаници на университета, изявени 
експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет. Те активно съдействат за 
решаване на актуалните проблеми на Университета и засилване на връзката с бизнеса и обществените и съсловните 
организации. 
Съветът на настоятелите се състои от 7 членове. Петима от членовете се избират от Академичния съвет по предложение 
на ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от Студентския съвет. 
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iNews.bg 
 
√  Бизнесът влиза в настоятелството на ТУ-София  
Васил Велев, Кирил Домусчиев и др. са избрани за членове 
Васил Велев, председател на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Кирил Домусчиев, председател на 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), д-р инж. Венцислав Славков, основател и 
управител на Спесима ООД, Иван Михайлов, председател на Автомобилен Клъстер България (АКБ) и Георги Стефанов, 
представител на Студентски съвет, са новите членове на настоятелството на Технически университет-София. 
На 19 ноември се проведе заседание на настоятелите на ТУ-София, на което членовете единодушно избраха Васил Велев 
за председател на Съвета на настоятелите. 
Съветът на настоятелите е активен партньор на университета за осъществяване на ефективно и прозрачно управление и 
предоставяне на качествено образование. Настоятелите са сред най-добрите възпитаници на университета, изявени 
експерти в своята област и известни на обществото личности с активна позиция и авторитет. Те активно съдействат за 
решаване на актуалните проблеми на Университета и засилване на връзката с бизнеса и обществените и съсловните 
организации. 
Съветът на настоятелите се състои от 7 членове. Петима от членовете се избират от Академичния съвет по предложение 
на ректора, а останалите двама се определят съответно от министъра на образованието и науката и от Студентския съвет. 
 
Мediapool.bg 
 
√  С резерви тристранката пусна Закона за социалните услуги към МС и парламента  
Законът за социалните услуги мина във вторник през Националния съвет за тристранно сътрудничество и след резерви и 
съпротива от страна на някои работодателски организации и синдикати, в крайна сметка продължава пътя си към 
Министерския съвет и парламента. Законът е част от пакета социални закони, за приемането на които протестиращите 
майки на деца с увреждания настояват, заедно със Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. 
Законопроектът беше подкрепен от КНСБ, КРИБ, БТПП и Съюза за стопанска инициатива. КТ "Подкрепа" и АИКБ се 
въздържаха да го подкрепят, а от БСК бяха “против”. 
Според зам.-председателя на БСК Димитър Бранков законопроектът дефинира твърде широк кръг ползватели на социални 
услуги, което според него ще доведе до демотивиране на големи социални групи и изключването им от пазара на труда. 
Според него разсрочването на реформата в социалните услуги до 2035 г. няма аналог, тъй като това е твърде дълга рамка 
за промени, които биха могли да се случат в много по-кратки срокове. 
"Целта на законопроекта е да се осигурят нови услуги за хората, които се нуждаят от тях. Това става чрез регламентиране 
на национална карта на социалните услуги, която да осигури по-добро покритие в цялата страна и регламентиране на 
общодостъпни социални услуги. Втората основна цел е подобряване на качеството на социалните услуги”, заяви 
социалният министър Бисер Петков, който ръководи заседанието на тристранката поради неявяването на 
председателстващия я вицепремиера в оставка Валери Симеонов. 
Законопроектът за социалните услуги предвижда държавата да гарантира минимален пакет от социални услуги, заложени 
в национална карта на социалните услуги, които се финансират от държавния бюджет. 
С проекта се въвежда разделение на социалните услуги на общодостъпни и специализирани. 
Ще има общодостъпни безплатни услуги, които са насочени за всички, а не само към хора от уязвимите групи . 
Безплатните услуги са свързани предимно с информиране, консултиране и подкрепа на родители по въпросите на ранното 
детско развитие и отглеждане на деца, ранна интервенция за увреждане, помощ в кризисна ситуация. 
Проектът предвижда и създаването на Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната 
политика. Тя ще отговаря за лицензирането на доставчици за социални услуги, контрол върху качеството на услугите, ще 
оказва методическа помощ при разработването на стандартите, ще има възможност да налага имуществени санкции. 
КНСБ подкрепя законопроекта, но смята, че този за личната помощ, който беше изготвен от омбудсмана Мая Манолова по 
искане на протестиращите майки, прави другите два законопроекта непълноценни. 
"По наша оценка правителството даде много повече кредит на доверие и много повече внимание към тези, които 
протестираха, без да имат достатъчно професионална квалификация. Сблъсъкът между тези три законопроекта може да 
се окаже достатъчно сериозен, така че агенциите на Министерството на труда и социалната политика ще имат доста 
сериозен проблем. Дано да сме лош пророк", предупреди Ася Гонева от КНСБ. 
 
Дарик Нюз 
 
√ Законът за социалните услуги мина през Тристранния съвет 
Четири национално представителни организации подкрепиха Закона за социалните услуги. Две се въздържаха от 
подкрепа, а един от социалните партньори беше против. 
Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след заседанието на Националния съвет за 
тристранно сътрудничество. Законопроектът беше подкрепен от КНСБ, КРИБ, БТПП и ССИ. КТ "Подкрепа" и АИКБ се 
въздържаха да го подкрепят. Против беше БСК. 
Бисер Петков припомни основните цели на законопроекта, сред които улесняването на достъпа до социални услуги за 
нуждаещите се, като, по думите му, това се постига чрез националната карта на социалните услуги, което ще осигури по-
добро покритие. Законопроектът създава и ред за специализираните социални услуги, които се ползват от хора в риск. Ще 
има и общодостъпни услуги, допълни министърът. 
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Друга цел на законопроекта е да се гарантира качеството на услугите и подкрепата за потребителите, както и да има 
гъвкави форми за публично-частно партньорство. Министърът припомни, че със законопроекта се предвижда и 
създаването на агенция за качеството на социалните услуги, което се прави с цел разграничаване на функциите по 
планиране и финансиране на социалните услуги от функциите по техния контрол. Бисер Петков отново припомни, че 
агенцията ще е в рамките на щатната численост на МТСП.  
Ася Гонева от КНСБ посочи, че синдикатът подкрепя законопроекта и дава висока оценка на работата на социалното 
министерство, която, по думите й, продължава вече почти две години, и не е възникнала поради "скандиранията на 
протестиращите". От синдиката имат критика по отношение на съществуването на законопроекта за личната помощ, тъй 
като според тях личната помощ не е "една социална услуга", а обем от пари, личен бюджет, който се дава на хората с 
увреждания, за да плащат сами избраните от тях социални услуги. 
Според КНСБ личната помощ е можело да се уреди в закона за социалните услуги. Ася Гонева посочи, че можем да се 
окажем в ситуация от първи януари 2019 г. трите закона за хората с увреждания да имат сериозен сблъсък помежду си и 
агенциите към МТСП да не могат да изпълняват функциите си поради това, че правителството е дало повече кредит на 
доверие към протестиращите, които нямат достатъчна професионална квалификация. 
Заместник-председателят на БСК Димитър Бранков разкритикува законопроекта, като посочи, че се дефинира твърде 
широк кръг ползватели на социални услуги, което, по думите му, ще доведе до риск от демотивиране на големи социални 
групи и изключването им от пазара на труда. Според него и разсрочването на реформата до 2035 г. няма аналог, тъй като 
това е твърде дълга рамка за промени, които биха могли да се случат в много по-кратки срокове. 
 
News.bg 
 
√ Законът за социалните услуги мина на НСТС 
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди проектозакона на Закона за социалните услуги.  
От съвета стана ясно, че законопроектът се подкрепя от четири организации, една организация не го подкрепя и две се 
въздържат, обясни социалният министър Бисер Петков, който води днешния НСТС. 
Той поясни, че законопроектът за социалните услуги предвижда улеснен достъп на хората до социални услуги, подобрено 
качество на социалните услуги, гъвкавост и ефективност, насърчаване на публичното и частното партньорство в подкрепа 
на социалните услуги, разграничаване функциите, контрола и мониторинга на социалните услуги. 
От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) са на мнение, че в проектозакона не се вижда онази реформа, която 
биха искали да видят. В него множество важни въпроси са делегирани към подзаконови актове, които работодателите не 
знаят как ще се приложат. 
"Няма как да се прецени дали подзаконовите актове ще се направят удачно или не", скочиха работодателите. Според тях 
липсва точно обоснована конкретика как ще приложи бюджетът на социалните услуги. 
От АИКБ се въздържат от подкрепата на проектозакона за социалните услуги. 
Експертите от Българската стопанска камара (БСК) заявиха, че в законопроекта за социалните услуги правят впечатление 
прекалено дългите формулировки, които не допринасят достатъчно добре за неговото разбиране. Отделно има 
несъответствие с подзаконовите нормативни актове. От БСК не виждат като реализация подзаконовите нормативни 
актове. 
От Стопанската камара са на мнение, че има доста иновация в терминологията и ползване на термини, които са 
неразбираеми в българския език. Според тях няма ясна индикацията в проектозакона за оперативно предоставяне на 
социалните услуги и не разбират как точно ще бъде осъществена предлаганата реформа. 
Димитър Бранков, зам.-председател на БСК, е на мнение, че законът за социалните услуги трябва да бъде уреден на по-
късен етап чрез национална карта. Той посочи, че от Стопанската камара не са съгласни с разсрочването на законопроекта 
за социалните услуги до 2035 г. От БСК искат да знаят и кои са потребителите на социалните услуги, кои категории обхваща 
и какъв ще бъде пакетът на социалните услуги. 
От БСК не подкрепят проектозакона за социалните услуги. 
Ася Гонева от КНСБ заяви, че синдикалната организация подкрепя законопроекта за социалните услуги. Тя припомни, че 
по проектозакона се работи две години и той е възникнал не поради желанието и протеста на майките на деца с 
увреждания, а той е една планомерна работа на всички екипи. 
Гонева е на мнение, че Законът за личната помощ е сериозно препятствие за модернизацията на законодателството в 
страната. По думите й в началото на януари 2019 г. сблъсъкът между трите социални законопроекта ще създадат доста 
сериозен проблем на институциите. 
Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" се въздържа от подкрепа на законопроекта, защото според синдикатите 
проектозаконът за социалните услуги не е услуга. 
Представителите на Българската търговско-промишлена палата посочиха, че подкрепят законопроекта с някой бележки, 
сред които предложението за създаването на нови държавни органи, възлагане на функции на общинската 
администрация, предоставяне на свидетелство за съдимост на юридически лица с нестопанска цел. 
От КРИБ подкрепят законопроекта за социалните услуги и счита, че има необходимост от такъв закон. Според тях това е 
една положителна стъпка и опит за кодифициране на материята, свързана със социалните дейности. 
Работодателите подкрепиха опитите да се направи нова агенция в рамките на сегашната административна структура. От 
КРИБ обаче не подкрепят качеството на самата законодателна техника при подхода на изработване и предвиждане на 
детайлна уредба с множество подзаконови нормативни актове. 
От Съюза на стопанската инициатива (ССИ) подкрепят закона за проектозакона за социалните услуги, защото той е крачка 
напред в предоставянето на социалните услуги на хората с увреждания. Подкрепя се повишаване ролята на общините в 



4 

 

подкрепата за социалните услуги, сключване на частни партньорства в подкрепа на социалните услуги и въвеждането на 
стандарти за качеството. 
От ССИ приемат аргументите на БТПП и на останалите организации, че подзаконовите нормативни текстове могат да бъде 
прецизирани от народните представители. 
НСТС започна с 40-минутно закъснение и се председателстваше от социалния министър Бисер Петков, заради отсъствието 
на Валери Симеонов. 
 
В. „Сега“ 
 
√ Съгласие няма и по третия закон за хората с увреждания  
Защо ни е нова административна структура за социалните услуги, питат работодателите 
Въпреки критиките и забележките от страна на социалните партньори Националният съвет за тристранно сътрудничество 
даде път на третия закон от пакета за хората с увреждания - за социалните услуги. Категорично несъгласие с предложените 
текстове изказаха от Българската стопанска камара, с въздържал се гласуваха Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) и КТ "Подкрепа". Въпреки че подкрепиха проекта, КНСБ предупредиха, че на 1 януари трите закона може 
да влязат в сериозен конфликт помежду си и ще създадат доста проблеми в работата на агенциите, ангажирани с 
политиката по уврежданията (всъщност обсъденият вчера проект влиза в сила от 2020 г.). 
Законът изобилства от пожелателни текстове, за които не е сигурно, че ще бъдат осъществени, тъй като изискват сериозно 
финансиране. Той предвижда хора, които полагат грижа за зависими членове на семейството, независимо дали деца или 
възрастни, да имат право на заместваща грижа, като тя ще е безплатна само в някои случаи. Регламентирани са и всякакви 
видове социални услуги, асистентска подкрепа за хора, които нямат ТЕЛК, консултации и т.н. Създава се и нова агенция - 
за качеството на социалните услуги. 
От БСК подчертаха, че проектът не оправдава очакванията им за реформи в социалната сфера и отново няма да определи 
за кои социални услуги ще има осигурено финансиране. Бизнесът настоява да се ограничи достъпът до социални услуги, 
както и броят на доставчиците им, които в момента са над 1800. Това според работодателите ще демотивира много хора 
да се включат в пазара на труда и ще повлияе върху икономиката на страната. Организацията настоява и законопроектът 
да даде ясна рамка на т.нар. дългосрочна грижа. 
От АИКБ се обявиха против създаването на нови административни органи, в случая Агенцията за контрол на качеството на 
социалните услуги, като смятат, че контролните функции могат да се поемат от Агенцията за социално подпомагане. 
"Държавата е в състояние и сама да се справи с услугите, не е нужно да привлича толкова широк кръг от допълнителни 
участници в този процес. Достатъчно е да се подкрепи капацитетът на Агенцията за социално подпомагане", коментира 
пък президентът на "Подкрепа" Димитър Манолов. КНСБ подкрепи проекта, но иска част от текстовете му да бъдат 
доработени и прецизирани, понеже са писани под натиск на "част от  протестиращите, лели, вуйни, стринки и други 
заинтересовани среди" по думите на Ася Гонева. 
Бъдеще далечно 
От камарата не са съгласни и с разсрочването на реформата в домовете до 2035 г., когато е крайният срок за закриването 
на домовете за възрастни хора. Няма аналог на други случаи, при които да се дава толкова дълга рамка за промени, които 
могат да се осъществят с по-бързи срокове, коментира зам.-председателят на БСК Димитър Бранков. 
 
debati.bg 
 
√ Разногласия в НСТС заради Закона за социалните услуги 
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди законопроектът за социалните услуги. Той обаче не беше 
подкрепен от 4 представителни организации. Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и синдикатът КТ 
„Подкрепа“ се въздържаха да подкрепят законопроекта, с който се предвижда децентрализация на услугите, за които ще 
отговарят общините.  
Българската стопанска камара е категорично против промените, защото законът дава прекалено широка рамка на 
ползвателите и това може да демотивира голяма част от хората да не са на пазара на труда.  
Съветът беше председателстван от социалния министър Бисер Петков. Законопроектът за социалните услуги е третото 
искане на протестиращите майки на деца с увреждания. Други два закона вече бяха гледани в парламента – Законът за 
хората с увреждания и Законът за личната помощ.  
Социалният министър каза, че целта на последния законопроект е да се осигурят нови услуги за хората, които се нуждаят 
от тях. „Това става чрез регламентиране на национална карта на социалните услуги, която да осигури по-добро покритие в 
цялата страна и регламентиране на общодостъпни социални услуги. Втората основна цел е подобряване на качеството на 
социалните услуги“, обясни Петков.  
Качеството ще се следи от специализирана агенция. Тя ще наблюдава спазването на стандартите. КНСБ подкрепя 
законопроекта, но смята, че този за личната помощ, за който настояха протестиращите майки, прави другите два 
законопроекта непълноценни. Ася Гонева от КНСБ обясни, че законопроектът не е правен под натиска на протестите, а по 
него се е работило в последните две години „По наша оценка правителството даде много повече кредит на доверие и 
много повече внимание към тези, които протестираха, без да имат достатъчно професионална квалификация. Сблъсъкът 
между тези три законопроекта може да се окаже достатъчно сериозен, така че агенциите на Министерството на труда и 
социалната политика ще имат доста сериозен проблем. Дано да сме лош пророк“, предупреди тя.  
НСТС започна със закъснение заседанието, заради неявяването на председателя на съвета – вицепремиерът в оставка 
Валери Симеонов. По неофициална информация сутринта премиерът Бойко Борисов е разговарял с лидера на „Атака” 
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Волен Сидеров и с председателя на НФСБ Валери Симеонов. След това Сидеров и Симеонов са се отправили за разговор в 
кабинета на вицепремиера в оставка. 
 
B. „Дума“ 
 
√ Тристранката прие с критики проекта за социалните услуги 
Експерти прогнозират проблеми при прилагането на новите закони 
С критики и забележки Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) прие проектозакона за социалните 
услуги. Предстои проектът да бъде разгледан от кабинета и парламента.  
Против него се обявиха Българската стопанска камара (БСК), а КТ "Подкрепа" и Асоциацията на индустриалния капитал 
(АИКБ) се въздържаха. От КНСБ подкрепиха проекта. "Върху този закон се работи от 2 години, той не е възникнал поради 
протестиращите", заяви на брифинг Асия Гонева от синдиката. Според нея проектът за личната помощ създава 
предпоставки както за недостатъчно добро качество на законопроекта за хората с увреждания, така и за сблъсък със 
законопроекта за социалните услуги. Според прогнозите й, когато трите закона започнат да се прилагат, социалните 
служби ще имат проблем. От синдиката са категорични, че личната помощ е включена в текстовете на законопроекта за 
социалните услуги.  
Улесняване на достъпа до социалните услуги и регламентиране на Национална карта, която да осигури по-добро покритие 
с тези услуги в страната, са сред основните цели на законопроекта, обяви министърът на труда и социалната политика 
Бисер Петков при представянето му. Проектът щял да гарантира качеството на социалните услуги и тяхната ефективност. 
По-рано вчера министърът изрази надежда, че протестите ще приключат, след като се приеме законодателството, 
насочено към хората с увреждания. 
С проектозакона всички категории социални услуги ще бъдат уредени на следващ етап с т.нар. Национална карта, което 
ще разсрочи реформата до 2035 г., когато се предвижда закриването на всички социални домове за възрастни хора, 
прогнозира Димитър Бранков от БСК. Според него проектът не дава ясна рамка за дългосрочна грижа, не е предвидена 
възможност общински болници да могат да изпълняват подобни услуги. 
Според Петков майчинството у нас е най-дълго 
Българското законодателство е щедро на отпуски, свързани с майчинството, заяви Бисер Петков. "Ние сме държавата, 
която има най-дългия отпуск за майчинство в ЕС. Постави се въпросът дали в сегашната конюнктура и острия недостиг на 
работна сила на пазара на труда, трябва да е толкова дълга продължителността. Позицията на правителството е, че би 
трябвало да се насърчават майките да се връщат по-бързо на пазара на труда. Това вече се прави. От 1 юни 2017 г. има 
възможност, ако се върнеш на работа, да получаваш 50% от обезщетението". Според министъра, ако парите за майчинство 
през втората година се увеличат, жените няма да бъдат насърчени да се върнат по-рано на работа. 
Социалният министър излъга за коледните добавки 
Министърът на труда и социалната политика заяви вчера, че никога всички пенсионери не са получавали коледни добавки 
и те винаги са били насочени само към възрастните с ниски пенсии и са били обвързани с линията на бедност. Фактите 
обаче са други. 
 
Икономически университет - Варна (www.ue-varna.bg) 
 
√ 70 години специалност "Индустриален бизнес и предприемачество" в ИУ – Варна 
Международна научно-приложна конференция по повод 70-годишнината от създаването на специалност „Индустриален 
бизнес и предприемачество” се проведе на 16 ноември 2018 г. в Икономически университет – Варна. Темата на научния 
форум бе „Индустриален бизнес и предприемачество – иновации в науката и практиката“. 
Събитието се организира от катедра „Индустриален бизнес“ в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, Стопанска камара – Варна и с любезното съдействие на VP Brands International. Конференцията събра учени от 
над 10 университета в България, а също и представители на университет в Тирана, Албания. Участниците бяха 61, а 
докладите – 47. 
Конференцията бе открита с пленарни доклади, изнесени от: 
1. Доц. д-р Илиан Минков – ръководител катедра „Индустриален бизнес“ при ИУ – Варна. Докладът бе на тема „Седемдесет 
години специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ в ИУ – Варна“. 
2. Проф. д-р Николай Щерев – ръководител катедра „Индустриален бизнес“ при УНСС, София. Докладът бе на тема 
„Индустрията на България: между оценката на настоящето и очакванията за бъдещето“. 
3. Доц. д-р Искра Пантелеева – ръководител катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ при Стопанска академия 
„Д. А. Ценов“, Свищов. Докладът бе на тема „Иновациите и предприемачеството в България - основни параметри и 
оценки“. 
По време на дискусионните заседания бяха засегнати теми като иновации, инвестиции, среда за разработване и 
внедряване на иновации в България, конкурентоспособност, лидерство, значение на човешките ресурси за развитието на 
българската икономика и др. 
Приветствия към организаторите поднесоха доц. д-р Петя Данкова – зам.-ректор "Международно сътрудничество и 
проектна дейност" на ИУ – Варна, проф. д-р Любчо Варамезов – декан на факултет "Производствен и търговски бизнес" 
при СА "Д. А. Ценов" Свищов, Иван Табаков – председател на Варненската търговско-индустриална камара и др. 
По време на събитието със златни значки и почетни грамоти бяха отличени проф. д-р ик. н. Тодор Ненов, доц. д-р Благо 
Благоев, доц. д-р Вълкан Станев, доц. д-р Румяна Шинева, доц. д-р Ирина Иванова и гл. ас. Васил Янакиев за изключителния 
им принос за развитието на катедра "Индустриален бизнес" и специалност "Индустриален бизнес и предприемачество".  
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Цвета Караянчева се срещна с японския премиер в Токио 
България и Япония да удвоят усилията си за увеличаване на японските стратегически инвестиции у нас, търговския 
стокообмен и броя на туристите. Около тази позиция се обединиха председателят на парламента Цвета Караянчева и 
японският премиер Шиндзо Абе на среща в Токио. Българска делегация е на официално посещение в Япония по покана на 
Горната камара на парламента. 
Опитен стратег във вътрешната политика и предпазлив и прагматичен дипломат в международен план. Така анализатори 
определят японския премиер Шиндзо Абе. Пред него българските депутати отново подчертаха, че Япония е важен 
инвеститор за страната ни. 
Цвета Караянчева, председател на Народното събрание: Говорихме за бизнес отношенията и инвестициите в България. 
Министър-председателят Абе знае за добрата бизнес среда, която има в България и за фирмите, които успешно работят и 
реализират продукции. Затова се уговорихме да продължим в същата посока, японски фирми да намерят място на 
българския пазар и в България да инвестират. 
Шиндзо Абе припомни посещението си в България преди месеци. 
Шиндзо Абе - министър-председател на Япония: Благодаря за топлото гостоприемство. Надявам се и чрез вашето 
посещение в Япония двустранните отношения да се развиват все повече в най-различни сфери. 
Японският премиер потвърди ангажимента през февруари догодина да бъде проведен семинар за превенция на риска при 
бедствия и кризисни ситуации за страните от Западните Балкани. А българските депутати дадоха висока оценка за 
японската позиция за интеграция на държавите от региона и за единна и силна Европа. 
Шиндзо Абе влиза в историята като най-младия премиер на Япония. През този мандат той начерта план за икономически 
подем на страната. Търпи критики обаче, че този план е в полза на големите компании и не е достатъчно ефективен за 
обикновените хора. 
Едно от предизвикателствата пред японския премиер е големият държавен дълг на страната. Въпреки това обаче 
кабинетът на Шиндзо Абе за поредна година предвижда ръст на разходите в бюджета. Българските депутати днес 
разговаряха и със свои колеги от Горната камара на японския парламент и разгледаха пленарната зала. 
Хироши Йошида - Председател на Групата за приятелство с България в японския парламент: България и Япония са далече 
една от друга, но имат обща черта - това е трудолюбието. Чрез него можем да развиваме нашите отношения на основата 
на историята и културата. Най-важното е да има доверие, особено за сътрудничеството в икономическата сфера. 
България и Япония. Две много различни страни с богата история и с общо бъдеще. 
 
√ Президентът Радев коментира кога ще има среща с премиера  
Президентът Румен Радев заяви, че не се меси в кухнята на партиите и коалициите. Ето и отговорът му ще има ли среща с 
премиера Бойко Борисов. 
Румен Радев - президент на Република България: Среща ще има, когато водената от премиера коалиция разработи ясна и 
конкретна визия за справянето с корупцията по високите етажи на властта, за прекратяването на катастрофалния срив на 
инвестициите и за постигане на икономически ръст, който да направи така, че да догоним държавите от Централна и 
Източна Европа. Нали не очаквате, че ще разговаряме и ще обсъждаме 4-годишната програма на кабинета "Борисов-3", 
която изведе хората на улицата. 
 
√ Край на километричните опашки от ТИР-ове в района на "Дунав мост"  
Километричните опашки от ТИР-ове, които редовно пречат на движението в района на "Дунав" мост при Русе, са на път да 
изчезнат. Как ще стане това? Българските и румънските институции се договориха за нова организация на движението, 
която да подобри преминаването през граничния пункт. 
Дори и след изграждането и пускането в експлоатация на "Дунав мост" при Видин - Калафат, съоръжението при Русе остава 
основна връзка между България и Румъния. В празничните дни през него преминават до 30 000 леки автомобила. А на 
денонощие минават 1300 тежкотоварни камиона, отчитат от "Гранична полиция". 
Заради опашките от превозни средства леките катастрофи в района са обичайна гледка. Проблеми има и за хората от 
близкия град Мартен. 
Димо Тонев, кмет на Мартен: Някой трябва да обърне малко по-голямо внимание на подреждането на тези ТИР-ове по 
простата причина, че аз се превърнах в регулировчик постоянно да подреждам ТИР-овете, да звъня на дежурния на КАТ. 
Бейсим Вейсал: От понеделник до събота по 6-7 часа се виси. 
До края на този месец Агенция "Пътна инфраструктура" трябва да приключи разширяването на пътя от кръговото 
кръстовище при граничния пункт към Силистра. До средата на декември се очаква да заработи и новото трасе при влизане 
в страната през зона "Изток" на "Дунав мост". Институциите от Русе и Гюргево водят ежедневна комуникация, за да намалят 
колоните от камиони. 
Галин Григоров, областен управител на област Русе: Друго, което беше взето като решение, е да не се допускат 
тежкотоварните автомобили, докато не се изтеглят изцяло от едната или от другата страна, да няма престой на самия мост. 
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Окончателно решение с нормализирането на движението в района обаче се очаква с изграждането на втори мост над река 
Дунав край Русе. 
 
√ Българите в чужбина искат нови организации да защитават правата им 
Нови организации да представляват българите зад граница, а членовете им да се избират пряко от нашите мигранти по 
време на парламентарни или президентски избори. За това настояват Временни обществени съвети на българите в 
чужбина. Според тях идеята е заложена в Национална стратегия, приета още през 2014 година, която до ден днешен не се 
изпълнява. Инициаторите изпратиха писмо с исканията си до премиера Бойко Борисов, в което настояха и за закриването 
на Агенцията за българите в чужбина. 
Крайно време е стратегията, на която Министерският съвет дава зелена светлина още преди 4 години, да излезе от 
прашното чекмедже и да се осъществи, казват подателите на писмото. 
В стратегията се предвижда създаване на Национално представителство на българите по света и Обществени съвети към 
дипломатическите и консулски представителства. Предлагат те да се определят при гласуването на национални избори. 
Проф. Любомир Гавраилов - член на Временен обществен съвет във Франция: На масата, на която има изборна кутия да 
пускаме бюлетини за президент или за Народно събрание, ще има още една кутия, в която ще пускаме бюлетини за 
Консултативен съвет или за Национален съвет. 
Членовете им няма да получават заплащане, а работата им ще бъде да изслушват проблемите на българите в чужбина и 
да предлагат решения на дипломатическата ни служба. 
Проф. Любомир Гавраилов - член на Временен обществен съвет във Франция: Съседни държави като Македония, Сърбия, 
Румъния, Хърватия са далеч напред в това отношение. Те имат изградена структура, изградено институционално 
представителство на своята миграция. 
Румъния и Хърватия имат дори народни представители, които се избират от изборен район "Чужбина". 
Подателите на писмото смятат, че Държавната агенция за българите в чужбина е излишна, защото всичките ѝ дейности се 
изпълнявали паралелно от няколко министерства. Освен това, според тях, агенцията игнорирала умишлено над 1 милион 
наши мигранти. 
Инж. Красимир Гаджоков - член на Временен обществен съвет в Канада: Тя се занимаваше изключително и с историческите 
български общности в чужбина. 
Те казват още, че не са изненадани от скандала с удостоверенията за българско гражданство. Сериозни съмнения 
предизвиквал самият регламентът за издаването им, защото се позовавал на косвени доказателства, а не на официални 
документи. 
Проф. Любомир Гавраилов - член на Временен обществен съвет във Франция: Българското дружество местно е написало 
бележка "да, да, баба му беше българка" и те идват с тая бележка в ДАБЧ и там Бате Харо гледа бележката и казва "Да, да, 
верно баба ти може и да е била българка и ще ви издадем бележка, че вие сте може би българин". 
Въпреки че писмото е изпратениo преди две седмици, отговор от премиера все още няма. 
 
√ Южнокореецът Ким Чен-ян оглави Интерпол 
Ким Чен-ян от Южна Корея бе избран от Общото събрание на Интерпол за президент на международната полицейска 
организация в конкуренция с ветеран от руските служби за сигурност, предаде АП. 
Срещу кандидатурата на руснака Александър Прокопчук се обявиха САЩ, Великобритания и други страни от ЕС с мотива, 
че с избирането му на ръководния пост Русия ще зачести злоупотребата със системата за издаване на "червени бюлетини" 
с цел да преследва свои политически опоненти. Досега генералът от руското МВР беше вицепрезидент на Интерпол. 
Ким Чен-ян, който досега бе изпълняващ длъжността президент на Интерпол, си осигури повече от две трети от гласовете 
на заседанието на Общото събрание на организацията в Дубай. Мандатът му е до 2020 г., до края на четиригодишния 
мандат на предшественика си, китаеца Мън Хунвей, който бе арестуван в Китай. 
Франс прес цитира държавния секретар на САЩ Майк Помпейо, който заяви вчера: "Насърчаваме всички страни и 
организации, членуващи в Интерпол и зачитащи правовата държава, да изберат почтен президент. Според нас това е г-н 
Ким". 
 
БНР 
 
√ Положително салдо по текущата сметка на страната от близо 313 млн. евро през септември 
Скок на преките чуждестранни инвестиции в България в рамките на месец с почти 120 млн. евро 
През септември 2018 година салдото по текущата сметка на България е положително и в размер на близо 313 млн. евро, 
като от началото на годината позитивният баланс е над 2,1 млрд. евро, показват данни на Българската централна банка. 
Преките чуждестранни инвестиции пък нарастват рязко през септември с близо 120 млн. евро и в рамките на първите девет 
месеца на годината са в размер на около 826 млн. евро, което е малко над техния размер през същия период на 2017-а 
година. 
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Балансът по текущата и капиталова сметка на България през септември е положителен и в размер на 369,9 млн. евро 
спрямо излишък за 585,9 млн. евро точно преди година (през септември 2017-а). В рамките на първите девет месеца на 

настоящата година салдото по текущата 
и капиталова сметка е също 
положително и в размер на 2,5593 млрд. 
евро (4,8% от прогнозния БВП) спрямо 
позитивен баланс за 3,9357 млрд. евро 
(или 7,6% от БВП) през януари - 
септември 2017-а година. 
Салдото само по текущата сметка през 
септември е положително и възлиза на 
312,7 млн. евро, но при излишък за 568,9 
млн. евро година по-рано, като в рамките 
на първите девет месеца на 2018-а 
година текущата сметка е също 
положителна и в размер на 2,1161 млрд. 
евро (4% от БВП) спрямо излишък за 
3,5974 млрд. евро (7% от БВП) през 
същия период на предходната година. 

Търговското салдо на нашата страна през септември е отрицателно и възлиза на 80,5 млн. евро спрямо излишък за 143,3 
млн. евро преди година, като износът на стоки се повишава с 62 млн. евро (с 2,6% спрямо септември 2017-а) до 2,4193 
млрд. евро, но в същото време вносът нараства с 285,9 млн. евро (повишение с 12,9% спрямо деветия месец на 
предходната година), достигайки размер от 2,7252 млрд. евро. 
Търговското салдо за първите девет месеца на 2018-а година също остава на дефицит в размер от 2,0304 млрд. евро (3,8% 
от БВП) спрямо дефицит за едва 194,3 млн. евро преди година (0,4% от БВП), като за периода януари - септември износът 
на стоки намалява със 170,9 млн. евро (годишно понижение с 0,9%) до 19,747 млрд. евро спрямо износ за 19,9179 млрд. 
евро през първите девет месеца на 2017-а година, докато вносът за същия период се увеличава с 1,6652 млрд. евро (с 8,3%) 
до 21,7774 млрд. евро от 20,1122 млрд. евро преди година. 
Салдото по услугите през юли е положително и в размер на 366,1 млн. евро спрямо положително салдо за 360,2 млн. евро 
преди година, като за първите девет месеца на 2018-а година салдото по услугите е положително и за 2,9376 млрд. евро 
спрямо позитивно салдо за 2,5835 млрд. евро преди година. 
Според данни на БНБ финансовата сметка през септември е положителна в размер на 230,8 млн. евро при положителна 
стойност от 347,8 млн. евро точно година по-рано, като през първите девет месеца на настоящата година финансовата 
сметка е на излишък от 2,2502 млрд. евро спрямо излишък за 2,1546 млрд. евро точно преди година. 
Преките чуждестранни инвестиции в страната обаче нараства през септември в цели 119,9 млн. евро при тяхно понижение 
с 3,5 млн. евро през септември 2017-а. От началото на годината преките чуждестранни инвестиции в България са в размер 
на 826,4 млн. евро, като се повишават спрямо преки инвестиции за 808,5 млн. евро през януари - септември 2017-а година. 
Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите девет месеца на настоящата година са дошли от 
Холандия (за цели 725,5 млн. евро), следвана от Германия (за 90,4 млн. евро) и Белгия (за 82,7 млн. евро). 
През септември резервите на БНБ се повишават с 603,6 млн. евро при тяхно увеличение със 125,7 млн. евро година по-
рано, като за първите девет месеца на настоящата година нарастват с 978,2 млн. евро при повишение със 770,3 млн. евро 
за същия период на 2017-а година. 
 
√ БЕХ ще спасява финансово закъсалата ТЕЦ Марица Изток 2 
ТЕЦ „Марица Изток 2“ да получи помощ от Българския енергиен холдинг за закупуването на парникови газове - това е една 
от мерките, набелязани от енергийното министерство за финансовото стабилизиране на централата.   
ТЕЦ-ът работи на загуба заради големите разходи за плащане на въглеродни емисии, изчислявани за тази година за над 
570 милиона лева. За тази година отрицателният финансов резултат преди данъци на ТЕЦ "Марица Изток" се изчислява на 
116 милиона лева.  
За да спасят централата, която е втората по големина в страната след АЕЦ Козлодуй, от енергийното министерство 
създадоха работна група, която да представи мерки за спасяването ѝ.  
Една от тях предвижда до края на годината Българският енергиен холдинг да закупува квотите парникови газове на 
топлоцентралата.   
Успоредно с това ще се водят разговори с държави-членки на Европейския съюз, за да се разгледа възможността за 
прехвърляне на емисиите. Предлага се и ТЕЦ Марица Изток 2 да поиска от енергийния регулатор да ѝ признае разходите 
за критична инфраструктура.  
От съобщението на енергийното министерство не става ясно, дали е отпаднала идеята за сливане на ТЕЦ-а с АЕЦ Козлодуй. 
 
√ Теменужка Петкова се надява корейска корпорация да се включи в процедурата за АЕЦ "Белене" 
Енергийният министър Теменужка Петкова се надява корейската Хидроатомна енергийна корпорация да продължи да 
проявява интерес към проекта АЕЦ „Белене" и да участва в процедурата за избор на стратегически инвеститор за 
централата. Петкова е съобщила това при откриването на корейско-български енергиен форум, който се провежда в София.  
От енергийното ведомство съобщават, че участниците са били запознати и с решението на българската страна да участва в 
проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край гръцкия град Александруполис.  
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По думите на Теменужка Петкова сътрудничеството с Република Корея в тази област може да е много полезно, тъй като 
страната има изградени четири терминала за втечнен природен газ, а перспективата е до 2031 година да бъдат изградени 
още десет. 
 
√ Калин Христов, БНБ: Трябва да се готвим за следващия негативен икономически цикъл 
Преди да започнем разговора за присъединяването към еврозоната, е добре да погледнем какво е състоянието ѝ в 
момента. Заради обвързаността на курса на българския лев с еврото случващото се там директно се пренася в българската 
икономика, категоричен е подуправителят на БНБ Калин Христов. В края на годината Европейската централна банка ще 
приключи политиката по наливане на пари в икономиката чрез изкупуване на активи - т.нар. "количествени улеснения". 
Също така лятото на следващата година най-вероятно ще има увеличение на лихвените проценти. Като цяло тази политика 
на сериозни стимули дава резултат. 
"След този стимул ние видяхме подобряване на икономическата активност в цялата еврозона. То е повсеместно, дори в 
страни от периферията със силни структурни проблеми като Италия, като Португалия, които също растяха, но с по-бавни 
темпове. Това е аргументът, че приливът повдига всички лодки, дори пробитите. Основният въпрос е дали това е движено 
изцяло от паричния стимул или от структурни подобрения", коментира Христов.  
Между другото, знаете ли, че има две страни, които не са прекарали две години във валутно-обменния механизъм ERM II 
- Гърция и Италия. Именно заради случващото се в тях - за нас правилата са променени. 
"Ние сме приели към единния надзорен механизъм, с цел да можем да се присъединим към ERM, но условието, което сме 
приели, е двата процеса да станат едновременно в един и същ момент от времето. Ако след преминаването на оценката 
на ЕЦБ за готовност на присъединяване на страната към единния надзорен механизъм ние нямаме позитивно решение за 
ERM, нито един от двата процеса няма да тръгне", каза Калин Христов. 
Именно заради това от Европейската централна банка започнаха проверка на качеството на активите и стрес - тестове на 
шест банки в България. 
"Не би трябвало да се очаква банките да са много изненадани от това, което ще се състои по време на стрес тестовете", 
каза банкерът. Той допълни, че банките извън обхвата на проверките технически имат "конкурентно предимство", защото 
ще продължат да насочват ресурса си към кредитиране.  
Като цяло в момента кредитирането расте с много бързи темпове, а икономиката вече е под върховата си форма, което 
означава, че трябва да се подготвим за следващия негативен икономически цикъл. За банките това естествено означава 
по-високи лихви по кредитите и депозитите и повече необслужвани кредити. Затова и от БНБ очакват повече провизии на 
банките. 
"Добре е да провизираме сега, с поглед към следващия цикъл, отколкото само да се радваме на големите печалби", каза 
Христов.  
Какво означава това за потребителите - предстоящи по-високи лихви и по-сериозни трудности за обслужване на 
задълженията, което може да се нарече: 
"Политико-икономическият риск от пренасянето на лихвени проценти върху потребителите, които са и гласоподаватели. 
Това е един риск, който трябва да се мисли и управлява отсега", изтъква подуправителят на БНБ.  
Председателят на асоциацията на търговските банки Петър Андронов също предупреди, че постепенно ще започне 
затягане на условията за кредитиране. 
Конкуренцията между банките и високите нива на ликвидност в момента понякога ги карат да бъдат неразумни: 
"Клиент на една банка, който е получил кредит за мобилен телефон, си го купува и смело погасява кредита за 3 месеца. 
Автоматично системите подсказват, че той може да поеме по-голям кредит. Предлагат му се на другия ден 70 000 лева 
потребителски кредит. Той гордо ми съобщава, че може да ги използва за още едно жилище някъде. Не първо, не основно 
жилище, което е необходимо, а жилище, с което да спекулира, защото щял да получи лесен кредит, да си купи това 
жилище, да добави нещо и да печели от наеми. Когато склонността на хората да спекулират бъде подхранена от банките 
и стигне до размери, в които получават лесно пари и инвестират в нещо, което не им е от първа необходимост, то 
вниманието ни трябва да се повиши и да избягваме прекалената либералност в кредитните стандарти."  
Андронов е категоричен, че предстои неблагоприятен икономически цикъл. 
"Може преди да сме получили лихвеното лекарство от ЕЦБ, да се окажем отново със сериозни дисбаланси, които ще трябва 
да се коригират през следващите години."  
Което неминуемо ще има и своя негативен ефект върху потребителите, добави той. 
 
√ Андрей Новаков: Отдавна не се случвало страните да не се договорят за бюджета на ЕС в законоустановения срок 
Средствата за Турция, които ЕС отпуска за бежанците, са били основният препъникамък пред бюджета на общността за 
догодина. Това каза пред "Хоризонт" евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков, след като преговорите за финансовата рамка 
се провалиха  Другото спорно перо е финансирането на проектите в сферата на научните изследвания по програмата 
"Хоризонт 2020". 
Три са причините – за пръв път през последните 10 годни да не стигнем до решение в законоустановения срок до решение 
за следващия годишен бюджет на ЕС. Едната е финансирането на бежанския инструмент за Турция, където Съветът на ЕС 
настояваше 2 милиарда да излязат от европейския бюджет, а Европейският парламент настояваше 1 милиард да излезе 
от европейския бюджет. Втората причина бяха неизползването на средства от "Хоризонт 2020" – околo 400 милиарда, като 
там спорът беше дали да се върнат отново в националните бюджети, или да бъдат използвани през следващата година 
отново за същата цел. И третото беше предложено от Съвета орязване на бюджета на "Еразъм +" с около 10 милиона. 
Новаков обясни какво може да последва: 
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"Така се стигна до ситуация, в която нямаме решение и тук сме изправени пред две опции. Едната е Европейската комисия 
да излезе с ново предложение за годишен бюджет, което да разгледаме в следващите две седмици и да го гласуваме на 
сесията на Европейския парламент между 8-и и 12-и декември и втората опция е да се изпълнява 1/12 от настоящия 
бюджет в следващия. Такова нещо не с случвало от 70-те години." 
Така че въпреки тези големи различия, все пак говорим за разлика от милиард и половина, които не можахме да намерим 
допирни точки, както със съвета, така и най-вече с австрийския финансов министър, надявам се въпреки това новото 
предложение на Комисията, което тя вече започна да изготвя, да е по-балансирано и да можем да постигнем съгласие 
колкото се може по-скоро. 
Андрей Новаков обясни и как случилото се ще се отрази на България: 
"Тук трябва да кажем, че опасност за България няма дотолкова доколкото европейския бюджет ще се изпълнява. Той е 
гарантиран от конституцията на ЕС, договорът за функциониране на съюза, в което се казвам че дори да няма никакво 
решение, всеки месец ще се изпълнява 1/12 от стария бюджет, в който и в момента са заложени финансирания за развитие 
на регионите, за селските райони, за фермерите, за наука. Но давайки си сметка какъв риск поемам да го кажа, аз смятам, 
че ще се стигне до решение още през декември." 
 
Мениджър Нюз 
 
√ Bank of England подкрепя сделката за Брекзит  
Гуверньорът на Bank of England Марк Карни изрази днес подкрепата си за сделката за Брекзит, постигната от премиера 
Тереза Мей и представители на ЕС. Според него тя ще допринесе за плавното отделяне на Великобритания от блока, 
предаде Ройтерс. 
От самото начало подчертаваме колко е важно да има известен преход между текущите разпоредби и окончателните 
разпоредби. Така че приветстваме преходното споразумение (...) и отбелязваме възможността за разширяване на 
преходния период, каза централният банкер на Великобритания. 
Мей успя миналата седмица да договори споразумение за "развода" с Брюксел. То обаче среща твърдата съпротива в 
нейната Консервативна партия, което означава, че може и да не получи подкрепа в парламента. Британската лира силно 
поевтиня заради опасенията, че Обединеното кралство може да напусне ЕС през март без сделка. 
Пред депутати Карни заяви, че анализа, който Bank of England планира да представи за икономическите усложнения от 
Брекзит, няма да включва оценка на ефекта от евентуално решение на Лондон да остане в блока. 
Карни и други представители на централната банка днес отново предупредиха инвеститорите да не очакват институцията 
да отговори на шока от възможно излизане от ЕС без сделка с понижаване на водещите лихви, както стори след 
референдума за Брекзит през 2016 година. 
 
√ Погледите са насочени към Брюксел. Еврокомисията ще обяви решението си за бюджета на Италия  
Европейската комисия (ЕК) вероятно официално ще отхвърли днес бюджета на Италия за 2019 година, отваряйки вратата 
за възможно наказателно действие и дори глоба, предаде ДПА. 
Италия и ЕК са в противоречия от седмици по разходните планове в бюджета на Рим. ЕК отхвърли първия проектобюджет, 
който предвиждаше дефицит от 2,4 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) през 2019 година, според прогнозите на 
Италия. 
Това е три пъти над предложения от предишното правителство дефицит. На всичко отгоре ЕК прогнозира далеч по-високо 
ниво на дефицита от 2,9 процента през 2019 година. 
В сърцето на спора е държавният дълг на Италия, който е по-висок от 130 процента от БВП - вторият най-голям дял на дълга 
в еврозоната. От Рим се изисква да намали тази стойност до макисималната позволена според правилата на ЕС - 60 
процента, отбелязва ДПА. 
Миналата седмица Италия представи отново плана си за бюджетни разходи, който остана до голяма степен непрпоменен, 
а популистките лидери от двете управляващи партии и вицепремиери на Италия запазиха непреклонната си позиция 
спрямо Брюксел. 
Днес комисията вероятно ще отхвърли преразгледания бюджет като част от годишния преглед на националните бюджети 
на всички страни от еврозоната. 
Възможно е ЕК да излезе с отделен доклад за Италия, който може да доведе до процедура за прекомерен дефицит. Това 
е процес, който поставя под контрол и определя крайни срокове и цели за страните членки, нарушили фискалните правила 
на еврозоната. 
Повечето страни членки са били подлагани на подобна процедура в някакъв момент, особено по време на финансови 
кризи, но на никоя от тях не е налагана глоба, която може да достигне до 0,2 процента от БВП. 
 
Cross.bg 
 
√ Депутатите се изпокараха преди гласуването на оставката на Валери Симеонов  
Депутатите се изпокараха в пленарната зала преди гласуването на оставката на вицепремиера Валери Симеонов и смяната 
му с предложената за поста Марияна Николова. Премиерът Бойко Борисов не е в пленарната зала и тя беше представена 
от вицепремиера Красимир Каракачанов. 
От БСП се оплакаха, че водещият заседанието зам.-председател на парламента Емил Христов не им е дал думата и е закрил 
дебатите, макар че е имало желаещи за изказване. 
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„Столът на Емил Христов не зависи от Цветан Цветанов, нека даде думата на всички депутати, които искат да се изказват”, 
отговори зам.-председателят на ПГ на БСП Георги Свиленски. 
След споровете беше дадена 15-минутна почивка, за да се проведе Председателски съвет, на който беше взето решение 
разискванията да продължат и думата беше дадена на лидера на БСП Корнелия Нинова. 
„Вицепремиер, върху когото тежат съмнения за търговия с българско гражданство, представи  оставката на вицепремиер, 
който посегна на най-святото – майчинството и болните деца”, изтъкна лидерът на левицата. 
„Мнозинство, което мълчи в тази политическа криза, е объркано и страхливо мнозинство. „Оставката е поредната, но е 
следствие, тя не отстранява причините за състоянието, в което се намира държавата след 10 години управление на Бойко 
Борисов”, категорична беше лидерът на БСП. 
Според нея изходът е оставка на цялото правителство и предсрочни избори. 
„Никога не е имало толкова силна девалвация на политическото у нас. Поредната оставка на член на кабинета не е 
излизане от кризата, а задълбочаване на кризата“, каза по-рано зам.-председателят на ПГ на БСП Драгомир Стойнев. 
Според него смяната на отделни персони не означава смяна на политиката, смяна на философията на управление, нито 
решителност за реформи. „Симеонов си отива, но и остава – на негово място идва поредният заместител“, посочи той. 
 
√ ГДБОП предупреждава за измамни сайтове по време на “черния петък” и предстоящите Коледни и новогодишни 
празници 
Неизвестни до момента интернет сайтове с големи отстъпки, които често рекламират и популяризират своята дейност дори 
чрез Фейсбук, са най-честите капани, на които стават жертва онлайн потребителите. 
Друг основен белег на фалшивите сайтове, които събират средствата ни е наскоро регистрираната интернет страница. За 
историята на всеки сайт лесно може да бъде направена проверка от всеки чрез откритите източници на Интернет. Пример 
за такъв източник, в който може да проверите от кога съществува даден сайт е www.centralops.net. 
Освен за скоро регистрираните сайтове, предлагащи големи отстъпки, потребителите на онлайн търговията трябва да 
внимават и за сайтове, които продават фалшификати (т.нар. реплики) на световно известни защитени търговски марки на 
облекла, устройства, екипировка за зимните и други спортове и т.н. 
“Кухите” сайтове, които представляват една “гола” интернет страница /липсва реален търговец, склад, дейност/, която е 
рекламирана на много места, имат доста къс живот - за около месец, два. През този период за този вид страници 
киберпрестъпниците създават широка рекламна кампания - чрез банери в други сайтове и реклами в социални медии. Във 
фейк сайта обикновено за високите отстъпки често има поле с пояснение, че ниските цени се дължат на дългия период на 
доставка - над 40-50 дни. С това пояснение киберпрестъпниците въвеждат в заблуждение и успокояват жертвите си. По 
този начин, след като  “кухата” страница събере финансовите средства от извършените към нея “покупки” и рекламната й 
кампания приключи, страницата бива изтрита и повече не може да бъде намерена.  Седмици след това пазарувалите в нея 
започват да очакват получаването на “закупените” стоки и когато те не бъдат доставени разбират, че са станали жертва. 
По статистика на специализирания отдел “Киберпрестъпност” при ГДБОП броят на измамните сайтове нараства над 10 
пъти преди големи празници, каквито са и предстоящите. 
Финансовите средства за мнимите покупки на жертвите обикновено постъпват в банкови сметки в Китай и други 
континенти, което силно затруднява тяхното възстановяване. В тази връзка, от ГДБОП съветват, след като бъде извършена 
покупка, клиентите да проверят къде точно са получени техните средства и ако се усъмнят, да поискат канселиране на 
финансовата транзакция в разумните за това срокове.  
Фалшивите страници се изграждат на няколко езика, както с цел по-висока достоверност, така и за разширяване обхвата и 
обема на престъпната дейност. 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Коалиционни преговори след оставката на вицепремиера Валери Симеонов. Какви са възможните ходове? 
- Лекари и пациенти - какви са предложенията на Българския лекарски съюз. 
- Мисия "Кръводаряване" - най-ценната капка, която спасява живот, кампания на БЧК. 
- Социалните послания в спорта. „Отборът на надеждата" след световното по футбол в Мексико. 
- Историите на неговия живот отначало в автобиографичната книга на Орлин Горанов. 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Поредно нападение на агресивно куче - как питбул беше насъскан от стопанина си срещу случаен минувач? 
- Остават ли обединени патриотите? Коментар на депутатът от ВМРО Красимир Богданов; 
- На живо: Защо преподаватели от Бяла Слатина се обявиха в подкрепа на охранителя, заплашил с метална палка 

ученик в училищен автобус? И версията на обвинения гард; 
- Месеци преди евровота - ще променят ли правилата за гласуване? Гост проф. Михаил Константинов; 
- Защо делото за трагедията на ул."Алабин" продължи 12 години? Позицията на Съюза на съдиите. 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Ще стане ли шефката на кабинета на Валери Симеонов вицепремиер? Коя е Марияна Николова? И приключва ли 

раздорът при патриотите? 
- Мъж е нападнат и нахапан от питбул, докато разхожда кучето си. Румен Бахов на живо - кой контролира опасните 

породи? 
- Близо половин милион лева открити в сейф на секретаря на Агенцията за българите в чужбина - говори 

прокуратурата. 
- Може ли да осъдят на 5 години затвор младежа, който надраска паметника на съветската армия? 
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- Защо се стига до опасния инцидент със срутени скали върху линия на БДЖ? Репортаж на Антон Чавдаров. 
- Кой и защо разхвърля отрова в центъра на Пазарджик? 
- Коя е болестта на пушачите и колко българи се разболяват от нея без да пушат? 
- Зов за помощ за болно момиче, което събира пари. 
- Нестандартна италианска кухня. Репортаж на Яна Блажева. 

 
√ Събития в страната на 21 ноември  
София. 

- От 16.00 часа в Народния театър „Иван Вазов" президентът Румен Радев ще присъства на тържественото 
отбелязване на 130-ата годишнина от приемането на първия Закон за адвокатите в България. 

- От 9.00 часа ще се състои заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
- От 09.30 до 13.00 часа в Посолството на Словашката република в България ще се проведе кръводарителска акция, 

в която ще се включат служители на посолството и други дипломати, доброволци, служители и партньори на БЧК, 
студенти и граждани на София. 

- От 09.30 часа в „Гранд Хотел София", ще бъдат представени резултати от „Медии и политика в България". 
Събитието се организира от Фондация „Конрад Аденауер" - Медийна програма за Югоизточна Европа. 

- От 09.30 часа в зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски" ще се проведе международен семинар „Укрепване на 
националната и регионалната сигурност: гледните точки на България и Израел. Запознаване с израелските сили за 
отбрана". 

- От 10.30 часа в зала „Запад" на Народното събрание Детският фонд на ООН ще представи резултатите от 
национално социологическо проучване „Гласовете на децата". 

- От 11.00 часа в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет ще се проведе пресконференция по 
повод закриване на дейностите по проект Te(a)chIn Sport, финансиран по програма Еразъм+ СПОРТ на 
Европейската комисия, по който Софийският университет е водеща организация. 

- От 11.00 часа в Литературен клуб „Перото" ще се състои пресконференция по повод 32-рото издание на 
Новогодишен музикален фестивал.  

- От 19.00 часа в клуба ще се състои вечер на холандската литература. 
- От 11.00 часа в учебна зала „Финсис" - ул. „Хан Аспарух" 24, ет. 1, Асоциация на парковете в България и Българска 

фондация биоразнообразие организират брифинг за представяне на новата международна Програма за 
професионално развитие на студенти „Бъдещи природозащитници". 

- От 11.30 часа в МОН, етаж IV, Зам.-министърът на образованието и науката Петър Николов ще награди 90-
годишния учител Цонко Петров за спасяването на живота на двама войници по времето на Втората световна война 

- От 12.00 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе дискусия на тема: „XII-та Национална среща по 
проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика". 

- От 13.30 часа ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на ВСС. 
- От 16.00 часа в Изложбена зала "Триъгълна кула на Сердика", София, ще се проведе официалната церемония за 

връчване на отличителен знак "Аз гарантирам щастливо детство". 
- От 17.30 часа в аудитория 25, ет. 3 в Центъра за източни езици и култури, бул. „Тодор Александров" 79, ще бъде 

открита изложба „Непознат, а толкова близък: Азербайджан" на българската фотографка Аурелия Насирова. 
Изложбата е по повод 5-годишнината от създаването на Центърa за азербайджански език и култура към Софийския 
университет „Св. Климент Охридски". 

- От 17.30 часа в Националният етнографски музей ще бъде открита изложбата „Гласът на глината" - 100 години от 
рождението на известната керамичка Йова Раевска. 

- От 18.00 часа в зала „България" ще се състои празничен концерт по случай Въведение Богородично - Ден на 
православната християнска младеж и семейство. 

- От 19.30 часа в Sofia Live Club ще бъде представена илюстрираната автобиографична книга на Орлин Горанов „Да 
започнем отначало". 

*** 
Благоевград.  

- От 14.00 часа в ЮЗУ „Неофит Рилски" в зала 102 на Учебен корпус 1 ще се проведе Информационна среща за 
създаване на бизнес и предприемачество. 

- От 18.30 часа в зала „Пейо Яворов" Центърът за личностно и творческо развитие на децата организира празничен 
концерт по повод Деня на християнското семейство. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в сградата на РТВЦ Варна Фондация "Владиславово" организира заключителна пресконференция във 
връзка с отчитането на дейностите на проект „Активни в труда на територията на община Варна". 

- От 11.00 часа в Морско казино - Варна ще се представи първоначалният екип от специалистити и специално 
създаденото пространство за „Зеленият морски двор на Варна" - център за ранна социализация и превенция на 
деца 0 - 3 години. 

- От 15.00 часа в зала „Галерия Лаундж" на хотел „Графит" ще се състои среща на активисти на екологични 
организации, образователни институции и медии на тема „Подобряване на достъпа до екологична информация 
за състоянието на Черно море, доброволчески дейности и кампании". 
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*** 
Велико Търново.  

- От 10.30 часа в Пресклуб на БТА-Велико Търново ще се състои пресконференция на тема „Новости в българското 
образование", организирана от синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа". 

- От 14.30 часа в ресторанта на хотел „Панорама" ще бъдат отбелязани Десет години от създаването на Малък 
семеен дом „Надежда", инициатива на SOS Детски селища и Община Велико Търново. 

- От 16.30 часа в Ритуална зала на Община Велико Търново ще се проведе среща на кмета Даниел Панов с учители 
за Деня на християнското семейство. 

- От 16.30 часа в музей „Възраждане и Учредително събрание" ще бъде представена книгата „Колелото на съдбата". 
- От 17.30 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе празничен концерт за Деня на 

християнското семейство. 
- От 19.00 часа в Клуб 7 ще бъде представен „Сам мъж в града" - комеди стендъп шоу. 
- От 19.00 часа на стадион „Ивайло" ще се проведат масови безплатни тренировки - Есен 2018. 

*** 
Видин.  

- От 15.00 часа в залата на Общински съвет - Видин ще се проведе заключителна пресконференция по проект 
„Предотвратяване и ограничаване на последиците от предизвикани от човека трансгранични бедствия в региона 
Видин-Зайчар", съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-
ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. 

*** 
Враца.  

- От 09.00 часа в храм „Св. Апостоли" Негово високопреосвещенство Врачанският митрополит Григорий ще отслужи 
архиерейска света Литургия. В 11.00 часа в Средното училище „Христо Ботев" митрополит Григорий ще проведе 
беседа с ученици по повод празника. В 11.40 часа той ще отслужи молебен за здраве и ще разкаже за Въведение 
Богородично на децата от детска градина „Слънце". В 12.30 часа Врачанският митрополит Григорий ще положи 
основен камък на новостроящ се Център за настаняване от семеен тип във Враца. В 14.30 часа епархийският 
архиерей ще отслужи водосвет и ще разговаря с непълнолетни, лишени от свобода, в новия поправителен дом 
във Враца. 

- От 12.30 часа заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова и кметът на Община Враца 
Калин Каменов ще присъстват на церемония „Първа копка" по изграждането на Център за настаняване от семеен 
тип по проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - Проект 1" по Оперативна програма „Региони 
в растеж" 2014-2020 (ж.к. „Металург", междублоковото пространство при ул. „Димчо Дебелянов"). Около 13.00 
часа зам.-министър Зорница Русинова и кметът г-н Каменов ще дадат брифинг за медиите. От 14.00 часа в 
Концертната зала на гр. Враца на адрес: ул. „Стефанаки Савов" №6 ще се проведе концерт, част от кампанията 
„Мисията е възможна" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси". 

*** 
Враца/ с. Кунино.  

- От 11.00 часа в с. Кунино ще се проведе открит урок с учениците от Професионалната гимназия по каменоделство. 
Беседата е под надслов „Часът на Доброто", тя е част от общонационалната кампания „Монумент дядо Добри - 
първият паметник на Доброто в България". 

*** 
Горна Оряховица.  

- От 15.00 часа в Обредна зала - 2 ет. (сградата на стария съвет) ще се проведе ритуал Златни сватби - традиционно 
честване на златни сватби на семейства, сключили граждански брак в Горна Оряховица преди 50 години 

*** 
Добрич.  

- От 11.00 часа ще бъдат поднесени цветя на паметника на Йордан Йовков по повод 138 години от рождението му. 
- От 11.00 часа в ОУ „Йордан Йовков" ще се играе кукленият спектакъл „Пинокио". 

*** 
Златоград.  

- В Златоград ще бъдат отбелязани 106 години от Освобождението на града. От 10.30 часа от „Централния площад" 
ще се проведе спорт маратон „По стъпките на Делю войвода". За 15.30 часа в заседателната зала в сградата на 
Общината е предвидено тържествено заседание на Общински съвет-Златоград. От 16.30 часа ще се проведе 
церемония по поднасяне на венци и цветя пред паметниците и паметните плочи в града, която ще започне от 
лобното място на Делю хайдутин. От 17.30 часа на „Централен площад" ще се започнат тържествен ритуал и 
проверка-заря, с участие на 101 Алпийски полк и Представителния духов оркестър на Военновъздушните сили - 
Пловдив. В честванията ще се включи министърът на образованието Красимир Вълчев. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.30 часа ще се състои пресконференция в заседателната зала на Община Пловдив, на която ще бъдат 
представени подробности относно мерките за чистота на въздуха, които се предвижда да бъдат реализирани по 
ОП Околна среда. В пресконференцията ще участват заместник-кметът Розалин Петков, директорът на дирекция 
"Екология и управление на отпадъците" Василка Чопкова, главният експерт Елена Найденова и директорът на ОП 
"Чистота" Иван Стоянов. 
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*** 
Русе.  

- От 18.00 часа в зала „Русе" на Историческия музей ще бъде представена книгата на проф. д-р Николай Ненов „100 
артефакта от героичното време. Визуални разкази в музея". 

*** 
Смолян/с. Полковник.  

- От 9.30 часа по повод големия християнски празник Въведение Богородично архиерейският наместник на 
Смолянска духовна околия Негово Високопреподобие архимандрит Висарион ще отслужи светата божествена 
Литургия в единствения храм в околията, който носи името Въведение Богородично. 

*** 
Стара Загора.  

- От 18..00 часа в НЧ „Св. Климент Охридски 1858", проф. Иван Танев от историческо дружество „Българска орда" 
ще изнесе лекция на тема „На кои места е бил епископ св. Климент Охридски".  

- От 18.30 часа в читалището ще се проведе вечер на християнското семейство и конкурс „Пей и танцувай с мама и 
татко". 

- От 18.30 часа в къща музей „Гео Милев" ще бъде представена поетичната книга „Съвпадения" на Калоян Христов. 
- От 17.30 часа в библиотека „Искра" ще бъде открита изложба „Да бъдеш баща". 

*** 
Хасково.  

- От 12.00 часа в църквата „Св, Димитър" ще се проведе лекция на тема „Вярата в семейството като ценност". Преди 
това в 11.00 часа ще бъде раздаден постен курбан и хляб в двора на църквата. 

- От 11.00 часа в Областна администрация Хасково ще се проведе информационен ден „Испания и България- 
приятелство и традиции". 

*** 
Шумен.  

- От 13.30 часа, в зала 203 на общината ще се проведе заседание на Регионалното сдружение за управление на 
отпадъците. 

*** 
Ямбол.  

- От 09.00 часа в църквата „Успение на Пресвета Богородица" ще бъде отслужена служба от протойерей Янко Янков. 
От 10.30 часа, отново в храма, доц. д-р Димитър Киров, преподавател в Православния богословски факултет на 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий", ще води беседа на тема „Християнско семейство или 
живот без брак". От 17.30 часа в Художествена галерия „Жорж Папазов" с церемония по награждаване на 
победителите в детския конкурс за рисунка на тема „Коледа" ще бъде дадено начало и на традиционната 
благотворителна кампания на Община Ямбол „Подай ръка - спаси живот", с която се набират средства за тежко 
болни ямболски деца и младежи. 

 
√ Основните сортове петрол поевтиняха на международните пазари  
Основните сортове петрол поевтиняха със 7 процента на международните пазари. 
Цената на "Брент" слезе до 62 долара и 29 цента за барел, а американският лек суров петрол - под 53 долара за барел, най-
ниското равнище от октомври 2017 година насам, съобщава БНР. 
Причина за поевтиняването са опасенията на търговците и инвеститорите от забавянето на растежа на водещите 
икономики в световен план. 


