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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ Членовете на АИКБ и министър Ангелкова обсъдиха съвместни инициативи, изразиха удовлетворение от доброто 
сътрудничество 
Министърът на туризма връчи грамота на председателя на УС на АИКБ на среща с ръководството и членовете на 
Асоциацията 
Министерството на туризма работи усилено за привличане на инвеститори в сектора и световни брандове от най-висок 
клас хотелски вериги като Four Seasons, Taj, Marriott и др. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова по време 
на работна среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Тя добави, че световни вериги като Hyatt и 
Marriott вече изграждат няколко нови луксозни обекта по Черноморието, в София и вътрешността на страната. Преди 
броени седмици бе официално открит в столицата и най-новият луксозен хотел от веригата InterContinental в Европа, който 
носи името на София, поясни министърът.  
Министър Ангелкова разясни, че една от основните цели на министерството е утвърждаването на България като търсена и 
конкурентна туристическа дестинация за четири сезона. „Фактът, че географски страната ни е разположена в 
непосредствена близост до едни от най-силните туристически държави в Европа и света, не ни обезкуражава, напротив - 
амбицира ни“, поясни тя. 
През последните три години след създаването на Министерството на туризма като самостоятелна институция в края на 
2014 г. България отбелязва рекордни резултати в цялата история на отрасъла. За периода от януари до септември 2018 г. 
посещенията на чужди туристи у нас вече са с 31% повече от същия период на 2015, приходите пък са нараснали с 38%. 
Министърът цитира и данни, според които страната ни става все по-разпознаваем и привлекателен маршрут за милиони 
туристи, които превишават собственото й население. Статистиката на НСИ сочи, че общо над 7,9 млн. чуждестранни туристи 
са посетили България за периода януари-септември 2018 г., като ръстът е 5,5% спрямо същия период на миналата година.  
Пред членовете на АИКБ тя спомена, че от януари до септември значителни ръстове се отбелязват на повечето от пазарите, 
включени в топ 50 за входящ туризъм у нас. Гостите от Великобритания са с 15,9% повече, от Украйна – 26,2 на сто 
увеличение, от Израел се отбелязва 22,4 на сто ръст. От САЩ нарастването на туристите е с 12,2 на сто, а от Испания и 
Финландия чуждестранните посещения нарастват съответно с 17,6% и 16,8%. 
Приходите от международен туризъм пък възлизат на 3,2 млрд. евро през периода януари-септември тази година, 
показват последните данни на БНБ. Ръстът спрямо същите месеци на 2017 г. е 7 на сто.  
Министър Ангелкова съобщи още, че в началото на следващата година се очаква да бъде пусната демоверсията на 
Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), която ще свързва в реално време информационните регистри на 
местата за настаняване с Министерството на туризма, Националната агенция за приходите и Министерството на 
вътрешните работи. „Целта е да направим пребиваването на туристите още по-сигурно, но и да се изсветли секторът с 
отчитане на реалния брой нощувки. До тази информация ще имат достъп само оторизираните по закон лица“, заяви 
министърът на туризма. Тя поясни, че в помощ на бизнеса ще бъдат организирани информационни курсове, а специалисти 
и представители на фирмата изпълнител ще бъдат на разположение за въвеждане на промените.  
С измененията в Наредбата за категоризация ще се въведе възможност за електронно подаване на всички заявления до 
регистрите не само чрез електронен подпис, а и с лицево разпознаване. Министерството на туризма е сред първите 
администрации, които ще предлагат лицева идентификация на ползващите услугите му. Това ще става по електронен път 
и до дни ще бъде демонстрирано. С такава идентификация потребителите ще заявяват конкретна услуга и достъп до 
регистрационни режими.  Промяната ще улесни предприемачите и инвеститорите, а предоставянето на административни 
услуги ще става в много съкратени срокове. 
Пред представителите на бизнеса министърът припомни, че министерството вече предприе мерки за намаляване на 
административната тежест в съответствие с правителствената програма. „Вече са факт 19 вида по-малко на брой документи 
на хартиен носител по регистрационните ни режими“, обясни министърът. 
Васил Велев, председател на УС на АИКБ заяви, че за Асоциацията и за бизнеса въобще, сектор туризъм е от изключително 
голямо значение и заради свързаните с туризма дейности и индустрии, производство, авиокомпании, пътища.  
Членовете на АИКБ и министър Ангелкова обсъдиха съвместни инициативи за осигуряване на кадри в туризма, за 
подобряване на транспортната инфраструктура към туристическите обекти, мерки и стимули за удължаване на летния 
сезон и др.  И двете страни изразиха удовлетворението си от доброто сътрудничество след създаването на самостоятелно 
Министерство на туризма и увереност, че то ще бъде още по-ползотворно.  
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Министър Ангелкова връчи грамота на г-н Велев за ползотворно сътрудничество в туризма с АИКБ и изказа удовлетворение 
за добрата съвместна работа. 
 
√ ПОКАНА ЗА ОФИЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНСТИТУТА ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ (ИНУИР)  
Институтът за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР) има удоволствието да Ви покани на официалното си 
представяне. Събитието ще се състои на 3 декември (понеделник) от 16:00 часа в заседателната зала на АИКБ на адрес: 
1527 София, ул. „Тракия“ №15. 
Участие в срещата ще вземат проф. Стефан Петранов, председател на УС на ИнУИР, доц. Теодор Дечев, изпълнителен 
директор на ИнУИР и г-н Васил Велев, председател на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
По време на срещата ще се направи презентация, на която ще се разгледа „наследството” на бипартитния социален диалог 
и колективното договаряне в България, както и перспективите пред него и потенциалният му принос за постигане на 
икономически растеж. 
Институтът за устойчиво икономическо развитие е създаден в началото на 2018 г. Основната му цел е чрез изследвания и 
специализирани програми да работи за устойчиво икономическо развитие, подобряване на бизнес средата и 
инвестиционния климат в България, както и за развитието на индустриалните отношения и за укрепването на социалния 
диалог. ИнУИР ще работи и за укрепване на партньорството между бизнеса, държавата, социалните партньори, общините 
и организациите на гражданското общество. 
Предварително Ви благодарим и Ви очакваме. Вашето присъствие е важно за нас! 
 
Дневник  
 
√ Ангелкова опитва да привлече още луксозни хотелски вериги в България 
Министерството на туризма работи усилено за привличане на инвеститори в сектора и световни брандове от най-висок 
клас хотелски вериги като Four Seasons, индийската Taj и други. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова по 
време на работна среща с Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), съобщи пресцентърът на 
министерството. 
Тя добави, че световни вериги като Hyatt и Marriott вече изграждат няколко нови луксозни обекта в София и предстои да 
насочат вниманието си към Черноморието и вътрешността на страната. 
"Хаят" се строи на мястото на разрушеното кино "Сердика". Строителството се забави заради откритите археологически 
останки след събарянето на сградата. Проектът е съвместен с българската "Тера тур сървисиз", зад която стои шефът на 
"Лукойл България" Валентин Златев. През 2020 г. се очаква да отвори и "Мариот" - в съседство със сградата на КНСБ, в 
района на площад "Македония". Инвеститор е италианската компания Finvis. 
В съобщението на ведомството се подчертава, че през трите години самостоятелно съществуване на Министерството на 
туризма България отбелязва рекордни резултати. Ангелкова сравнява данните за деветмесечието на 2018 г. със същия 
период на 2015 г. и отчита, че посещенията на чужди туристи са с 31% повече, а приходите са нараснали с 38%. 
 
Epicenter.bg 
 
√ Васил Велев и Иван Нейков в спор за доходите и производителността на труда 
Спор за доходите и производителността на труда се развихри в студиото на Нова телевизия между Васил Велев от 
Асоциацията на индустриалния капитал и бившия социален министър Иван Нейков. 
Доходите не спират да се повишават през годините, тази година се наблюдава същата тенденция, твърди Велев относно 
това ще се вдигнат ли заплатите в частния сектор. 
„Като икономика България расте много по-бързо от средноевропейската. Продължаваме обаче да бъдем на последно 
място по равнище на доходите. Това е така заради БВП“, напомни Велев. 
„Доходите не са спрели да се повишават, откакто сме в ЕС. През последните години растат с порядъка на 8-10%. Догодина 
нашата прогноза е за 8,4% ръст”, заяви в предаването „Здравей, България” председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. 
 Той продължи със статистиката и посочи, че като икономика растем много по-бързо от средноевропейското ниво. Ръстът 
на европейската икономика бил около 2%, а на българската – около 3,5%. В същото време по равнище на доходите сме 
последни в ЕС. Това било така, защото сме на последно място по БВП на глава от населението, както и на последно място 
сме по производителност на труда. 
„България е сред страните с най-малка продължителност на трудовия път. Сред страните сме и с най-малко работни дни в 
годината”, уточни Велев. 
„Доходите и пазарът на труда са двата големи проблема. Според мен част от причината за протестите е това, че хората не 
виждат друг начин, с който да повлияят върху доходите си. Друг проблем е, че именно в условията на недостиг на работна 
сила се говори за внасяне на работна ръка”, коментира бившият социален министър Иван Нейков. 
По думите му в основата на цената на труда стои квалификацията. Когато тя няма влияние върху доходите, единственият 
вариант са протестите. Васил Велев обаче не се съгласи с тази теза и заяви, че в някои сектори има такава връзка. 
 Според Иван Нейков, бивш социален министър, напрежението в страната в момента е, защото хората не виждат 
инструмент да се повишат доходите. 
На въпрос може ли да има чувствително повишение на заплатите в България през 2019 година, Велев отговори, че доходите 
на един човек се увеличават 2-3 пъти по-бързо от производителността. 
 

http://www.ised.bg/
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2018/11/Pokana_za_Predstaviane_na_InUIR-ISED.pdf
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Inews.bg 
 
√ Васил Велев: Доходите не са спрели да се повишават 
Работим най-малко дни в годината, имаме най-малка продължителност на трудовия път, коментира шефът на АИКБ  
Може ли частният бизнес да повиши доходите и как ще се подобри стандартът на живот? 
"Доходите не са спрели да се повишават, откакто сме в ЕС. През последните години растат с порядъка на 8-10%. Догодина 
нашата прогноза е за 8,4% ръст”, заяви в "Здравей, България” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. 
Той продължи със статистиката и посочи, че като икономика растем много по-бързо от средноевропейското ниво. Ръстът 
на европейската икономика бил около 2%, а на българската – около 3,5%. В същото време по равнище на доходите сме 
последни в ЕС. Това било така, защото сме на последно място по БВП на глава от населението, както и на последно място 
сме по производителност на труда. 
"България е сред страните с най-малка продължителност на трудовия път. Сред страните сме и с най-малко работни дни в 
годината”, уточни Велев. 
"Доходите и пазарът на труда са двата големи проблема. Според мен част от причината за протестите е това, че хората не 
виждат друг начин, с който да повлияят върху доходите си. Друг проблем е, че именно в условията на недостиг на работна 
сила се говори за внасяне на работна ръка”, коментира бившият социален министър Иван Нейков. 
По думите му в основата на цената на труда стои квалификацията. Когато тя няма влияние върху доходите, единственият 
вариант са протестите. 
Васил Велев обаче не се съгласи с тази теза и заяви, че в някои сектори има такава връзка. 
 
Информационна агенция „Блиц“ 
 
√ Може ли частният бизнес да повиши доходите? 
 „Доходите не са спрели да се повишават, откакто сме в ЕС. През последните години растат с порядъка на 8-10%. Догодина 
нашата прогноза е за 8,4% ръст”, заяви в „Здравей, България” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. Той продължи със статистиката и посочи, че като икономика растем много по-бързо от средноевропейското 
ниво.  
Ръстът на европейската икономика бил около 2%, а на българската – около 3,5%. В същото време по равнище на доходите 
сме последни в ЕС. Това било така, защото сме на последно място по БВП на глава от населението, както и на последно 
място сме по производителност на труда.  
„България е сред страните с най-малка продължителност на трудовия път. Сред страните сме и с най-малко работни дни в 
годината”, уточни Велев.  
„Доходите и пазарът на труда са двата големи проблема. Според мен част от причината за протестите е това, че хората не 
виждат друг начин, с който да повлияят върху доходите си. Друг проблем е, че именно в условията на недостиг на работна 
сила се говори за внасяне на работна ръка”, коментира бившият социален министър Иван Нейков. По думите му в основата 
на цената на труда стои квалификацията. Когато тя няма влияние върху доходите, единственият вариант са протестите. 
Васил Велев обаче не се съгласи с тази теза и заяви, че в някои сектори има такава връзка. 
 
Projectmedia.bg 
 
√ Васил Велев: Икономиката на България расте много по-бързо от средноевропейското ниво 
Доходите не са спрели да се повишават, откакто сме в ЕС. През последните години растат с порядъка на 8-10%. Догодина 
нашата прогноза е за 8,4% ръст, заяви в Нова телевизия „Здравей, България” председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал Васил Велев. Той продължи със статистиката и посочи, че като икономика растем много по-бързо 
от средноевропейското ниво. 
Ръстът на европейската икономика бил около 2%, а на българската – около 3,5%. В същото време по равнище на доходите 
сме последни в ЕС. Това било така, защото сме на последно място по БВП на глава от населението, както и на последно 
място сме по производителност на труда. България е сред страните с най-малка продължителност на трудовия път. Сред 
страните сме и с най-малко работни дни в годината, уточни Велев. 
Доходите и пазарът на труда са двата големи проблема. Според мен част от причината за протестите е това, че хората не 
виждат друг начин, с който да повлияят върху доходите си. Друг проблем е, че именно в условията на недостиг на работна 
сила се говори за внасяне на работна ръка, коментира бившият социален министър Иван Нейков. По думите му в основата 
на цената на труда стои квалификацията. Когато тя няма влияние върху доходите, единственият вариант са протестите. 
Васил Велев обаче не се съгласи с тази теза и заяви, че в някои сектори има такава връзка. 
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News.bg 
 
√ Депутатите заседават извънредно  
Бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2019 
година ще бъдат обсъждани днес на второ четене на извънредно заседание на парламента. 
Припомняме, двата законопроекта бяха приети от бюджетната парламентарна комисия и вече бяха разгледани от 
депутатите на първо четене. 
Най-спорен се оказа текстът, предвиждащ създаването на мегаагенция за медицински надзор, която да обедини 
дейностите по трансплантация, одит и лицензиране на здравните заведения. 
Иначе предвидените средства за здравеопазване за предстоящата 2019 година са с 547 милиона лв. повече от тези за 2018 
година.  
Текстовете предвиждат и ръст на средствата за пенсии с 533 милиона лева. 

 
Investor.bg 
 
√ КФН: 78% от собствениците на автомобили ще плащат по-евтина ГО с новата система 
Регулаторът обсъжда застрахователната история на колата да се "занулява" при нейната продажба, но още няма 
окончателно решение  
78% от собствениците на автомобили (над 2 млн. коли) ще плащат по-евтина полица по задължителната застраховка 
„Гражданска отговорност“, тъй като ще попаднат в бонус-класовете на новата система. Това съобщиха от Комисията за 
финансов надзор (КФН) по време на пресконференция, посветена на публикуваната наскоро за обществено обсъждане 
проектонаредба за въвеждане на системата "бонус-малус". 
Според регулатора около 44%, или 1 млн. души, ще достигнат максималния бонус и ще плащат с 25% по-малко или около 
225 лв. (по сегашни цени) за „Гражданска отговорност“. От КФН посочват, че ако един шофьор кара без нарушения 2 
години, това ще гарантира по-ниска полица за него с около 20%. Една година без нарушения ще означава с 10% по-евтина 
„Гражданска отговорност“. 
От регулатора очакват, че около 18% от водачите ще попаднат в по-високия клас и ще плащат повече. По-конкретно 
максималното оскъпяване от 1200 лв. се очаква да плащат около 18 хил. души. 
От КФН посочиха и конкретни примери. Оскъпяването на „Гражданската отговорност” например при превишена скорост 
ще означава 10% над застраховката. Ако това нарушение е в населено място и сериозно надскача разрешената скорост, 
може да стигне и до 30 на сто. Най-голямото наказание – плюс 400%, ще е заради тежки катастрофи с причинена смърт. 
Попадането в най-тежката група се получава и при извършването на поне 8-9 по-незначителни нарушения в рамките на 
една година. 
Неправилното паркиране, карането в бус лентата и превишението на скоростта с до десет километра в час над 
ограничението няма да се отчитат в системата "бонус – малус". 
Според експерти обаче статистиката, на базата на която е изготвена наредбата за класовете бонуси и малуси, е неточна. От 
КФН не предоставиха на журналистите конкретните разчети с мотива, че консултантът по подзаконовия нормативен акт ги 
е получил от КАТ и данните са конфиденциални. От регулатора увериха, че вярват на 100% на данните, но въпреки това 
остават съмненията, че повече водачи може да се окажат сред засегнатите с по-висока цена на ГО. 
На въпрос на Investor.bg дали се обсъжда отпадане на спорните текстове за продажбата на кола втора употреба от 
собственик с много нарушения и ГО от 1200 лв., от КФН обясниха, че все още се обсъждат различни варианти. По принцип 
не се обсъжда отпадане на тази част от новите предложения, а по-скоро прецизиране на текстовете и възможност за 
„зануляване“, но това трябва да се случи по начин, който да не допуска възможността да си прехвърлиш колата на някой 
близък или роднина и отново да продължиш да шофираш рисково, обясни Владимир Савов, член на Комисията за 
финансов надзор.  
Проблемът е, че в сегашното предложение на наредбата, ако една кола е със скъпа застраховка "Гражданска отговорност", 
при продажба на машината новият собственик ще продължи да плаща висока премия, дори да е изряден шофьор. От КФН 
обясниха още, че на един рисков водач ще бъдат нужни 12 години, за да изчисти лошата история с нарушения и да достигне 
до неутрална цена на задължителната полица (без бонуси и без малуси). Малусът в цената на застраховката ще се чисти 
само с изрядно шофиране, каза Николай Петков от работната група подготвила предложението, което до 2 декември е 
предмет на обществено обсъждане.  
Наредбата за системата "бонус - малус" се очаква да бъде приета до края на годината. През 2019 г. всички шофьори ще са 
без бонуси или по-скъпи застраховки. Ако шофьорите са без санкции, през 2020 година ще плащат по-евтина премия, но 
ако са с нарушения, "Гражданската отговорност" ще им е по-скъпа. 
Целта на новата система за санкции и поощрения е да се запазят същите приходи за застрахователните компании, но при 
по-справедливо разпределение, каза Владимир Савов. Ако системата събира по-малко или повече пари, може да настъпят 
корекции и санкциите да се намалят или увеличат, допълни той. По думите на Савов никой застраховател не „би повишил 
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цените просто ей така“. Близо 40% от пазара се държи именно от „Гражданска отговорност“ и ако някой повиши цените, 
означава да загуби пазарен дял, обясни още той. Премията трябва да бъде достатъчна, така че да се събират нужните 
средства за ревизии и за изплащане на щети, добави експертът. 
От КФН не скриха, че има и други проблемни текстове в новата наредба. Така например все още не е ясно какво ще се 
случва с нарушенията, за които наказателните постановления не са влезли в сила или се обжалват. Понякога този процес 
може да се разпростре в 2 календарни години, макар че нарушението фактически е направено само в едната, което ще 
окаже влияние на цената на застраховката и за бъдещ период. Освен това много хора не знаят, че са санкционирани и 
разбират за това, едва когато бъдат спрени на пътя от КАТ. Към днешна дата глобите към пътна полиция имат и давност. 
 
БНТ 
 
√ Какви ще са трудностите за плащане на глобите на пътя?  
Ще успее ли вътрешното министерство да реализира на практика приетите на първо четене промени в Закона за 
движението по пътищата? - за това спориха в студиото на Сутрешния блок на БНТ депутатите Георги Свиленски от БСП и 
Станислав Иванов от ГЕРБ. Идеята на управляващите е съставените актове и глоби да могат да бъдат плащани на място 
чрез ПОС-терминали в патрулните коли. Какви обаче ще са трудностите? 
Георги Свиленски - депутат от БСП за България, зам.-председател на Комисията по транспорт: Информационните 
системи все още, включително и на КАТ, и на МВР, не са достатъчно надеждни. Има много случаи, в които имаш 
наказателно постановление, имаш плащане, платил си си, имаш бордерото, с което си платил, но в системата на КАТ това 
не е отчетено. 
Станислав Иванов - депутат от ГЕРБ, зам.-председател на Комисията по транспорт: Не съм съгласен с г-н Свиленски. 
За три вида нарушения има възможност за електронно плащане в момента в КАТ. Тези три нарушения трябва да бъдат 
упоменати точно, не само да се упомене автомобилът, ЕГН-то и водачът, който е извършил нарушението, но трябва да се 
отнесе към вида нарушение, за което се дължи тази глаба. От там идва разминаването в КАТ, но се работи по това. 
 
√ Нов опит за избор на председател на Софийския градски съд  
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще направи втори опит за избор на председател на Софийския градски съд 
в рамките на тази година. 
До процедурата се стигна, след като на 13 март кадровият орган не успя да избере титулярен ръководител на най-големия 
окръжен съд у нас. 
Тогава за поста се бореха градските съдии Евгени Георгиев и Светлин Михайлов, които не успяха да съберат достатъчно 
подкрепа от колегите си.  
Сега Евгени Георгиев отново е претендент за председателското място, а негов опонент е апелативният съдия Алексей 
Трифонов. Софийският градски съд остана без титулярен ръководител през октомври 2017 г., когато бившият му 
председател Калоян Топалов изненадващо подаде оставка. 
 
√ Полският президент Анджей Дуда пристига на офциално посещение у нас 
По покана на държавния глава Румен Радев на официално посещение у нас пристига президентът на Полша Анджей Дуда. 
Задълбочаването на двустранните отношения, икономическото сътрудничество и партньорството на двете страни в 
рамките на ЕС и НАТО ще бъдат част от акцентите в техните разговори.  
Освен с държавния глава Румен Радев, програмата на полския президент включва и срещи с министър-председателя Бойко 
Борисов и с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. 
 
√ Законът за личната помощ ще бъде разгледан на второ четене в социалната комисия  
На второ четене в социалната комисия на парламента влиза и Законопроектът за личната помощ - един от трите закона, 
които изведоха майките на деца с увреждания на протест. 
Той предвижда механизъм за предоставяне на лична помощ на основата на индивидуална оценка на потребностите и дава 
възможност на потребителите да участват в избора на личен асистент. Все още не е ясно какъв ще бъде размерът на 
заплащането на асистентите. Майките на деца с увреждания настояват в тригодишен период той да достигне стойността 
на една и половина минимална работна заплата, но от социалното министерство изразяват опасения, че изискуемият 
финансов ресурс ще е твърде голям.  
Към момента в държавния бюджет за 2019-а за хората с увреждания са предвидени допълнителни 105 млн. лева. 
 
√ Путин е разговарял по телефона с Меркел за инцидента в Керченския проток 
Руският президент Владимир Путин е разговарял по телефона с германския канцлер Ангела Меркел във връзка с инцидента 
в Керченския проток, съобщава пресслужбата на Кремъл. 
Разговорът се е състоял по инициатива на германската страна. Путин е изразил надежда, че Германия ще окаже 
въздействие на Украйна да се въздържа от необмислени постъпки след задържането на три украински военни кораба 
заедно с екипажите им от Русия.  
Руският президент е изразил и загриженост от решенията на Киев, гласувани снощи в техния парламент. Върховната рада 
на Украйна одобри въвеждането от утре на военно положение за 30 дни в граничните райони на страната. Парламентът се 
обърна и към международните организации с искане за помощ. 
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Дневник  
 
√ Борисов чака идеи как да се закрие Агенцията за българите в чужбина 
Премиерът Бойко Борисов е възложил на част от министрите си да мислят как да бъде закрита Държавната агенция за 
българите в чужбина (ДАБЧ). Това обявява той пред присъстващите на последното заседание на Министерския съвет, 
провело се миналата сряда, се вижда от оповестената стенограма. 
Намерението идва почти месец след ареста на председателя на ДАБЧ Петър Харалампиев и главния секретар на 
организацията Красимир Томов в обвинение за търговия с влияние и взимане на подкупи. Борисов намеква, че задачите 
на агенцията могат да се разхвърлят на министерствата на вътрешните работи, правосъдието, културата, образованието, 
президентство и други. Това са и институциите, от които Борисов очаква предложения за евентуалното закриване на 
агенцията. 
Любопитно е, че Борисов споделя идеята си за закриването на ДАБЧ по време на разискване на точка от заседание на 
правителството за одобряване проект на Закон за изменение на Закона за лечебните заведения. Това става и в деня, в 
който излиза интервю на главния прокурор Сотир Цацаров във в. "24 часа", в което той обявява, че агенция е генератор на 
корупционни практики и не трябва да участва в процеса по кандидатстване за българско гражданство. 
В началото на ноември в писмо до премиера закриването на ДАБЧ поискаха и временните обществени съвети на българите 
в чужбина. "Единствената функция на държавната структура е да издава удостоверения за български произход, докато 
милиони българи по света остават извън сферата й на дейност", се казва в писмото. Сдружението настоява да се създаде 
изборно Национално представителство на българите по света, както и изборни обществени съвети към дипломатическите 
и консулски представителства. 
 
В. Монитор 
 
√ Влагат 12 млн.евро в проекти по границата ни с Сърбия 
Нови 12,1 млн.евро ще бъдат инвестирани в пограничния регион между България и Сърбия. Средствата ще бъдат 
разпределени между 41 нови проекта, които бяха одобрени по време на Шестото заседание на Съвместния комитет за 
наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави, което се състоя в Пирот, съобщиха от 
регионалното министерство. 
Повече от половината средства са за проекти за развитие на туризма и опазване на околната среда, а малко над 3,3 
млн.евро са средствата за стимулиране на младежки инициативи в пограничния регион. 
Заседанието бе съпредседателствано от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. 
Пред участниците в него тя подчерта, че проектите са изключително качествени и в най-голяма степен ще допринесат за 
изпълнение на целите и резултатите на програмата. Те носят и добавена стойност към 39-те проекта за 18,5 млн.евро, 
одобрени по първата покана, от които 33 са вече завършени. Николова напомни, че за първи път кандидатстването по 
програмата се осъществи изцяло по електронен път. „Ние отчитаме това нововъведение като успешна стъпка, която улесни 
процеса на подготовка и подаване на проектни предложения от кандидатите от двете страни на границата“, коментира 
заместник-регионалният министър. Интересът към поканата е огромен, като в периода от обявяването й на 22 януари т.г. 
са подадени 235 проекта. „Това е една добра предпоставка за постигане на резултати от реална полза за трансграничния 
регион“, категорична бе тя. 
Сред  предложените за одобрение проектни предложения по втората покана са съвместен проект на Столична община и 
Ниш, който предвижда реставрация на Раннохристиянски комплекс с базилика и мавзолей в Южния парк на София и 
крепост край Ниш. Съвместен проект на община Ботевград и музея в Лесковац предвижда ремонт на часовниковата кула 
в Ботевград. Община Бойница ще може да покаже туристическата си привлекателност чрез културно-историческото 
наследство, за промотирането на което ще бъде доставено оборудване за фестивали. По проект на Агенция за 
икономическо развитие – Костинброд ще бъде разработен Коридор за развитие на устойчив туризъм, следващ древният 
римски път „Виа Милитарис“. Модерни цифрови технологии за популяризиране на културното и природно богатство ще 
се изградят с финансиране по програмата и в Бойница, Видин, Петърч и Чупрене, където е планиран и интерактивен музей 
на биоразнообразието в Стара Планина. По проект на Сдружение за регионално партньорство – Видин ще бъде създаден 
и маршрут за гастрономически туризъм –„Вкус на Стара планина“, както и веломаршут на тема „Велосипед и вино“. С 
финансиране от програмата ще се създадат и маршрути за развитие на речния туризъм по река Дунав по проект на 
сдружение „Бонония“ от Видин. 
В областта на младежките дейности сред одобрените проекти са развитие на ИТ сектора в граничния регион по проект на 
Професионална гимназия по математика и химия от Монтана – повишаване на ИТ знанията, чрез младежка мрежа и 
компании, ИТ центрове в Пирот и Монтана. Сред проектите са и такива на Петърч, Пирот, Монтана, Ботевград и др. 
 
√ В Констанца представят общ проект с Румъния за повишаване безопасността по Дунав 
Днес в Констанца ще бъдат представени основните цели на проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия 
българо-румънски участък на река Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством 
трансгранично сътрудничество“ (Danube Safety Net). 
Той е съвместен за администрациите на България и Румъния като водещ партньор е Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“. Договорът за изпълнение беше подписан в средата на септември т.г. в Кълъраш, Румъния, а неговата 
продължителност е 36 месеца. 
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Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия 
българо-румънски участък от р. Дунав. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат основани Аварийно-спасителни 
центрове в гр. Русе, гр. Лом и гр. Турну Мъгуреле.  
Освен това ще бъде разработен съвместен План за действие в рутинни и извънредни ситуации, застрашаващи 
транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, както и ще бъде създадена Обща 
информационна система за реагиране при извънредни ситуации и ще бъдат доставени многоцелеви несамоходни 
плавателни средства за нуждите на компетентните органи, ангажирани в борбата с бедствия и аварии на река Дунав. 
С реализацията на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации 
на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция 
в случай на бедствие. 
Проектът се изпълнява по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. 
Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5,6 млн. евро. Бюджетът на Изпълнителна агенция „Морска администрация” 
е в размер на 3 млн. евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 15% са 
национално съфинансиране. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Пътища и политика - тезите на ГЕРБ и БСП 
- По линията Русия-Украйна. Коментар Ивайло Калфин 
- Измами с криптовалута - какви са опасните схеми и как да бъдат избегнати 
- Профилактични прегледи за децата от яслите - лекари от Пирогов с грижа за най-малките 
- Кацане на Червената планета - на живо всичко за мисията на космическия кораб на НАСА „Ин Сайт" 
- В разгара на Ретроградния Меркурий - митове или реалност са негативните му влияния 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Наводнения: Къде ще са критичните райони според хидролозите? 
- Военно положение в Украйна: Ще ескалира ли конфликтът с Русия? Коментар на Валери Тодоров и Тодор Тагарев; 
- Как ще продължи протестът на „Жълтите жилетки" и ще бъде ли обхванат Париж отново от безредици? 
- На живо: Защо разрушен мост продължава да блокира живота на стотици в община Червен бряг? 
- Кои шофьори ще плащат по-евтина „Гражданска отговорност" след въвеждането на системата „Бонус-малус" - 

дискусия в студиото; 
- Колбаси във формата на женски тела! Как изложба в Националната художествена галерия предизвика скандал? 
- На живо: При хората в Хитрино, получили нов дом две години след трагедията; 
- Какви тайни за „Червената планета" ще разкрие мисията на „ИнСайд"? 
- Автентични носии на 100 години в календарите от колекцията на Националния етнографски музей; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- "Изкуство или софра? Защо изложба с русалки, покрити с колбас в Националната галерия предизвика остри 

реакции?" 
- Бум на битови пожари в началото на отоплителния сезон. Кои са най-опасните уреди? 
- Конфликтът Украйна - Русия. Ще се стигне ли до военни действия в Черно море, след като напрежението ескалира? 
- Биха горски с дървен кол. Бракониери го нападнаха, след като ги заловил. На живо - разказва потърпевшият. 
- Леден триумф на Антарктида. Какво стои зад постижението на Петър Стойчев и имат ли предел човешките 

възможности? 
- Протест в жълто. Таксиметрови шофьори на бунт пред Столична община. Искат нови тарифи и да карат в бус 

лентите. 
- Ще изместят ли новите технологии джуджетата на Дядо Коледа? Очаквайте Кръстю Лафазанов за първата 

българска коледна комедия "Smart Коледа" 
 
√ Събития в страната на 27 ноември  
София. 

-  От 11.00 часа на площад „Св. Александър Невски" ще се състои церемонията по официалното посрещане на 
президента на Република Полша Анджей Дуда и неговата съпруга Агата Корнхаузер-Дуда в България. Президентът 
Дуда ще положи венец пред Паметника на Незнайния воин. 
- В 11.30 часа президентите на България и Полша ще проведат среща на „Дондуков" 2. 
- В 12.45 часа в присъствието на президентите Румен Радев и Анджей Дуда в Гербовата зала на президентската 
институция ще бъде валидирана илюстрована пощенска карта по повод 100 години от установяването на 
дипломатически отношения между Република България и Република Полша. Двамата държавни глави ще дадат 
съвместна пресконференция от 12.50 часа. 
- Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева ще посетят заедно с президента Анджей Дуда и Агата 
Корнхаузер-Дуда Полския институт в София, където от 17.00 часа ще бъде открита изложбата „100 години от 
възстановяването на независимостта на Полша, 100 години от установяването на дипломатически отношения 
между Полша и България". 
- От 13.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Народното събрание. 
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- От 15.00 часа в сградата на Министерството на вътрешните работи ще се проведе заседание на Националния 
съвет за превенция на престъпността под председателството на министър Младен Маринов. Очаква се към 15.00 
часа министър Маринов и министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще дадат кратки изявления във 
фоайето на министерството. 
- От 09.00 часа в хотел „Рамада", Обединени бизнес клубове (ОБК) ще бъде домакин на Национален бизнес форум 
„Бизнес - Наука - Образование - Работна ръка - Малкият и средният бизнес в туризма, земеделието и индустрията". 
- От 09.30 часа в зала „Европа" на Конгресен център „Глобус" ще се проведе конференция на тема „Ден на равното 
заплащане между жените и мъжете - българският отговор". 
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на Българската асоциация на 
софтуерните компании (БАСКОМ), на която ще бъдат представени резултатите от две проучвания. Едното е сред 
българите в чужбина - над половината обмислят завръщане в родината, а другото - Барометър за състоянието на 
софтуерната индустрия. 
- В 10.30 часа в Интер Експо Център, Юридическият факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 
Методий" организира II-ра Международна конференция „Предизвикателства пред развитието на публично-
частните партньорства в Югоизточна Европа". 
- В 11.00 часа в сградата на посолството, на ул. „Шипка" 33 ще бъде връчено специално обръщение към Н.Пр. 
Мюриел Берсе Коен, посланик на конфедерация Швейцария у нас, във връзка с наболели проблеми в следствие 
дейността на компанията „Холсим" България. 
- От 12.30 часа на ул. „Врабча" 23 ПП АБВ ще даде пресконференция. 
- От 15.00 часа в постоянната приемна на БСП - София на ул. „Леге" №10, етаж 1, лидерът на БСП - София Калоян 
Паргов, който е и заместник-председател на Комисията по транспорт и туризъм на СОС, ще се 
срещне с представители на таксиметровия бранш в столицата. 
- От 16.00 часа в ресторант CORSO на бул. Цар Освободител №10 ще се проведе годишното гала-събитие за 
устойчив бизнес и климатични иновации на „Green Business Network Bulgaria". 
- От 19.00 часа в Софийски арсенал - Музей на съвременно изкуство ще се проведе церемония по тържествено 
награждаване в националния конкурс „Най-добра българска фирма на годината", който се организира за седма 
поредна година. 

- В 19.00 часа от къщата музей на Иван Вазов, през ул. „Раковска" до градинката пред НДК и статуята на Лъва от 
войнишкия мемориал ще се проведе Факелно шествие „Български марш - Долу Ньой!" по повод 99-годишнина от 
подписването на Ньойския договор. Шествието се организира от ВМРО. 

*** 
Бургас  

- От 9.00 часа в залата на Културен дом на Нефтохимика НХК ще се проведе Общински съвет. 
- От 12.30 часа в спортна зала „Младост" ще се проведе финалът във второто издание на училищния турнир по 
волейбол за купата на кмета на община Бургас. 
- От 17.00 часа в Драматичен театур „Адриана Будевска" ще бъде представена постановката "Червени рози" от 
Алдо де Бенедети, по инициатива на Регионалната съюзна организация в Бургас към "Съюз на слепите в България" 
и с подкрепата на Община Бургас. 

*** 
Варна. 

- От 12.00 часа в „Стара Варна" ще бъде представен току-що излезлия от печат за 20-та поредна година нов 
календар „СТАРА ВАРНА 2019". 
- От 14.00 до 16.00 часа в офиса на ГЕРБ на ул. „Георги Бенковски" №1 общинският съветник Пейчо Бюлбюлев ще 
приема граждани. 

*** 
Велико Търново.  

- От 10.00 часа в криптата на храм „Свети Седмочисленици"ще бъде извършен ритуал по полагане на пръст от връх 
Каймак - Чалан и височина Калатепе. От 10.30 часа в Дома на културата на НВУ „Васил Левски" ще бъде открита 
Юбилейната научна конференция „140 години военно образование, традиции и перспективи". 
- От 10.15 часа в стая 13 на Старопрестолна професионална гимназия по икономика ще се проведе втори етап на 
младежката информационна кампания „Мисия платено" на Асоциация на колекторските агенции в България 
(АКАБГ). 

- От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на „Зонта клуб" и програмата за 
отбелязване на 100 години от създаването на организацията. 

*** 
Перник.  

- От 14.00 часа в партерната зала на Общински комплекс „Дворец на културата" ще се проведе събитие, посветено 
на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от Холокоста по време на Втората световна война. 

*** 
Пловдив. 

- От 10 ч. в голямата зала на Драматичен театър-Пловдив ще се проведе пресконференция по повод началото на 
репетициите за спектакъла „Одисей" с режисьор Диана Добрева. 
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- В 10.30 часа кметът на Община Пловдив инж.Иван Тотев и заместник-кметът Стефан Стоянов ще посетят заедно 
с ученици от 6 клас от ОУ „Яне Сандански" фирма „Анди"като част от програмата за мотивация за ученици в VI и 
VII клас. 
- В НБ „Иван Вазов" ще се проведе кръгла маса на тема „Обществената библиотеката - център за дигитално 
включване на възрастни". 

*** 
Стара Загора.  

- От 15.00 часа в общинската зала „П. Р. Славейков", Национална компания железопътна инфраструктура ще 
представи публично проект „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора", финансиран по Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 г. 

*** 
Хасково.  

- В 17.00 часа в Младежки център - Хасково ще се проведе лекция в рамките на инициативата „Акушерките близо 
до майките". 

*** 
Шумен.  

- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг. На него кметът и партньорите в инициативата „С предпазен 
колан на задната седалка" ще дадат заключителна пресконференция. 
- От 10.00 часа в зала 2 на Областна администрация Шумен областна администрация Шумен ще бъде домакин на 
регионална работна среща по проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри 
практики и модели". 

 
Projectmedia  
 
√ 10% от европейските предриятия са в социалната икономика  
Много често социалното предприемачество в Европа остава на заден план, а цифрите са силни – в Европа има два милиона 
предприятия в социалната икономика, което представлява 10% от целия бизнес. Това каза еврокомисарят по цифровата 
икономика и общество Мария Габриел при откриването на международната конференция за социални иновации 
“Партньорство за промяна”. 
Тя посочи, че 11 милиона души работят в социалната икономика, което е 6% от работната сила, предаде БТА. По думите на 
Габриел социалното предприемачество често е смятано за малко старомодно, но е факт, че днес младите социални 
предприемачи създават свои собствени платформи, което показва колко в крак с времето е то. 
Социалният министър Бисер Петков посочи, че България вече има своята правна рамка за развитието на социалните 
предприятия в гласувания закон за предприятията от солидарната и социалната икономика. “Очакваме този закон да даде 
тласък в развитието на тази дейност”, каза Петков. 
Кметът на София Йорданка Фандъкова отбеляза, че най-новата програма на Столична община е програмата за социални 
иновации. Тя е пилотна и започва от 1 януари, бюджетът за 2019 година е 100 000 лева, като занапред може и да расте, 
ако е успешна. В рамките на три месеца могат да се подават проектни предложения. Програмата е насочена към 
предприемчивите хора и организации, проектите им ще бъдат частично финансирани от общината. 
 
√ Преподаватели и оператор на машина са най – търсените професии у нас 
Най-търсените групи професии през месеца са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; 
работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; продавачи; персонал, зает в 
сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); квалифицирани работници по 
производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии 
и др. 
Най-ниското равнище на безработицата през октомври за последните 10 години отчете също административната 
статистика на АЗ. Стойността на показателя през месеца е 5.9%, като толкова ниско ниво за този период от годината не е 
отбелязвана от 2008 г. В сравнение със септември т.г. се наблюдава минимално увеличение от 0.3%. Броят на 
регистрираните безработни през месеца е общо 193 499, сочат данни на Агенцията по заетостта. 
36 143 са новорегистрираните лица през октомври, като от тях 1 932 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито 
учащи, и не са търсили работа. От началото на годината служителите от бюрата по труда са активирали 57 106 лица чрез 
организиране на трудови борси, информационни събития, срещи със завършващите образование на кариерните центрове, 
както и чрез работата на младежки, ромски и трудови медиатори и др. Малко над 4 000 са тези, които са се регистрирали 
в бюрата по труда през октомври след завръщане от сезонна работа в чужбина. 
Освен към безработните, дейността на бюрата по труда е насочена също към заети, учащи и пенсионери. Като търсещи 
работа през месеца са били регистрирани 588 души от тези групи. 
През десетия месец на годината общо 18 743 лица са постъпили на работа, като 85.6% от тях са устроени в реалната 
икономика. В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, в субсидирана 
заетост са включени 2 696 лица: 1 890 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 557 – по 
програми и 249 по мерки за обучение и заетост. 
От началото на годината общо 15 794 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови 
компетентности, а завършилите успешно са 14 440. 
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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%), строителството (6.3%), хотелиерството и 
ресторантьорството (6.0%) и др. 
 
√ До 2020 година планът “Юнкер” ще осигури 1,4 милиона работни места в ЕС 
Европейската комисия отчете постигнатото за четирите години досега по инвестиционния план “Юнкер”. 
Първоначалната цел на плана и свързаните с него очаквания са надхвърлени – привлечени са инвестиции за 360 млрд. 
евро, две трети от които са от частни източници. Благодарение на подкрепата на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) 850 000 малки и средни предприятия ще могат да се възползват от подобрен достъп до финансиране. 
Според оценки със средства от ЕФСИ вече е подкрепено създаването на над 750 000 работни места, като се очаква техният 
брой да достигне 1,4 милиона до 2020 година. Това се отразява положително на милиони европейски домакинства, 
допълва ЕК. 
Благодарение на плана БВП на ЕС вече е нараснал с 0,6 на сто, като се очаква този дял да достигне 1,3 на сто до 2020 г. 
Планът е от полза за всички държави от ЕС, особено за тези, които бяха засегнати най-силно от кризата. 
Полагат се усилия на национално и европейско равнище за премахване на пречките пред инвестициите и превръщането 
на ЕС в още по-привлекателно място за установяване и развитие на дружества. 
Комисията се стреми да улесни трансграничния обмен, да осигури по-голяма регулаторна предвидимост и да създаде 
невиждани възможности за инвестиции по линия на стратегията за единния пазар, цифровия единен пазар, съюза на 
капиталовите пазари и енергийния съюз. 
ЕК въведе подход, основан на структурни реформи, инвестиции и фискална отговорност. Благодарение на този подход се 
забелязва напредък във всички държави от ЕС, особено при администрацията и условията за бизнес. 
Необходимо е някои държави да направят повече за изпълнението на структурните реформи, например в областта на 
правосъдната система. 
Според представените днес резултати от проучване Евробарометър са необходими повече усилия за премахване на 
пречките пред инвестициите в ЕС. В документа се подчертава колко е важно държавите да се възползват от устойчивия 
икономически растеж, за да осъществят национални реформи за подобряване на производителността, приобщаването и 
институционалното качество, и преодоляване на недостига на инвестиции. Проучването показва, че само някои от 
анкетираните предприятия са успели да постигнат част или всички от желаните от тях инвестиции, което е признак за все 
още съществуващите регулаторни пречки, например бюрокрацията. 
Предложението на ЕК за следващия дългосрочен бюджет на Общността цели укрепване на позицията на ЕС в световната 
икономика като привлекателно място за инвестиции. Новият фонд InvestEU ще се основава на успеха на ЕФСИ и ще цели 
привличането на допълнителни инвестиции за 650 млрд. евро. 
През юли 2018 г. бе надхвърлена първоначалната цел на плана “Юнкер” за инвестиции от 315 млрд. евро. Досега са 
одобрени 993 дейности по ЕФСИ. Очаква се те да доведат до 360 млрд. евро инвестиции в 28-те държави от ЕС, като целта 
е тази сума да достигне 500 млрд. евро до 2020 година. 
 
Manager.bg 
 
√ Всъщност, какво точно е „предприемачески дух“ ? 
Фразата „предприемачески дух“ все по-често започва да се появява в обявите за работа. Разбира се, вашата кариера до 
момента може да не наподобява особено много тази на Марк Зукърбърг или Ричард Брансън, но това не означава, че вие 
не можете да им подражавате и че няма какво да научите от някои от най-успешните предприемачи в света на бизнеса.  
Казано по най-простия начин, страхотните служители и успешните предприемачи си приличат повече, отколкото си 
мислите. Хората, които поемат инициативата в свои ръце, са сред най-търсените служители от работодателите.  
„Независимо от това кой плаща заплатата, всички трябва да се научим да работим така, сякаш работим за себе си“, казва 
Белинда Платз, кариерен коуч от Mentors Inc. 
Това са 9 качества, които трябва да развиете, ако искате да започнете да мислите и действате като предприемач: 
1. Мотивираност 
Здраво работещите предприемачи имат огромна мотивация за успех. Възприемането на този начин на мислене и 
способността да демонстрирате високата си мотивация на вашия работодател е от ключово значение за успеха ви, 
независимо от това в коя сфера на бизнеса сте избрали да се насочите, казва Карън Литсингър, кариерен коуч в Питсбърг. 
„Трябва да посрещате всеки работен ден с ентусиазъм и позитивно настроение. Работодателите искат да видят, че 
наистина се интересувате от работата си“, добавя тя.  
2. Креативност 
В която и индустрия да работите, мениджърите търсят служители, които не се страхуват да показват творческото мислене 
извън общоприетите рамки.  
„Те търсят служители, които не се справят добре с изпълнението на задачите, но могат да предложат и по-ефективни 
методи за тяхната реализация“, казва Литсингър. 
Важно е винаги да бъдете креативни и винаги да търсите начини да подобрите процесите и продуктивността във вашата 
компания.  
3. Убедителност 
Убедителността е качество, което може да ви бъде от голяма полза при преговорите за увеличение на вашата заплата или 
за назначаването ви на по-висок пост, казва кариерния коуч Филис Мъфсън. 
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„Има моменти, когато ще ви се наложи да убедите клиент, колега или вашият шеф, че трябва да бъдат предприети 
определени действия. За целта вие трябва да сте изключително убедителни в начина, по който представяте идеите си“, 
казва Литсингър.  
4. Визия 
Успешните предприемачи никога не изпускат от поглед голямата картина, а това е качество, което може да ви направи по-
добри във вашата работа. „В основата на визията седи стратегическото планиране“, казва Литсингър.  
Можете ли да определите посоката, в която се е насочила вашата индустрия? Можете ли да разпознаете 
предизвикателствата, които стоят пред вашата компания? Можете ли да се справите с ежедневните си отговорности, като 
същевременно с това запазвате фокус върху дългосрочните си цели? 
5. Приспособимост 
Способността да се адаптирате към бързо променящите се условия на работа в съвременната бизнес среда е от огромно 
значение за вашия успех. „Може да са ви назначили заради набора от умения, с които разполагате, но ако искате да се 
задържите по-дълго на този пост, трябва да знаете как да се приспособявате към нуждите на компанията“, коментира 
Литсингър. 
Вие искате да бъдете човека, към който може да разчита шефа във всяка ситуация. От голямо значение е и да сте на „ти“ с 
новите технологии и да поддържате актуални познанията си във вашата сфера на работа.  
6. Липса на страх от рисковете 
„Всеки работодател иска да развива бизнеса си, а за целта трябва да бъдат поемани рискове и да се правят промени“, 
казва Литсингър. С други думи, не се страхувате да рискувате, когато опитвате преследвате нови клиенти или изпробвате 
нов продукт. Поемането на рискове в бизнеса има само едно условие - то трябва да бъде одобрено от вашия шеф.  
7. Гъвкавост  
Подобно на предприемачите, вие трябва да можете да се адаптирате към промените и да знаете как да се справяте с 
проблемите, когато те изникват, казва Мъфсън. Добрият екипен играч може да променя приоритетите, когато това се 
изисква от него и когато е за доброто на компанията. По своята същност да бъдете гъвкави означава да разпознавате 
нуждите, мненията и идеите на другите хора и да приемате обратна връзка от вашия шеф и колеги.  
8. Решителност 
Способни ли сте да вземате логични и адекватни решения, когато сте под напрежение? Ако сте предприемач няма да имате 
време да отлагате, за да анализирате по-добре кризисните ситуации. 
„Трябва да можете да вземате решения и да предприемате действия, когато е необходимо. Трябва да знаете на кои задачи 
да давате приоритет и как да организирате работата си по такъв начин, че да  вземате правилните решения възможно най-
бързо и ефективно“, казва  Литсингър. 
9. Сътрудничество 
Опитните предприемачи не са само блестящи лидери, но и страхотни сътрудници. С други думи, те са ефективни екипни 
играчи. По тази причина за никой не трябва да е изненада, че според последни проучвани 78% от работодателите търсят 
кандидати, които могат да покажат добри умения за работа в екип.  
В края на краищата, внедряването на „предприемаческия дух“ във вашата ежедневна работа се свежда до 
приспособяването към стила на работа на другите хора, избягването на интригите в офиса, отбелязването на успехите на 
вашите колеги, спазването на крайните срокове и поставянето на целите на компанията на първо място. 
 
БНР 
 
√ Драги потвърди, че ЕЦБ ще приключи програмата си за "количествени улеснения" в края на декември 
Президентът на ЕЦБ Марио Драги сигнализира за пореден път, че през следващия месец централната банка ще приключи 
програмата си за покупки на еврооблигации за общо 2,6 трлн. евро, като в същото време той омаловажи притесненията 
относно неотдавнашното забавяне на икономическия растеж в рамките на еврозоната. 
Говорейки в понеделник пред Европейския парламент в Брюксел, Драги призна, че последните икономически данни са 
били малко по-слаби от очакваното. Според него обаче постепенното забавяне на растежа е нещо нормално след много 
бързото темпо на икономическа експанзия преди година. 
Марио Драги посочи, че комисията за определяне на лихвената политика на ЕЦБ "продължава да предвижда, че в 
зависимост от постъпващите данни, потвърждаващи нашите средносрочни перспективи за инфлацията, покупките на 
нетни активи ще приключат през декември 2018-а година".  
"Постепенното забавяне на икономическата експанзия е нормално, тъй като растежът се приближава към своя 
дългосрочен потенциал", отбеляза в своето изказване шефът на ЕЦБ, цитиран от "Уолстрийт джърнъл" и Ройтерс. "Има 
добри причини да бъдем уверени, че инфлацията в еврозоната постепенно ще се увеличи в бъдеще. Последните събития 
потвърждават по-ранните оценки на Управителния съвет на ЕЦБ за средносрочните инфлационни перспективи". 
Шефът на ЕЦБ посочи, че има "съществено" забавяне на растежния импулс на световната търговия, но според него 
еврозоната не е тръгнала към рецесия. В същото време Марио Драги отново призова силно задлъжнелите страни - членки 
да предприемат мерки за намаляване на техните нива на дълга. 
 
√ Брекзит сделката означава, че британската икономика ще бъде по-слаба с близо 4% към 2030-а година  
Брекзит сделката на британското правителство с ЕС вероятно ще означава, че икономиката на Великобритания ще бъде с 
3,9% по-слаба към 2030-а година отколкото, ако страната беше останала в рамките на Европейския съюз, сочи доклад на 
един от водещите "мозъчни тръстове" на Острова, цитиран от Ройтерс. 
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В този случай пропуснатите потенциални икономически ползи ще се равняват по размер на икономиката на Уелс, или на 
приноса към общия растеж на лондонската индустрия на финансовите услуги, обяви в понеделник Националният институт 
за икономически и социални изследвания (NIESR). 
Ройтерс отбелязва, че докладът на NIESR е бил възложен от "Гласа на народа" - групата, която призовава за нов 
референдум, който би могъл да задържи Великобритания в рамките на Европейския съюз. 
Последният доклад на NIESR прогнозира, че дори ако Великобритания сключи споразумение за свободна търговия с ЕС, 
което да замени сегашното ѝ членство в съюза, до 2030-а година това ще бъде равносилно на ежегодна производствена 
загуба, равняващата се на около 1100 британски лири за всеки един жител на Обединеното кралство. 
Трябва да се има предвид, че Великобритания трябва да напусне ЕС в края на март догодина, но ако парламентът на 
страната все пак успее да одобри гласуваната от 27-те страни - членки на съюза Брекзит сделка, търговският статут на 
Обединеното кралство ще остане непроменен поне до края на 2020-а година. Този преходен период може да бъде 
удължен до края на 2022-а година, като в този срок Лондон и Брюксел ще трябва да уредят новите си отношения. 
Премиерът Тереза Май обаче има сериозни проблеми да се справи с опозицията в своята Консервативна партия относно 
договореното с Брюксел споразумение през изминалия уикенд, което поражда безпокойство сред бизнеса и 
инвеститорите за риска от Брекзит без сделка. 
Ако Великобритания напусне ЕС през март догодина без цялостна сделка, а само с някои отделни споразумения, целящи 
да бъдат избегнати сериозни смущения при търговията и пътуването, британската икономика ще бъде с цели 5,5% по-
слаба към 2030-а година отколкото, ако беше останала равноправен член на Европейския съюз, показва днешното 
проучване на NIESR. 
Този удар върху икономиката би бил по-малък, ако Великобритания остане в рамките на европейския митнически съюз, 
но въпреки това до 2030-а година британският БВП ще бъде с 2,8% по-слаб отколкото, ако страната беше останала в 
рамките на Европейския съюз. 
 
√ Ръст на борсата в Милано след сигнали за възможен бюджетен компромис между Италия и ЕК 
Останалите европоейски борси също реагираха позитивно, като има сигнали за подем и при старта на търговията 
на Уолстрийт 
Акциите, търгувани на миланската фондова борса, поскъпват солидно по време на търговията в понеделник с оглед на 
сигналите, че италианското правителство ще обсъди възможността за намаляване на заложения за 2019-а година 
бюджетен дефицит, за да избегне наказателната процедура при прекомерен дефицит на Европейската комисия. 
Според правителствени източници, цитирани от агенция Ройтерс, властите в Рим ще дискутират намаляване на бюджетния 
дефицит на Италия за догодина от заложените на този етап 2,4% от БВП към нива между 2,0% и 2,1%. Макар и 
непотвърдена, новината за евентуалното постигане на компромис с ЕК доведе до солиден ръст на общия италиански 
фондов индекс MIB с около 3%, като в същото време банковият индекс на Апенините нараства с цели 5 на сто. Акциите на 
Unicredit поскъпват с близо 6%, на Intesa Sanpaolo - с 5,5%, UBI Banca - с 6,22%, на Banco BPM - с 6,04%, на BPER Banca - с 
6,87% и на Mediobanca - с 4,66%. 
Солидният подем на италианския банков сектор допринася за повишение на целия европейски банков индекс STOXX 
Europe 600 Banks с 2,56%, като той е на път да отбележи най-солидно дневно повишение от юли 2017-а година насам. 
Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 пък нараства с близо 1%, намирайки известна подкрепа и от днешния опит за 
плахо поскъпване на петролните фючърси след брутални разпродажби през "Черния петък", когато петролът поевтинява с 
близо 7 на сто до нови най-ниски нива от късната есен на 2017-а година. Германският индекс DAX30 се повишава с 1,2% 
въпреки слабо проучване на института Ifo, показващо влошаване на бизнес нагласи през ноември във водещата 
европейска икономика, докато френският индекс CAC40 нараства с 0,98%.  
Основният индекс на лондонската борса FTSE100 пък се повишава с 0,8% обратно над психологическата бариера от 7000 
пункта, тъй като европейските инвеститори реагират с умерен позитивизъм и на одобреното през уикенда споразумение 
по условията на развода на останалите 27 страни-членки на ЕС с Великобритания. Одобрената от ЕС Брекзит сделка 
допринася за добър ценови подем на британския банков сектор, като акциите на HSBC поскъпват с 2,8%, а на Barclays - с 
2,5%. 
Днешният опит за отскок на петролните цени пък се отразява позитивно при търговията на акциите на европейските 
енергийни компании. Акциите на Royal Dutch Shell поскъпват с 1,77%, а на British Petroleum - с 1,83%. 
Фючърсите на основните американски фондови индекси също бележат добро повишение на извънборсовия пазар, което 
е предпоставка за позитивен старт на търговията на Уолстрийт. Фючърсите на DJIA нараства с близо 260 пункта (повишение 
с 1,05%), на широкия индекс S&P500 - с 1,12%, а на Nasdaq100 - с 1,6%, след като те приключиха най-лошата си седмица за 
Деня на благодарността от 2011-а година насам. 
Добър ръст на извънборсовата търговия с над 2% бележат акциите на Amazon.com с оглед на прогнози, че само в рамките 
на днешния т.нар. "кибер понеделник" се очаква да бъдат генерирани онлайн продажби за 7,8 млрд. долара, или с 18% 
повече, отколкото година по-рано. Ако тези прогнози на компанията Adobe Analytic се потвърдят, това ще означава най-
мащабната в историята дневна онлайнтърговия в рамките на САЩ. Докато трафикът на продажбите на най-големите 
американски търговци на дребно през Деня на благодарността и последвалия го "Черен петък" бяха по-слаби от 
обичайното, продажбите през интернет скочиха с цели 26,4%, достигайки размер от 12,3 млрд. долара. 
 
√ Разпродажби на украински и руски облигации на фона на новия конфликт между Киев и Москва 
Понижение на руската рубла и на акциите, търгувани на борсата в Москва 
Деноминираните в долари държавни облигации на Украйна и Русия се намират под натиск от продажби по време на 
търговията в понеделник с оглед на набиращия скорост нов сериозен конфликт между Киев и Москва, възникнал в резултат 
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на инцидентите в Керченския пролив, при които три украински бойни кораба бяха арестувани от руските гранични власти 
и откарани в Керч.  
Цената на руските дългосрочни облигации с падеж през 2043-а година се понижава с 1,44 цента към 102,1 американски 
цента, като това е тяхната най-ниска стойност от април 2016-а година, според данни на Rеfinitiv, цитирани от Ройтерс. 
Под натиск от продажби се намират и украинските облигации, след като президентът на страната Петро Порошенко 
подписа указ за въвеждане на военно положение в Украйна, валидно от 26-и ноември до 26-и януари 2019-а година. 
Украинските доларови облигации с падеж през 2025-а година поевтиняват с 2,25 цента към 87,2 американски цента, като 
според данни на Refinitiv това са техните най-ниски нива от анексирането на Крим от Русия през март 2014-а година. 
Цената на застраховката срещу фалит по отношение на руския държавен дълг, или т.нар. "петгодишни CDS книжа" (Credit 
Defalut Swaps) на Русия, пък се повишава с 9 базисни пункта към две и половина месечен връх от 172 базисни пункта, 
според данните на агенция IHS Markit. Това означава, че гаранцията/застраховката за петгодишен руски дълг на стойност 
10 млн. евро достигна 172 хил. евро. 
Ескалиращото напрежение между Русия и Украйна се отразява негативно и на руската рубла, като тя губи позиции спрямо 
водещите валути в лицето на щатския долар и на еврото. 
Американският долар поскъпва в рамите на деня с 1,54% към 67,22 рубли, като това е първото понижение на руската рубла 
от 14-и ноември и най-силно нейно понижение от 9-и ноември. Спрямо еврото, руската валута се понижава с 1,82% към 
76,43 рубли. 
Московската фондова борса също се намира под натиск от продажби, като деноминираният в долари индекс RTS се 
понижава с 3,6%, а индексът в местната валута - MOEX се понижава с 2,15%. 
 


