Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Vesti.bg
√ Бойко Борисов обсъди енергетиката с работодатели и синдикати
Премиерът Бойко Борисов обсъди актуални въпроси от сектор енергетика с представители на работодателските и
синдикални организации на среща в Министерския съвет в сряда, съобщи пресслужбата на кабинета.
В разговорите участваха заместник министър-председателят Томислав Дончев, енергийният министър Теменужка Петкова,
председателят на Комисията по енергетика в Народното събрание Делян Добрев, председателите на КНСБ и КТ „Подкрепа“
Пламен Димитров и Димитър Манолов, председателите на КРИБ и на АИКБ Кирил Домусчиев и Васил Велев, както и
представители на БСК, БТПП и БФИЕК.
Председателите на синдикалните организации поставиха въпроса за запазване капацитета на енергийния комплекс
„Марица изток“ и изтъкнаха причините за предприетите от тях протестни действия. Министър Петкова запозна участниците
в срещата с предприетите от страна на правителството в тази връзка мерки. Тя подчерта, че мините и топлоелектрическите
централи от маришкия басейн са от стратегическо значение за функционирането на енергийната система на България и
региона.
Обсъдена бе и позицията на страната ни за предстоящата конференция в Катовице, Полша, свързана с климатичните
промени. Приетата от Министерския съвет позиция на Република България не подкрепя по-амбициозни цели, свързани с
въглеродните емисии.
Според представителите на работодателските организации следва да се продължи предприемането на мерки за
завършване процеса по либерализация на българския енергиен отрасъл. Участниците в срещата се обединиха около това,
че продажбата на електроенергия по пазарни цени ще гарантира стабилност в отрасъла в дългосрочен план.
Предстои провеждане на следваща среща по въпросите от енергийния сектор.
Дефакто
√ Зам.-министър проф. Проданов и шефът АИКБ Васил Велев обсъждат възможности за работа на осъдените
Зaмecтниĸ-миниcтъpът нa пpaвocъдиeтo пpoф. Hиĸoлaй Πpoдaнoв e пpoвeл paбoтнa cpeщa c Bacил Beлeв, пpeдceдaтeл нa
Упpaвитeлния cъвeт нa Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия /AИKБ/. Ha cpeщaтa ca пpиcъcтвaли гл. ĸoмиcap
Bacил Mилaдинoв, глaвeн диpeĸтop нa Глaвнa диpeĸция „Изпълнeниe нa нaĸaзaниятa“ и Ивaн Ивaнoв, изпълнитeлeн
диpeĸтop нa Дъpжaвнo пpeдпpиятиe “Фoнд зaтвopнo дeлo“, ĸoeтo ocъщecтвявa yпpaвлeниe нa cтoпaнcĸитe дeйнocти в
мecтaтa зa лишaвaнe oт cвoбoдa, cъoбщиaвa пpeccлyжбaтa нa MΠ.
Ocнoвнaтa тeмa нa paзгoвopa e билa пoвишaвaнeтo нa тpyдoвaтa зaeтocт нa лишeнитe oт cвoбoдa нa тepитopиятa нa мecтaтa
зa изпълнeниe нa нaĸaзaниятa. Oбcъдeни ca вapиaнти зa пo-eфeĸтивнo изпoлзвaнe нa cвoбoднитe пpoизвoдcтвeни
пoмeщeния. Πo вpeмe нa paзгoвopa e изтъĸнaтo, чe cтoпaнcĸaтa дeйнocт, извъpшeнa oт лишeнитe oт cвoбoдa, дaвa
възмoжнocт зa peaлнo нaмaлявaнe нa cpoĸoвeтe нa тexнитe пpиcъди и имa пpяĸo oтнoшeниe ĸъм тяxнaтa pecoциaлизaция.
Oт имeтo нa AИKБ Beлeв зaявил, чe cтoпaнcĸитe cyбeĸти, ĸoитo ca члeнoвe нa Acoциaциятa, имaт интepec ĸъм изпoлзвaнeтo
нa cвoбoдния тpyдoв pecypc и нaличнитe пpoизвoдcтвeни мoщнocти в мecтaтa зa изпълнeниe нa нaĸaзaниятa. Toй ce
aнгaжиpa c пpoцeca нa инфopмиpaнeтo нa cъoтвeтнитe мeниджъpи oтнocнo aĸтyaлнитe иĸoнoмичecĸи възмoжнocти, ĸoитo
биxa мoгли дa ce peaлизиpaт в тepитopиaлнитe paмĸи нa Глaвнa диpeĸция „Изпълнeниe нa нaĸaзaниятa“.
Πpиcъcтвaщитe нa cpeщaтa ca ce oбeдинили oĸoлo идeятa зa взaимнoизгoдния xapaĸтep нa oбcъждaнaтa пpoблeмaтиĸa и
ca дoгoвopили пoддъpжaнe нa пocтoянeн ĸoнтaĸт.
Novini.bg
√ Бизнесът търси работници в затворите
Възможностите за повишаване на трудовата заетост на затворниците обсъдиха зам.-министърът на правосъдието проф.
Николай Проданов и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев, съобщават
от Министерството на правосъдието.
На срещата бяха обсъдени и варианти за по-ефективно използване на свободните производствени помещения. Акцент на
разговора беше, че стопанската дейност намалява присъдите на затворниците и има пряко отношение към тяхната
ресоциализация.
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Велев заяви, че стопанските субекти, които са членове на Асоциацията, имат интерес към използването на свободния
трудов ресурс и наличните производствени мощности в местата за изпълнение на наказанията.
На срещата с председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/
присъстваха гл. комисар Васил Миладинов, главен директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Иван
Иванов, изпълнителен директор на Държавно предприятие "Фонд затворно дело", което управлява стопанските дейности
в местата за лишаване от свобода.
В. Монитор
√ Борят липсата на работници със затворници
Подходящи са за производства с повече ръчен труд, смятат предприемачи
Дефицитът на работна ръка в различни сектори на икономиката може да бъде намален с използването труда на
затворници. Това стана ясно от провелата се работна среща на зам.-министъра на правосъдието проф. Николай Проданов
с председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. На нея те обсъдиха
възможностите за повишаване на трудовата заетост на лишените от свобода.
На срещата присъстваха гл. комисар Васил Миладинов, гл. директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и
Иван Иванов, изп. директор на Държавно предприятие “Фонд затворно дело“, което осъществява управление на
стопанските дейности в местата за лишаване от свобода, съобщиха от правосъдното министерство.
Бяха обсъдени и варианти за по-ефективно използване на свободните производствени помещения в затворите. По време
на разговора бе изтъкнато, че стопанската дейност, извършена от лишените от свобода, дава възможност за реално
намаляване на сроковете на техните присъди и има пряко отношение към тяхната ресоциализация.
От името на АИКБ Велев заяви, че стопанските субекти, които са членове на асоциацията, имат интерес към използването
на свободния трудов ресурс и наличните производствени мощности в местата за изпълнение на наказанията.
Според него изтърпяващите наказания в местата за лишаване от свобода са подходящи за всички производства и работа,
свързана с много ръчен труд. „Не става дума за дейности, изискващи висока квалификация“, поясни Велев. „Идеята е да
се даде информация на фирмите, членуващи в нашата асоциация и те да влязат във връзка със съответните учреждения
по места, които са 12 в цялата страна. „Има 2 варианта. Единият е работа в самите фирми, където лишените от свобода
могат да са в групи до 9 човека, а другият - изнесени работни места в самите затвори, като може да се ползват и наличните
там машини“, добави шефът на АИКБ. По думите му се оказало, че в работилниците на затворите има съвременна техника,
която не се използва.
Велев добави, че икономиката изпитва недостиг от работна ръка, като дефицитът е на практика във всички сектори. В
същото време обаче много малка част от лишените от свобода са ангажирани. Според него трудът на затворниците може
да се използва в машиностроенето, електротехниката, производството на мебели и и различни изделия от пластмаса и в
строителството.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Парламентът прие финансовата рамка на бюджета за 2019 г.
Депутатите одобриха на второ четене и част от разчетите на министерствата и прехвърлиха парите за личната
помощ в "правилното" перо
Депутатите приеха на второ четене рамката на държавния бюджет за 2019 г., както и отделните бюджети на
министерствата. Дебатите по план-сметката продължава и в момента.
Традиционно, освен че разискванията се провеждат извънредно и обикновено продължават до малките часове на нощта,
относно приходната част не беше прието нито едно предложение на опозицията. От БСП внесоха предложение за
премахването на плоския данък и заменянето му с прогресивна скала, което не успя да получи подкрепа. От партията на
Корнелия Нинова поискаха и повече пари за ваучери за храна, но и това не бе прието. В момента фирмите имат право да
изплащат до 60 лв. месечно от заплатите на служителите под формата на ваучери, като за 2019 г. квотата, одобрена в
държавния бюджет, е на стойност 320 млн. лв.
Искането на социалистите за създаването на Национален фонд за инвестиции също не беше прието. Отхвърлена беше и
идеята с над 500 млн. лв. да се вдигне държавният трансфер към НОИ за увеличаване на пенсиите.
Както и на заседанието на ресорната бюджетна комисия, Дора Янкова от БСП обяви, че разчетите за догодина всъщност
задълбочават големите разлики между регионите в страната.
„Бюджетът носи със себе си все по-големи и по-големи неравенства. Ще продължи да отдалечава България от Европа“,
каза депутатът от БСП Жельо Бойчев. Според него в бюджета се запазва съотношението на данъчна тежест, на 70% приходи
от косвени данъци за сметка на преките данъци. Това по същество прехвърля тежестта върху най-нискодоходните групи,
обясни Бойчев. Той предупреди, че и догодина няма да се изпълнят капиталовите разходи, които се залагат, и обвини
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управляващите, че използват това перо като буфер за непредвидени плащания, а не като средство и стимул за
икономически растеж.
Иначе, догодина държавата ще плаща най-много средства за персонал - 5,1 млрд. лв. при 4,4 млрд. лв. за 2018 г. Според
законопроекта приходите ще бъдат 43,8 млрд. лв. или с близо 4,6 млрд. повече спрямо текущата година, а разходите ще
достигнат 44,45 млрд. лв., което пък е 5,8 млрд. лв. повече от очакваното за тази година. Основните направления за
допълнителните разходи са повишаването на пенсиите и на заплатите в образованието, на държавната администрация и
на системата за сигурност. Очаква се дефицит в края на 2019 г. в размер на 0,5% от БВП или около 600 млн. лв. Също така
3,7 млрд. лв. ще бъдат трансферите за общините, 4,2 млрд. лева за ДОО и 1,4 млрд. лв. за НЗОК. През 2019 година България
ще внесе над 1,2 млрд. лева в общия бюджет на ЕС.
По ведомства депутатите приеха с 90 гласа „за“, 48 гласа „против“ и без въздържали се бюджета на съдебната власт.
Исканията на опозицията за повече пари бяха отхвърлени. Предвижда се приходите да са в размер на 116 млн. лв., от които
100 млн. лв. са от съдебни такси. През 2019 г. разходите са над 704,3 млн. лв. Най-голям е делът на текущите разходи –
677,3 млн. лв. и капиталовите разходи, които са в размер на 26,3 млн. лв. Най-много средства ще разходва съдебната власт
за съдилища – 343,8 млн. лв., за прокуратурата – 260 млн. лв., и за Висшия съдебен съвет (ВСС) - малко над 51 млн. лв.
Според бюджета максималните размери на разходите са 704,3 млн. лв., но могат да се увеличават с до 20% по решение на
ВСС.
Догодина депутатите ще разполагат с бюджет от 79 млн. лв. Приходите по бюджета на Народното събрание се прие да
бъдат 1,5 млн. лв., от които 1,3 млн. лв. са от собственост. През 2019 г. парламентът ще може да натрупа разходи в размер
на 34,3 млн. лева. Със свое решение народните представители ще могат да увеличат тези разходи с до 20%, както е и тази
година.
Бюджетът на Сметната палата за следващата година ще бъде в размер на 18,3 млн. лв., от които 15,5 млн. лв. ще отидат за
персонал.
Администрацията на президента ще разполага със 7,3 млн. лв. за 2019 г. От тях 4,9 млн. лв. ще бъдат за персонал,
капиталовите приходи ще бъдат 200 хил. лв., като те ще отидат за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт.
Максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г., е 2,3 млн. лв.
Дебати имаше по бюджета на Министерство на вътрешните работи (МВР). От ДПС предложиха повишение с 10 млн. на
средствата, които ще получи това ведомство, като идеята е парите да отидат за превенция на ПТП, за нови коли и
подобряване на 45 рискови отсечки по пътищата в България, където има концентрация на катастрофи Според ДПС искането
няма да наруши рамката на бюджета на ведомството, а става дума за преструктуриране.
От БСП пък предложиха повишение на разходите на ведомството с 30 млн. лв., като по думите на социалиста Иван Иванов
исканията си продиктувани от нуждите на хората в това министерство. Той попита защо са намалени капиталовите разходи,
при положение, че се налага трима служители да ползват един компютър и си носят хартия от вкъщи.
Действително капиталовите разходи на ведомството за следващата година са силно орязани. За 2018 г. са приети средства
в размер на 22,7 млн. лв., докато за 2019 г. те ще бъдат 14,9 млн. лв. Разходите за персонал обаче пък са повишени
значително. За тази година те са гласувани в размер на 1,1 млрд. лв., докато за догодина ще бъдат 1,4 млрд. лв.
Исканията на опозицията бяха отхвърлени
По бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г. бяха приети приходи в размер на 61,5 млн. лв., от които 61,2
млн. лева ще дойдат от държавни такси. Разходите на ведомството ще са 274,8 млн. лв., като 200 млн. лв. ще са за персонал.
Значителна част от разходите ще отида и за политика в областта на изпълнението на наказанията - 171,3 млн. лв. В
разходите са включени средства за увеличаване на персонала на ГД „Изпълнение на наказанията“ с 134 служители и на ГД
„Охрана“ с 66 бройки.
По разчетите на Министерството на отбраната депутатите гласуваха приходи в размер на 44 млн. лв., от които 29,3 млн. лв.
Над 1,4 млрд. лева ще бъдат разходите в бюджета. За тази година са планирани в размер на 1,2 млрд. лв. Почти 996 млн.
лв. от гласуваните днес разходи ще отидат за персонал. Според разпределението на разходите 1,3 млрд. лв. се предвиждат
за политика на отбранителни способности, а почти 83 млн. лв. ще отидат за политика в областта на съюзната и
международната сигурност.
По бюджета на Министерството на труда и социалната политика за догодина се наложиха поправки в зала. В разчета са
включени 150 млн. лв. за хората с увреждания, за които премиерът Бойко Борисов пое ангажимент. Средствата
първоначално бяха в трансферите на централния бюджет, но депутатите ги прехвърлиха в бюджета на социалното
министерство, тъй като вече има приет Закон за личната помощ. Иначе приходите в бюджета са в размер на 26 млн. лв.,
като 21,5 млн. лв. от тях идват от данъци и такси. Близо 1,3 млрд. лв. са разходите за следващата година, като в тази сума
са включени и въпросните 150 млн. лв. за хората с увреждания. Утре депутатите ще гласуват отново промените в Закона за
личната помощ, така че да бъде отразена договорката между премиера и майките на децата с увреждания и парите да
бъдат разписани по направление за реформа в ТЕЛК-овете.
Нито едно от предложенията на опозицията за увеличение на парите по бюджета на Министерство на културата не беше
прието.
Така догодина ведомството ще получи 194 млн. лв., като 116 млн. лв. ще бъдат за персонал. За създаване и популяризиране
на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование в бюджета се отпускат
168,3 млн. лв. С напредването на вечерта обаче народните представители явно се умориха и приемането на бюджетите на
ведомствата премина в полупразна зала.
Активизиране имаше около заложеното в разчетите за МРРБ. Според БСП третокласната пътна мрежа няма да получи пари
от тол системата и ще остане в сянката на магистралите, които се финансират приоритетно.
По бюджета на здравното министерство от БСП настояха да се върне ролята на ведомството във финансирането на
системата на здравеопазването. Според опозицията гласуваните допълнителни 54 млн. лв. спрямо миналата година, не са

3

достатъчни. Според доц. Георги Йорданов се наблюдава тенденцията все повече дейности и сумите за тях да се прехвърлят
от Министерство на здравеопазването към НЗОК. „Министерството трябва да има достатъчно средства, за да помага на
различните звена на системата на здравеопазването у нас”, твърди той.
От БСП поискаха и осигуряване на допълнителен финансов ресурс в размер на 12 млн. лв. за доизграждане на новия
болничен комплекс в гр. Ямбол, което е поето като политически ангажимент от управляващите още през 2012 г., но
мнозинството отхвърли и това искане.
Около бюджета на земеделското министерство също имаше сблъсъци между политическите партии. Както и миналата
година от Селскостопанската академия (ССА) настояха за по-висок бюджет, а искането им бе припознато от „Обединени
патриоти“. Коалиционният партньор внесе предложение за допълнителни 3 млн. лв., но искането беше отхвърлено.
Гласуването продължи до приемането на бюджета на транспортното министерство.
√ Природният газ в България е поскъпнал най-много в ЕС през първото полугодие
В същото време в страната са най-ниските средни цени за електроенергия, изразени в евро, сочат данни на Евростат
за същия период
България е страната от Европейския съюз (ЕС), която бележи най-голям ръст в цената на природния газ за битови нужди
през първата половина на 2018 г., показват данни на Евростат.
Природният газ в България е поскъпнал с 14,9% през първите шест месеца на годината спрямо същия период на миналата
година.
В същото време обаче в страната ни се наблюдават най-ниските средни цени за електроенергия, изразени в евро - 0,098
евро на киловатчас.
Що се отнася до Европейския съюз като цяло, през първата половина на 2018 г. средните цени за битова електроенергия
без промяна в сравнение със стойностите от същия период година по-рано.
Средната цена за електроенергия за домакинствата е изчислена на 0,2 евро за киловатчас, показват данни на Евростат.
Данъците и таксите представляват повече от една трета (37%) от сметките за електроенергия, начислени на домакинствата
в рамките на ЕС през разглеждания период.
При сметките за природен газ за битови нужди делът на налозите е съответно 27 на сто.
Най-голям спад в цените на електроенергия се забелязва в Полша, докато Румъния отчита най-сериозно поскъпване на
електричеството.

През първите шест месеца на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. най-големите понижения при цените на
електроенергия, в национални валути, се наблюдават в Полша (4,3%) и Гърция (3,6%), следвани от Латвия (3,5%), Малта и
Германия (с по 3,2%).
За сравнение, най-големият скок в същите тези цени е отчетен в Румъния (14,1%), Естония (11,7%), Холандия и Хърватия (с
по 9,2%).
Изразени в евро, средните цени на електроенергия за домакинствата през първата половина на 2018 г. са най-ниски в
България (0,098 евро за киловатчас), Литва (0,11 евро) и Унгария (0,112 евро).
Най-високи са в Дания (0,31 евро), Германия (0,295 евро) и Белгия (0,273 евро).
Най-сериозното понижение в цените на природния газ се забелязва в Естония, докато България отчита най-голямо
поскъпване.
За първите шест месеца на 2018 г. на годишна база най-големите понижения в цената на природния газ за битови нужди,
в национални валути, са отбелязани в Естония (4,3%), Полша (1,8%) и Люксембург (1,7%). Най-сериозно поскъпване има в
България (14,9%), Литва (9,3%) и Холандия (6,8%).
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Изразени в евро, тези стойности придобиват следния вид: средните цени за природен газ са най-ниски в Румъния (0,032
евро за киловатчас), Унгария (0,036 евро) и Хърватия (0,037 евро). Най-високи са цените в Швеция (0,113 евро), Дания (0,09
евро) и Холандия (0,082 евро).
√ Външният дълг на България се увеличи с 0,9% спрямо БВП през септември
За първите девет месеца плащанията по обслужването на задълженията са в размер на 4,126 млрд. евро, като преди
година бяха 4,418 млрд. евро, изчислиха в БНБ
Брутният външен дълг на България (частен и държавен) в края на септември нараства с 0,9% (313,6 млн. евро) на годишна
база като част от брутния вътрешен продукт (БВП). В края на третото тримесечие на тази година той възлиза на 33,718 млрд.
евро и представлява 63,9% от БВП на страната, показват предварителните данни на Българска народна банка (БНБ).
За сравнение, преди година съотношението беше 64,7% от БВП (33,404 млрд. евро), а преди малко повече от две години –
над 75%.
При съпоставяне с края на миналата година външните задължения на страната ни към 30 септември се увеличават с 1%
(321,1 млн. евро), когато възлизаха на 33,397 млрд. евро и бяха 64,6% от БВП.
Според прогнозата на централната банка през тази година БВП ще е 53,639 млрд. евро, като по данни на Националния
статистически институт през 2017 г. той беше 50,429 млрд. евро.
В края на септември дългосрочните задължения достигат 25,666 млрд. евро, като за една година намаляват с 0,3% (67,8
млн. евро).
Краткосрочният дълг в края на септември възлиза на 8,052 млрд. евро (23,9% от брутния дълг, 15,3% от БВП) и нараства с
381,4 млн. евро (5%) на годишна база.
В БНБ напомнят, че в края на третото тримесечие на миналата година краткосрочните задължения бяха 7,670 млрд. евро
– 14,8% от БВП.
Дългът на централната и местната власт
Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на септември е 5,616 млрд. евро (10,6% от БВП), като
задълженията на сектора се понижават за една година с 6,9% ( 414,4 млн. евро).

Задълженията на банките
Външните задължения на сектор Банки в края на септември са 4,649 млрд. евро (8,8% от БВП) и нарастват с 8,8% (377,5
млн. евро).
Задълженията на търговските фирми и домакинствата
В края на септември вътрешнофирменото кредитиране нараства с 1,9% (234,4 млн. евро) на годишна база и достига 12,688
млрд. евро.
За девет месеца полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4,339 млрд. евро (8,2% от БВП) при 3,607
млрд. евро (7% от БВП) за периода от януари до септември 2017 г.
От тях 284,6 млн. евро (6,6% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 85,9 млн. евро (19,7% от общия размер)
за сектор Банки, 1,492 млрд. евро (34,4%) за Други сектори, а на 1,704 млрд. евро (39,3%) възлиза вътрешнофирменото
кредитиране, изчислиха в централната банка.
Вътрешнофирменото кредитиране за една година нараства с 1,9% (234,4 млн. евро). От януари до септември полученото
външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4,339 млрд. евро (8,2% от БВП) при 3,607 млрд. евро (7% от БВП) за
същия период на миналата година
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От тях 284,6 млн. евро (6,6% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 856,9 млн. евро (19,7% от общия размер)
за сектор Банки, 1,492 млрд. евро (34,4%) за Други сектори, а 1,704 млрд. евро (39,3%) са вътрешнофирмено кредитиране.
За девет месеца България е платила 4,126 млрд. евро (7,8% от БВП) по обслужването на брутния външен дълг, при 4,418
млрд. евро (8.6% от БВП) за периода от януари до септември 2017 г.
Нетният външен дълг в края на септември е отрицателен в размер на 3,689 млрд. евро, като намалява с 2,623 млрд. евро
(245,9%) спрямо края на 2017 г. (отрицателна стойност от 1,066 млрд. евро.
Понижението се дължи на по-голямото увеличение на брутните външни активи (с 2,944 млрд. евро, 8,5%) в сравнение с
нарастването на брутния външен дълг (с 321,1 млн. евро, 1%).
Нетният външен дълг намалява със 163,9% (2,291 млрд. евро) за една година, когато имаше отрицателна стойност от 1,398
млрд. евро.
Investor.bg припомня, че премиерът Бойко Борисов обяви, че до края на мандата на правителството външният дълг ще
падне до 20% от БВП. По думите му, по данни на Евростат нашата страна е на трето място след Естония и Люксембург по
най-нисък външен дълг, който е намалял от 29% на около 23%.
Председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова също очаква през следващите години дългът да продължи да
пада, като през тази година ще бъде 23% от БВП, а догодина – 21,3%.
News.bg
√ 8.5 млн. визити на чужденци до края на октомври отчитат от МТ
Туристическите посещения на чужденци в България за периода януари - октомври 2018 година са близо 8.5 милиона, сочат
данни Националния статистически институт (НСИ), представени от Министерството на туризма.
В прессъобщение от туристическото ведомство се обяснява, че за посочения времеви интервал страната ни е била посетена
от чужденци "повече от 8.423 милиона" пъти.
Спрямо същия период на миналата 2017 година се отчитал ръст от 4.9% по този показател.
Данните на НСИ коментира ресорният министър Николина Ангелкова. По думите ѝ статистиката е изключително позитивна
и свидетелствала, че България става все по-разпознаваема туристическа дестинация.
Ангелкова допълни, че през 10-те месеца на годината се запазва устойчивата тенденция на увеличение и развитие на
сектора от последните 3 години, което било и доказателство, че страната ни предлага висококачествен и конкурентен
продукт.
Надявам се да запазим добрите резултати в оставащия период на 2018 г. и да отчетем поредна успешна година за туризма,
посочи министърът.
Водещ пазар за входящ туризъм у нас е Румъния, като пътуванията от съседната страна надвишават 1.218 млн., достигайки
увеличение от 24%.
Гърция и Германия се нареждат на второ и трето място, като посещенията от тях са съответно близо 932 хил. и повече от
822 хил.
Класацията на топ 10 пазари за международни туристически посещения се допълва от Турция, Русия, Македония, Полша,
Великобритания, Сърбия, Украйна.
От януари до октомври значителни ръстове се отчитат на редица от пазарите, включени в топ 50 за входящ туризъм у нас.
За 10-те месеца гостите от Израел са били с 19.5% повече, от Молдова - с 12% повече, от Испания се отбелязва 16%
нарастване.
От САЩ ръстът на туристите е с 11.8%, а от Словакия - с 12.3%.
Чуждестранните посещения от Норвегия нарастват съответно с 32.9 на сто.
Economynews.bg
√ Износът осигурява 26 млн. работни места
Европейската комисия представи проучване, според което износът осигурява над 36 милиона работни места в ЕС увеличение с 2/3 спрямо 2000 година. Общо 14 милиона от тези работни места са заети от жени. Износът от ЕС носи 2,3
милиарда евро добавена стойност, съобщи пресслужбата на ЕК.
От 2014 г. насам броят на работните места, осигурени от износа, се е увеличил с 3,5 милиона. Заплащането на тези работни
места е средно с 12 на сто по-високо от възнагражденията в останалите стопански отрасли.
Докладът съдържа подробности за резултатите за всяка държава от ЕС. Благодарение на износа се разкриват и осигуряват
работни места в целия ЕС, като броят им нараства. Най-голямо увеличение от 2000 г. насам е отбелязано в България (+ 312
на сто), Словакия (+ 213 на сто), Португалия (+ 172 на сто), Литва (+ 153 на сто), Ирландия (+ 147 на сто), Естония (+ 147 на
сто) и Латвия (+ 138 на сто).
Когато дейността на износителите от ЕС в друга държава от Общността е успешна, има ползи и за работниците от други
държави. Причината е, че дружествата, които предоставят стоки и услуги по цялата верига на доставките, също получават
печалби, когато крайният им клиент продава стоката в чужбина. Например износът от Франция за останалите държави по
света осигурява около 627 000 работни места в други държави от ЕС.
Износът от ЕС за държави от други части на света осигурява близо 20 милиона работни места извън Европа. От 2000 г.
насам броят на тези работни места се е увеличил повече от два пъти. Повече от един милион работни места в САЩ са
осигурени в производството на стоки и услуги, които се включват в износа на ЕС чрез световните вериги на доставките.
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√ Бъдещето на програмата Invest EU и очакванията от нея
Допълнителни инвестиции от над 600 милиарда евро, създаване на нови работни места и развитие на иновациите. Това
са очакванията на европейците от програмата Invest EU. Тя се явява своеобразен продължител на плана „Юнкер” , чиято
цел е съживяване на инвестициите в Европа, но заедно с това програмата ще работи за разширяването на постигнатото до
момента по плана „Юнкер” като ще обедини в себе си съществуващите финансови инструменти в Европейския съюз.
Очакванията от програмата са между2021 г. и 2027 г. да привлече допълнителни инвестиции в размер на 650 милиарда
евро. Според евродепутата от Европейската народна партия - Ева Майдел, програмата дава възможности и за привличане
на други инвеститори като така допълнително ще се увеличи потенциалът на ЕС за подпомагане на инвестициите, като това
ще става чрез гаранции от бюджета на Европейския съюз.
Смятам,че би било много удачно дори все повече компании да наблегнат на този тип подкрепа за техния бизнес и
финансиране, заяото успехът на плана „Юнкер” е вече налице и точно за това част от неговия модел ще бъде използван в
бюджета на Европейския съюз в следващите седем години. Идеята е всички европейски инвестиционни инструменти и
програми, да са на едно мястоб точно в програмата Invest EU.Трябва да знаем, че Европа дълго време страдаше от липсата
на финансиране, което не е само грантово. Инвестициите, а и възможността инвестициите да могат по-лесно да намират
място в определени държави - членки стана благодарение на плана „Юнкер”. Тоест не е нужно един инвеститор да бъде в
една държава и да търси инвестиции за един бъдещ проект в тази държава. Сега благодарение на възможността да имаме
капитал, който да се предоставя от плана „Юнкер” видяхме реализирани редица проекти в различни сфери. За следващия
период се предвижда една трета от ресурса на Invest EU да бъде фокусиран най-вече върху проекти с иновации,
технологии, енергийна ефективност, защото това са индустриите, които ще носят и много по-голяма добавена стойност в
дълосрочен план.
Ева Майдел коментира и идеята за отпускане на кредити за реализиране на проекти вместо предоставяне на безвъзмездно
финансиране:
Грантовото финансиране за следващия програмен период, е разбира се много голям процент от общия бюджет на
Европейския съюз като това ще продължи да бъде минимум в следващите седем години. Финансовите инструменти обаче
ни дават възможност да мобилизираме още по-голям капитал и затова е важно най-вече бизнесите с добри и устойчиви
идеи да имат това нещо предвид.
√ Илияна Йотова: Новият европейски бюджет не трябва да разделя ЕС на бедни и богати държави
Новият европейски бюджет не трябва да разделя Европейския съюз на бедни и богати държави. Обаче съществува реален
риск от формирането на двойни стандарти и развитието на Европа на различни скорости. Това предупреди
вицепрезидентът Илияна Йотова по време на конференция, посветена на бъдещето на Евросъюза и многогодишната
бюджетна рамка до 2027 година.
Според Илияна Йотова ивестиционният план "Юнкер", който ще се запази и в новия бюджет облагодетелства по-развитите
страни и отрежда 17-то място на България по обем на привлечените средства.
А Ивайло Калфин - съветник на еврокомисаря по финансовата политика Гюнтер Йотингер, предупреди за рисковете пред
новата бюджетна рамка, ако не бъде одобрена преди предстоящите европейски избори през май 2019 година.
√ Европейските банки са намалили необслужваните кредити и са увеличили заделените провизии
Европейските търговски банки са намалили лошите заеми и са увеличили своите провизии, посочи в сряда Европейската
комисия, цитирана от Ройтерс. Това става факт преди финансовите министри от еврозоната (Еврогрупата) да решат през
следващата седмица как и кога да въведат обща схема за гарантиране на депозитите в рамките на съюза, която схема ще
зависи до голяма степен от по-ниския банков риск.
Европейската схема за гарантиране на влоговете (EDIS) ще гарантира, че всеки притежател на депозит до 100 хил. евро във
всяка една банка в страна - членка на еврозоната винаги ще успее да възстанови тези средства в случай на колапс на дадена
банкова институция.
Въпреки че това би помогнало за повишаване на доверието в банковия сектор и за предотвратяване на мащабно изтичане
на средства от банките, Германия и някои други северноевропейски страни смятат, че схемата EDIS може да бъде въведена,
едва след като банките в различните страни станат по-безопасни посредством ограничаване на съществуващите рискове.
Един от тези ключови рискове е броят на необслужваните кредити, които често са наследство на банките в резултат на
финансовите и дълговите кризи в еврозоната, както и размера на провизиите, които са заделени във връзка с тези "лоши"
кредити.
В началото на следващата седмица (3-ти декември) европейските финансови министри трябва да вземат решение за пътна
карта за започване на политически дискусии относно гаранционната схема EDIS, както и за други реформи за
задълбочаване на икономическата интеграция между 19-те държави, споделящи еврото.
"Справянето с високите нива на необслужваните кредити е част от усилията за намаляване на рисковете в европейския
банков сектор", заяви в сряда вицепрезидентът на ЕК Валдис Домбровскис, цитиран от Ройтерс. "Въз основа на постигнатия
напредък по отношение на намаляването на риска, приканвам финансовите министри и лидерите на ЕС да се споразумеят
през декември за конкретни мерки за споделяне на риска", посочи той, визирайки EDIS.
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Според представения днес доклад на ЕК, съотношението на "лошите" кредити във всички банки в ЕС е намаляло през
второто тримесечие до 3,4% от всички кредити спрямо 4,6% година по-рано и в абсолютна стойност е било в размер на 820
млрд. евро.
За сравнение, последни данни на Световната банка показват, че средната глобална стойност на лошите кредити през 2017а година е била 3,7% от всички банкови кредити.
Обобщените данни за ЕС и в частност за еврозоната обаче прикриват съществуващите големи разлики. Така например,
необслужваните банкови кредити в Гърция са в размер на цели 44,9% от всички кредити, в Кипър са 28,1%, в Португалия 11,7% и в Италия - 10,0%.
Според Комисията коефициентът на провизиране също се е подобрил до 59%, като по-дългосрочната тенденция показва,
че съотношението на лошите кредити отново се приближава към нивата от преди последната финансова криза.
За да помогне за по-доброто справяне с икономическите сътресения и кризи, ЕС също така желае да изгради и така
наречения "Съюз на капиталовите пазари" (CMU), който ще улесни инвеститорите, компаниите и отделните граждани да
заемат средства и да инвестират в целия ЕС.
"Съюзът на капиталовите пазари има за цел разширяване на достъпа до финансиране за малки и средни предприятия и за
увеличаване на възможностите за инвестиции в Европа", посочи друг вицепрезидент на ЕК - Юрки Катайнен. "Затова ние
разчитаме на подкрепата на Европейския парламент и на Съвета на Европа да се споразумеят бързо за все още
нереализираните мерки, които предложихме в рамките на програмата на Банковия съюз и на Съюза за капиталовите
пазари", допълни той.
√ Интерфакс: Европейското продължение на "Турски поток" се забавя с поне една година
Продължението на газопровода "Турски поток" в Европа ще бъде готово с поне една година забавяне, съобщи руската
агенция Интерфакс, цитирана от БТА.
Според източници на агенцията това се обяснява със забавяне в изграждането на съответната инфраструктура в Централна
и Източна Европа. Според източник, близък до дъщерната компания на Газпром Gastrans, сръбският и българският
участъци от продължението на "Турски поток" ще бъдат готови не по-рано от края на 2020 година и ще могат да заработят
през януари 2021-ва.
Задържането на мощности предполага, че е необходимо продължаване на транзита през Украйна и след 2019-а година,
отбелязва Интерфакс.
БНТ
√ Премиерът Борисов заминава на официално посещение в Мароко
В рамките на визитата той ще се срещне с премиера на Кралството Саад Еддин Ел Отмани. Двамата ще обсъдят
двустранните отношения и новите възможности за сътрудничество между двете държави.
В Рабат българският премиер ще разговоря с председателя на Камарата на съветниците в мароканския парламент и ще
изнесе лекция за ролята на България за европейската интеграция на страните от Западните Балкани.
√ Работата на депутатите по бюджета за следващата година продължава и днес
До късните часове снощи народните представители успяха да приемат рамката на най-важния закон в държавата и да
гласуват бюджетите на съдебната власт и на всички министерства.
Новият бюджет предвижда рекордни разходи от 44,5 млрд. лева, приходи от 43,9 млрд. и бюджетен дефицит от 0,5%. В
бюджета са заложени 150 млн. лева повече за хората с увреждания, допълнителни 40 млн. за енергийни помощи, ръст на
минималната работна заплата до 560 лева и увеличение на доходите с 10% в бюджетния сектор и с 20% за учителите.
√ Правната комисия разглежда Изборния кодекс и Правилника на дейността на НС
Правната комисия в парламента ще разгледа предложените от управляващите промени в Изборния кодекс. Тя ще разгледа
днес и предложението на БСП за промени в Правилника за дейността на Народното събрание.
Предложените от управляващите промени са свързани с отпадането на номерата пред имената на политическите партии
и коалиции в изборните бюлетини и с отлагането на машинното гласуване. По закон, то трябваше да се въведе масово още
на европейските избори догодина, но според предлаганите промени, Централната избирателна комисия ще продължи и
занапред да определя местата, в които ще се гласува машинно. Техният брой не трябва да пада под хиляда, а в секциите с
население под 300 души и тези в чужбина, изобщо няма да се състои. Заради опасения от хакерски атаки, въвеждането на
електронно гласуване също се отлага.
Правната комисия ще разгледа днес и предложението на БСП за промени в Правилника за дейността на Народното
събрание.
Те целят промяна в начина на определяне на размера на депутатските заплати. Към момента те се формират на базата на
три средни за страната заплати и са в размер на 3519 лева. Миналата седмица социалистите поискаха корекция на начина
на образуването им и тяхното намаление с 543 лева. Управляващите ги обвиниха в популизъм. На свой ред депутатът от
ГЕРБ Данаил Кирилов се закани, че на днешното заседание на комисията ще предложи глоба от 750 лева за всеки народен
представител, който без основателна причина отсъства от поименна проверка в залата.
√ Кредитен експерт: Очаква се 2019 г. да е стабилна на кредитния пазар
Очакванията на експертите са 2019 г. да е стабилна на кредитния пазар - както по отношение на ипотечните кредити, така
и на потребителските. Това заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ кредитният консултант Тихомир Тошев.
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Лихвите в края на тази година са между 2,95% и 3,6%, което отбелязва поредно понижение. Тази година мнозина българи
са изтеглили ипотечни кредити, като нивото им е най-високото от 2008 г. , отбеляза Тошев. По думите му, световната
тенденция е за покачване на лихвите обаче, но в България се очаква движението по лихвите да е малко, като то може да
се случи след средата на следващата година.
Желаещите да закупуват жилища са основно в големите градове, но следващата година се очаква пазарът на недвижими
имоти да се стабилизира. Трябва да преценим внимателно възможностите си при такава сериозна стъпка, призова Тошев.
При изплащане на кредита най-честата формула е вноската да не надвишава 30% от месечните доходи. Кредитният
консултант допълни, че не е разумно да се изтегля такъв кредит, ако доходите ни са по-ниски от 1000 лв. При по-високи
доходи процента на задлъжнялостта може и да е по-голям.
Има ръст при изтегляне на потребителски кредити, като при тях основната грешка е да се теглят кредити, без да има нужда
от тях. Това се прави най-често при закупуване на потребителска техника, обзавеждане или екскурзии. Тошев призова в
такъв случай това да се прави със спестени пари.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Социални въпроси. Социални казуси и финансови решения - коментират експертите
Във въздуха. Болните въпроси за българската авиация - ген. Константин Попов
Филтър в комина. Филтри в комините спират замърсяването на въздуха - ефективен ли е методът
Кредити и лихви. Падат ли лихвите по кредитите? Анализ на кредитния консултант
Зима и пътища. На път през зимата - актуална информация от Пътната агенция.
БТВ, "Тази сутрин"
Има ли населени места без ток и каква е ситуацията в страната след обилните снеговалежи и дъждове?
Започна ремонтът на пропадналия мост при Червен бряг, който откъсна 6 населени места от околния свят. Как се
справят местните хора с придвижването в началото на зимата?
Ексклузивно: Посланикът на Украйна в България Виталий Москаленко. Има ли опасност от военен конфликт с
Русия?
Ще бъдат ли замразени депутатските заплати? В студиото - народният представител Славчо Велков.
Поредна нагла кражба на колело. Ще бъде ли разкрит извършителят?
Нова телевизия, „Здравей България"
"Има ли блокирани пътища и бедстващи хора?". Очаквайте подробности на живо от най-проблемните точки.
Да изчезнеш за 60 секунди. Автокрадци на лов за отключени коли, докато собствениците ги чистят от снега. На
живо - разкази на потърпевши.
Задава ли се отново зимата на нашето недоволство? За протестите и заплатите - в студиото синдикалните лидери
Пламен Димитров и Димитър Манолов.
Изнудвана от хакер - измамник. Как златното момиче Християна Тодорова попадна в схемата на интернетмошеник?
Полицай - глобен за спиране на инвалидно място. Кой е нарушителят в униформа?
Теглиш 1500, връщаш над 10 хил. лева. Може ли кредитът за празничните покупки да скочи с пъти?
След среднощното заседание на депутатите - кой колко ще получи от Бюджет 2019? На живо от парламента:
говорят управляващи и опозиция.
Грипът дойде. Какви са опасните усложнения - говори проф. Тодор Кантарджиев.
Лавина от желаещи да помогнат на двете бебета, изоставени в болница. На живо - каква ще е съдбата им?
√ Събития в страната на 29 ноември
София.
От 10.30 часа държавният глава Румен Радев ще присъства на официалната церемония по встъпване в длъжност
на Людмила Елкова като член на Управителния съвет на БНБ.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 10.30 часа в зала „Изток" делегация на групата за приятелство с България в Националното събрание на
Френската република ще разговарят с председателя на Комисията по труда, социалната и демографска д-р Хасан
Адемов. От 11.30 часа делегацията на групата за приятелство с България във френския парламент ще се срещне с
председателя на Комисията по външна политика Народно събрание Джема Грозданова.
От 12.00 часа в залата на V етаж в Министерството на младежта и спорта на церемония по награждаване на найдобрите състезатели и треньор на БФ модерен петобой за 2018 г. На краткото тържество са поканени спортният
министър Красен Кралев, представители на клубове, заслужили деятели, треньори и др.
От 09.30 часа в Централния военен клуб ще бъде открита Международна кръгла маса „Интеграция и социално
включване в Европа и България".
От 10.00 часа в магазин „Метро" (булевард „Цариградско шосе" 7-11 км.) министърът на земеделието, храните и
горите Румен Порожанов и Атила Йенисен - главен изпълнителен директор на магазина, ще присъстват на среща
с български производители на храни, част от кампанията „Аз подкрепям българските производители! Подкрепи
ги и ти!".
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От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад от „ТоплофикацияПлевен" ЕАД за изменение на лицензия за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия".
От 10.00 часа в аудитория 3 на IV етаж на Предклиничния университетски център на Медицински факултет,
Медицински университет - София ще бъдат представени резултатите от изпълнението на проект за Национален
университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания (НУКБПИ) и ще бъде демонстрирана част
от изградената нова научна инфраструктура.
От 10.00 часа в зала „Тържествена" на Университета за национално и световно стопанство (УНСС) ще бъде открит
специализираният кариерен форум „Дни на кариерата - Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и
Обслужване на клиенти".
В 10.00 часа в Софийска младежка лаборатория за иновации на ул. „Сердика" №1, етаж 3, Столична библиотека филиал „Сердика" ще се проведе среща по проблемите на децата от София-град.
От 10.00 часа до 11.30 часа в Центъра по археометрия на Софийския университет „Св. Климент Охридски" (адрес:
кв. Лозенец, ул. „Галичица" № 35) ще бъде представена изградена научна инфраструктура за над 17 млн. лв.
От 11.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери изпълнението на ремонта на здравната служба в
село Мрамор.
От 11.00 часа в Културен център G8 ще се състои медийна прожекция на „Ще се видим там горе" (2017).
От 11.00 часа в хотел „Арена ди Сердика" ще се проведе дискусия на тема „Десет години плосък данъчен модел.
Равносметката".
От 11.00 часа в „Оборище 5 - галерия и зала" в присъствието на заместник-министъра на вътрешните работи Милко
Бернер и посланика на Кралство Норвегия Лиз Николин Клевен Гревстад ще бъде отбелязано официалното
откриване на програма „Вътрешни работи", финансирана от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.
От 11.оо часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция по повод предстоящия концерт-спектакъл „Любов
и приятелство" на Йордан Марков и приятели на 2 декември.
От 11.30 часа в Министерството на здравеопазването (залата на ет. 4) ще се проведе пресконференция по повод
Световния ден за борба със СПИН и Европейската седмица на тестването за ХИВ, хепатит В и хепатит С.
От 11.30 часа в 137 СУ „Ангел Кънчев" бул. „Европа" 135) министър Красимир Вълчев и заместник-министър Деница
Сачева ще участват в представянето на инструмента SELFIE, чрез който училищата и учениците могат да направят
оценка на дигиталната среда и дигиталните си умения.
От 13.00 часа в сградата на Националния исторически музей на етаж 3 ще се проведе заседание на Съвместната
мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси между Република
България и Република Македония.
От 13.30 часа в хотел „Експо" Националният синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец" ще бъде
домакин на срещата на борда на Европейския пожарникарски съюз и алианс (EFFUA).
От 14.30 часа в зала „Средец" на София Хотел Балкан областна администрация на Софийска област ще отбележи
75 години от спасяването на българските евреи. Специални гости на събитието ще бъдат Нава Бокер -заместникпредседател на Кнесета на Държавата Израел и Рут Васерман Ланд -заместник-генерален директор на
Федерацията на местните власти.
От 15.30 часа във Форум „Джон Атанасов" в София Тех Парк ще се проведе конференция „Училище-университетбизнес: ръка за ръка в ИКТ сектора". Приветствие ще отправи министъра на образованието и науката Красимир
Вълчев.
От 18.00 часа в Руския културно-информационен център Националната професионална гимназия по прецизна
техника и оптика „М. В. Ломоносов" ще отбележи своята 70-годишнина и патронния си празник.
От 18.00 часа в книжен център „Гринуич" ще бъде представена книгата „Посока юг - пътуване към Антарктида".
От 18.30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека преводачът от немски език Любомир Илиев ще участва
в поредицата „Преводач на месеца".

***
Благоевград.
От 09.30 часа в зала 341 (Учебен корпус 1) на Югозападния университет „Неофит Рилски" ще се проведе „Ден на
PR студента".
В 11.00 часа на пл. „Македония" ще се състои тържественият ритуал по изпращането на 37-ия контингент на
Българската армия за участие в мисията на НАТО „Решителна подкрепа" в Афганистан.
***
Бургас
- От 18.00 часа в Експозиционен център „Флора" в Морска градина Бургас, зала 1, екипът на Център за социална
рехабилитация и интеграция, гр. Бургас, управляван от Община Бургас, организира Благотворителна изложба под
надслов „Порив за полет".
***
Велико Търново.
- От 10.30 часа в 321 аудитория на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" н. пр. Ерик Рубин, извънреден и пълномощен
посланик на САЩ в Република България ще изнесе публична лекция на тема "България, Америка и общото ни
трансатлантическо бъдеще".
- От 12.30 в зала 302 на Община Велико Търново ще се проведе среща на кмета Даниел Панов с американския
посланик н. пр. Ерик Рубин.
***
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Враца.
От 10.00 часа в заседателната зала на Община Враца ще се отвори ценовото предложение на участника в
обществена поръчка с предмет: „Доставка на три броя моторни превозни средства за нуждите на ОП БКС" .
От 17.30 часа в хотел „Лева" Фондация „Америка за България" ще дари 150 000 лв. за реализиране на проекти,
които да обединят силите на местната общност за популяризиране на Враца като желана туристическа дестинация
и да осигурят повече възможности за образование и спорт на децата и семействата от града.
***
Казанлък.
От 18.00 часа в Музея на фотографията ще бъде открита благотворителна изложба от акварели в подкрепа на Маги.
***
Кюстендил.
От 14.00 часа в залата на парк-хотел „Кюстендил" ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Кюстендил.
***
Пловдив.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Общинския съвет.
От 10.00 часа в зала „Компас" на Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще се проведе
тристранен форум „Студентите питат - бизнесът и науката отговарят", по време на който студенти от Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски" ще се срещнат с представители на бизнеса и висшето образование.
От 12.30 часа в магазин „BILLA" ще се проведе пресконференция на тема „Българска ферма" със специалното
участие на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и управителя на компанията за
България Бойко Сечански. От 13.00 часа ще бъде открит 122-рия магазин на веригата.
От 13.00 часа в „Гранд Хотел Пловдив" министърът на земеделието, храните и горите ще открие Осмия Национален
агро семинар.
***
Сливен.
От 17.00 часа в Народно читалище „Дружба-1993" ще започне концертът под надслов „С вкус на мерло в ритъма
на тангото", в който ще вземат участие Вокална група „Градски хубавелки" и Танцова формация „ЖиНиС".
***
Созопол./с. Атия.
От 14.00 часа в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания ще се проведе
пресконференция по повод стартирането на проект „Ще се справя", реализиран от Сдружение „Равновесие" в
партньорство с Община Созопол.
***
Стамболово.
От 10.00 часа в Община Стамболово експерти от институцията на омбудсмана на Р България ще се срещнат с
граждани.
***
Стара Загора.
От 17.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще бъде представена книгата „Светът на фестивалите" на Любомир Кутин.
От 19.00 часа в Оперния театър ще се състои симфоничен концерт на Симфоничен оркестър-Пазарджик.
От 19.00 часа в „Направи си бира" ООД (кв. "Индустриален" 1 - до бариерата на ЗСК) ще се проведе второто събитие
от формата "Защото избрах България".
От 19.30 часа в Кукления театър ще се състои спектакъл за възрастни „Страх".
***
Тополовград.
От 10.00 часа в Информационен център „Терзиева къща" експерти от институцията на омбудсмана на Р България
ще се срещнат с граждани.
***
Хасково.
От 09.00 часа омбудсманът Мая Манолова ще се срещне с граждани в Областна администрация - Хасково.
***
Шумен.
От 09.00 часа в Пресклуба на БТА в Шумен ще се състои пресконференция на Димитър Делчев и Найден
Зеленогорски.
Manager.bg
√ Преброяване на населението - през 2021 г., реши кабинетът
Голямото национално преброяване на населението, което се прави на всеки 10 години, ще се проведе през 2021 година.
Това реши Министерски съвет, като одобри проект на Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 година.
Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното изчерпателно статистическо изследване в страната,
което събира и систематизира подробна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд.
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Данните, събрани по време на преброяването, ще могат да се използват от централната и местната власт, бизнеса, научната
общност и неправителствения сектор. Самото изследване ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021
година. За втори път в страната ни преброяването ще се проведе на два етапа - първият (22 - 31 януари 2021 г.) ще дава
възможност за попълване на електронна преброителна карта, а във втория (1 - 15 февруари 2021 г.) ще се извършват
посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители.
След приключване на преброяването, националната статистика ще разполага с информация за броя и структурата на
населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други
демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. Преброяването ще осигури и информация за броя и
основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия. Резултатите от
преброяването ще се използват и за нуждите на европейската статистика, като през 2021 г. се планира провеждане на
преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави-членки на Европейския съюз.
В закона се регламентира подготовката, организацията и провеждането на мероприятията по преброяването през 2021
година. Установяват се общи правила за събиране, обработване и разпространение на данни за населението и жилищния
фонд, определят се задълженията и отговорностите на органите на преброяването, преброителите и контрольорите.
Досега в България са проведени 17 преброявания на населението. При последното, проведено през 2011 г. бяха преброени
7.3 млн. българи. В края на юни тази година обаче електронният калкулаторът на ООН изчисли, че броят на населението у
нас е под 7 милиона. Точно в 14:07 часа на 29 юни в България са живяли 6 999 999 души.
Първото национално преброяване е направено през 1880 г., когато е регистрирано, че населението на България е малко
над 2 млн. души. Най-много – близо 9 млн. ,сме били през 1985
√ Втори референдум за Брекзит? Няма как да стане преди напускането през март, отсече Мей
Не e възможно да се организира втори референдум за Брекзита преди датата за напускане на ЕС - 29 март догодина. Това
заяви британският премиер Тереза Мей, цитирана от Ройтерс.
"По въпроса за втори референдум, смятам, че е важно да спазим волята на британския народ", заяви тя пред Британския
парламент в отговор на въпрос на депутат, предаде БТА.
"Но бих помолила да се има предвид и това: не би било възможно да се организира референдум преди 29 март догодина.
Това би означавало удължаване на чл. 50, отлагане на Брекзита или напускане без споразумение".
Британският министър на околната среда Майкъл Гоув официално подкрепи постигнатото от Мей споразумение за
напускане на ЕС. В отговор на въпрос дали би подкрепил депутатите, които искат Великобритания да възприеме норвежкия
модел, Гоув подчерта пред парламентарна комисия, че според него вече постигнатите договорености са най-добрият
вариант за страната.
√ Растежът на световната икономика може би се е забавил повече от очакваното
Растежът на световната икономика може да е отслабнал повече от очакваното най-вече заради търговското напрежение
по света, предупреди управляващата директорка на Международния валутен фонд (МВФ) Кристин Лагард, цитирана от
Франс прес.
"Последните икономически данни сочат, че насрещните ветрове може да са забавили повече отколкото очаквахме темпа
на растеж на световната икономика", посочва Лагард в блог. По думите й, "растежът изненадващо е бил слаб през третото
тримесечие в нововъзникващи пазарни икономики като Китай, както и в Еврозоната".
През октомври МВФ преразгледа към понижение прогнозата си за растежа през 2018 и 2019 година до 3,7 на сто спрямо
обявените по-рано 3,9 процента, изтъквайки рисковете, които са започнали да се материализират.
Липсата на споразумение за Брекзита може допълнително да подкопае доверието, предупреждава Лагард.
В докладна записка, публикувана също днес, преди срещата на върха на Г-20 в Аржентина, МВФ изтъква, че в средносрочен
план световният БВП може да намалее с 0,75 на сто поради засилването на търговските напрежения.
През октомври по повод годишните си срещи със Световната банка фондът обяви, че световният БВП може да се понижи с
0,8 на сто до 2020 година спрямо оповестените през юли 0,5 процента, именно заради търговските конфликти.
Днес МВФ отново се аргументира с търговската война между САЩ и Китай, изразяваща се с взаимни мита за стоки на
стойност стотици милиарди долари.
Фондът допълва, че ако администрацията на американския президент Доналд Тръмп изпълни заплахата си да наложи
допълнителни мита за китайски стоки на стойност 267 милиарда долара, това може да подкопае доверието на
финансовите пазари.
Съветникът по икономическите въпроси в Белия дом Лари Къдлоу вчера заяви, че е възможно по време на срещата на Г20 да се постигне търговско споразумение с Пекин.
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