Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Информационна агенция „Фокус“
√ Васил Велев, ИСС: Само 52% от българите смятат, че могат да успеят чрез труд
„В България само 52% смятат, че могат да успеят чрез труд. Това каза зам.-председателят на ИСС и председател на УС на
АИКБ Васил Велев на публична дискусия на тема „Каква Европа искаме?“ по повод 60 години от създаването на
Европейския икономически и социален комитет и 15 години от създаването на ИСС, предаде репортер на „Агенция
„Фокус“.
„ЕС вече не е първата, най-силната и най-голямата икономика. Темпът на растеж води до изоставане“, посочи той и
допълни, че САЩ и Китай изпреварват ЕС. „ЕС губи мястото и ролята си на първа сила. Нужни са нови политики, ако искаме
да променим тази картина“, заяви Васил Велев.
„Бюджет 2019 е крачка към нашата конвергенция и изпълнение на целите за влизане в еврозоната и Шенген“, коментира
той. „Имахме критики към бюджета, но той е амбициозен план за държавата“, посочи Велев. „От ИСС подкрепяме
доизграждане на еврозоната, но без отделните институции, които да превърнат Европа в различни подмножества“, каза
още той.
√ ИСС и ЕИСК организират публичната дискусия „Каква Европа искаме?“
На 30 ноември, от 09.00 часа в зала „ Роял“ на „София хотел Балкан“ (пл. „Св. Неделя“ № 5) започна публична дискусия на
тема „Каква Европа искаме?“, организирана от Икономическия и социален съвет (ИСС) на България и от Европейския
икономически и социален комитет (ЕИСК). Това съобщиха от ИСС.
Дискусията има за цел да представи посланията на българското организирано гражданско общество за развитие на
Европейския съюз. Тя се провежда преди срещата на високо развитие на 9 май 2019 г. в румънския град Сибиу, където се
очаква да се вземат ключови решения, свързани с бъдещето на ЕС. Обсъждането на посланията за това каква Европа
искаме е поредната инициатива на ИСС в партньорство с ЕИСК, която се фокусира върху очакванията на гражданите и
изразява тяхната активна позиция.
В дискусията ще участва президентът на Европейския икономически и социален комитет Лука Жайе, който пристига
специално по този повод в България. В откриването на дискусията ще вземат участие още председателите на комисии в
Народното събрание Хасан Адемов и Петър Кънев, както и председателят на ИСС Лалко Дулевски. За участие в
обсъждането са поканени членовете на Икономическия и социален съвет на България, както и българските членове на
ЕИСК, експерти, представители на академичната общност, представители на младежки и на други неправителствени
организации. Основни говорители по темите за икономическите и социалните измерения на бъдещия ЕС са Васил Велев,
Константин Тренчев, Нено Павлов, Пламен Димитров, Георги Стоев и Богомил Николов.
Събитието ще отбележи също и две годишнини – 60 години от началото на дейността на Европейския икономически и
социален комитет и 15 годишнината на българския Икономически и социален съвет.
Inews.bg
√ Борисов, синдикати и работодатели oбсъдиха енергетиката
Правителството отново подчерта стратегическото значение на мините и централите в Маришкия басейн
Премиерът Бойко Борисов обсъди актуални въпроси от сектор енергетика с представители на работодателските и
синдикални организации на среща в Министерския съвет, съобщават от пресслужбата на правителството.
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
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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, допълват от Министерския съвет.
Actualno.com
√ Идея: Борят липсата на работници със затворници
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, съобщава "Монитор". На нея са
обсъдени възможностите за повишаване на трудовата заетост на лишените от свобода.
На срещата присъстваха още 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.
На срещата са обсъдени и варианти за по-ефективно използване на свободните производствени помещения в затворите.
По време на разговора е 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.
Expert.bg
√ Идея за справяне с липсата на кадри - да се използват затворници
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, съобщава "Монитор". На нея са
обсъдени възможностите за повишаване на трудовата заетост на лишените от свобода.
На срещата присъстваха още 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.
На срещата са обсъдени и варианти за по-ефективно използване на свободните производствени помещения в затворите.
По време на разговора е 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.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Борисов: Ако изпълним всички проекти, Балканите ще изглеждат по различен начин
Премиерът, който е на посещение в Мароко, изрази притеснение от конфликта между Русия и Украйна
"Истински съм разтревожен от конфликта, който сега се води между Руската федерация и Украйна. Този конфликт е една
изключителна заплаха." Това заяви министър-председателят Бойко Борисов в Рабат, цитиран от правителствената
пресслужба.
В рамките на официалното си посещение в Мароко той изнесе лекция на тема "Ролята на България за европейската
интеграция на страните от Западните Балкани в контекста на българското председателство на Съвета на ЕС". Пред
дипломатите българският премиер изрази надежда, че моряците и корабите ще бъдат освободени и така ще бъде избегнат
този конфликт. "Войната в Босна и Херцеговина беше толкова близо до нас. Ние, от българска страна, сме го преживели",
припомни още министър-председателят пред участниците.
В лекцията си в Рабат премиерът Бойко Борисов отличи ключовата роля и усилията на България в процеса на европейското
приобщаване на страните от Западните Балкани по време на нашето председателство на Съвета на ЕС.
Министър-председателят подчерта, че приетата от европейските лидери Софийска декларация по време на Срещата на
върха в София на 17 май ЕС-Западни Балкани даде силно политическо послание към всички партньори от региона,
потвърждавайки ангажимента на ЕС към европерспективата на тези държави.
"Когато по време на нашето председателство си избрахме тази тема, бе казано, че дори е безразсъдно. Но това още повече
ни амбицира. Неслучайно колегата Ципрас го нарече Балканското председателство", посочи още Борисов. Българският
премиер беше категоричен, че страната ни ще продължи да работи активно за утвърждаване принципа на разбирателство
и добросъседство в региона и за постигането на транспортна, енергийна и дигитална свързаност чрез реализирането на
регионалните инфраструктурни обекти.
В изказването си министър-председателят Борисов открои изграждането на коридорите 4, 8 и 10 като ключови за
свързаността в региона и заяви, че реализацията им ще бъде от изключително значение за конкурентоспособността.
"Убеден съм, че ако всичко това го изпълним, Балканите ще изглеждат по различен начин. Ще дадем възможности на
бизнеса, товарите и стоките да се движат по максимално кратки пътища", заяви още премиерът Бойко Борисов в
мароканската столица.
√ Р. Желязков: 2019 г. е решаваща за големите проекти по ОП „Транспорт“
Двата рискови проекта по програмата са модернизацията на жп линията Елин Пелин-Костенец и Лот 3.2 от АМ
„Струма”
Следващата година ще бъде решаваща за изпълнението на големите проекти, които се финансират от ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура”. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен
Желязков по време на десетото заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма, цитиран в съобщение
на министерството.
През 2019 г. предстои да се планира ресурсът за следващия програмен период, отчитайки няколко много важни политики,
посочи Желязков. И уточни, че те са свързани с бъдещето на кохезионната политика на ниво Европейски съюз и дефицита
на средства в резултат на Брекзит. Според Желязков на европейско ниво се поставя силен акцент върху Механизма на
правовата държава, който ще бъде основополагащ при планиране на следващия бюджет на Съюза.
„Всичко това показва, че много внимателно трябва да предвидим инвестициите в транспортния сектор за следващата
финансова рамка, като се съобразяваме с националните политики, паралелно с изпълнението на европейския контекст”,
посочи министърът.
Желязков коментира и двата рискови проекта по оперативната програма – модернизацията на жп линията Елин ПелинКостенец и изграждането на Лот 3.2 от АМ „Струма”. Той посочи, че те са обект на засилен мониторинг, както от страна на
ЕК, така и от страна на транспортното министерство.
„Въпреки че строителните дейности не са стартирали все още, ако имаме подписани договори до няколко месеца, в голяма
степен ще изпълним дейностите в допустимия срок”, обобщи Желязков.
√ Валидирането на хартиения стикер на е-винетката няма да е задължително
Защо електронната винетка не е по-евтина от хартиената, при положение че вече не се налага да се плащат 5 лева
за всеки стикер?
От 17 декември започва продажбата на е-винетки, като притежателите на старите винетки ще могат да ги валидират и така
да ги трансформират в електронни. Валидирането обаче не е задължително, просто ще носи някои предимства, коментира
по bTV проф. Олег Асенов от Агенция „Пътна инфраструктура“.
„Препоръчваме тези винетки да бъдат заверени. Ако не я преобразува, потребителят не е нарушител. Единственото
неудобство е, че органите за правоприлагане могат да го спрат за проверка”, посочи експертът.
Той съветва при всяко положение да оставим стикера на стъклото.
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Асенов допълни, че е много важно при купуването на електронна винетка да въведем правилно всички данни, защото
корекциите на грешки ще могат да се правят само в пункт на АПИ. Новите електронни винетки ще се купуват през сайта
bgtoll.bg, мобилно приложение, терминали за самообслужване и, както преди – в търговската мержа. Цените остават
същите, като се въвежда и уикенд винетка за 10 лв., която ще важи от 12 ч. в петък до края на неделния ден.
Investor.bg напомня, че половин месец ни дели от най-голямото нововъведение в системата на българските пътища през
последните години. Хартиената винетка ще бъде заменена от електронна за леките коли, а продължава работата по
въвеждането на тол такси за камиони и автобуси. Те ще плащат за изминато разстояние след 16 август.
Дали сме изрядни на пътя – с платена винетка и тол такса, вече няма да следи КАТ. Това ще правят мобилни камери,
разположени по републиканската пътна мрежа и т.нар. „тол полиция”. Тя ще използва специално оборудвани и
обозначени автомобили.
„Предвижда се автомобилите да бъдат окомплектовани с LED дисплеи, така че да дават указания на другите автомобили:
„Спри”, „Последвай ме” и т.н, на три различни езика, обясни Румен Червенков, директор на фирмата, която оборудва
колите. – Тази информация обаче се подава на следващото превозно средство, което е някъде по трасето, който има за
цел да спре автомобила и да го санкционира”.
По думите му служителите на ТОЛ полицията имат право да санкционират, но само половината от тях могат да проверяват
превозните средства.
Ако ТОЛ полицията ви хване в нарушения, трябва да платите на място т.нар "компенсаторна" такса. За леките автомобили
санкцията е 70 лв. Плащането в брой е невъзможно, защото колите са оборудвани само с ПОС терминали.
Ако не платите санкцията на място или през банка в 14-дневен срок, следва глоба – очаква се размерът да е 300 лева за
лек автомобил.
От пътната агенция уверяват, че всичките над сто автомобила ще бъдат напълно готови с оборудването до 17 декември
тази година.
Защо електронната винетка не е по-евтина от хартиената, при положение че вече не се налага да се плащат 5 лева за всеки
стикер? Това е един от въпросите, които Институтът за пътна безопасност задава. Според Диана Русинова от организацията
ставаме свидетели на скрито вдигане на винетката.
„Разходите не намаляват, трансформират се от един тип разход в друг”, заяви проф. Асенов. Той посочи, че се развива
търговската мрежа и има много по-сериозно правоприлагане.
Друг проблем, който виждат в неправителствения сектор, е, че договорът за изграждането на електронната система е
претърпял сериозни промени и, ако в началото е имало доказване на ефективност и функционалност преди плащане, сега,
според Русинова, ситуацията е: „Давам ви един продукт и ви казвам „Оправяйте се, платете го”.
Асенов обаче е категоричен, че системата се тества непрекъснато и в реална среда.
Институтът за пътна безопасност в близките дни ще разпространи повече информация за съмненията си около е-винетките.
Economic.bg
√ Депутатите приеха окончателно бюджета за 2019 г.
След близо 10 часа дебати парламентът прие окончателно държавния бюджет за следващата година
Депутатите приеха окончателно държавния бюджет за 2019 г. след 10-часови дебати в парламента. Финансовият министър
Владислав Горанов заяви, че е оптимист за неговото изпълнени, защото обществото „ще бъде по-успешно и по-богато през
следващата година“.
"Законът за държавния бюджет представлява една прогноза, която, за мен, за следващата година е добра", подчерта той.
"Колегите имаха различна визия как да се разпределят разходите", добави той по отношение на опозицията. "Но това е
отношението на изпълнителната власт, тя има по конституция запазения периметър да определи чрез разходите на
бюджета своето виждане за политика", завърши Владислав Горанов.
Основните акценти в бюджета са субсидията за партиите, която остава непроменена, въпреки обещанието на премиера
Бойко Борисов през миналата седмица в „Шоуто на Слави“, тя да бъде намалена на 1 лв. от получен глас. Без дебати и
излишен шум субсидията си остана 11 лв., каквато беше и до момента.
Парламентът отне правото на омбудсмана Мая Манолова да се движи с кола на НСО.
"Ако случайно няма кола мисля, че някой от строшените автомобили на Народното събрание можем да ѝ предоставим
след ремонт", заяви по повода шефката на бюджетната комисия и депутат на ГЕРБ Менда Стоянова.
Депутатите окончателно приеха Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) да се отдели от Българската
академия на науките (БАН) и да премине под шапката на Министерството на образованието и науката (МОН).
Освен това НИМХ ще бъде преобразувано от звено на БАН в юридическо лице. Промяната, заложена в преходните и
заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2019 г., беше гласувана от народните представители на
второ четене.
News.bg
√ Златев: Цените на горивата не могат да паднат с 30-40 стотинки, възможно е до 6 ст.
Няма възможност да се намалят цените на горивата в рамките на очаквания от 30-40 стотинки.
Това заяви пред репортери председателят на Българската петролна и газова асоциация и генерален директор на "Лукойл
България" Валентин Златев.
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Виждам тенденцията на цената на нефта да върви надолу и по всяка вероятност и нашите цени ще падат, каза Златев и
обясни поевтиняването на цените на горивата с падането на международните котировки на нефта, за който каза: "нашата
суровина".
Може да се говори за намаляване в рамките на 5-6 стотинки максимум по тогавашна дата (срещата между вицепремиера
Томислав Дончев и Валентин Златев бе на 16 ноеври - б.р.), уточни петролният бос.
Големият въпрос е защо има бензиностанции, които продават на 2,20 и на 1,80 лв/литър гориво, каза Златев. Очаквам тези,
които продават на 1,80 лв. да обяснят каква е структурата на цената на всеки литър бензин или дизел. Очаквам
Националната агенция по приходите (НАП) и министерството на финансите (МФ) да кажат това възможно ли е, допълни
председателят на петролната асоциация.
За да бъде изваден биокомпонент от състава на бензина, който се продава, трябва решение на Министерския съвет (МС)
и промяна на закона. Има европейска конвенция, която указва, че на годишна база ние трябва да достигнем определени
единици, уточни Златев.
Вариантът е за 3 месеца през зимата да ги извадим, но след това да компенсираме през лятото и вместо 6% да бъде 9 или
10%, каза Златев. Запитан, че тогава (август) горивата са по-скъпи и ако се натоварят и с процент биодобавка това би ги
оскъпило Златев каза, че са представили тази логика пред вицепремиера Томислав Дончев и той я е възприел.
Относно изявлението на финансовия министър Владислав Горанов Златев каза: "Ако касовата бележка е начин, по който
ще изсветли всички участници на пазара на горива и ще научи българските граждани да си искат бончето от касовия апарат,
ние приветстваме това решение. Друг е въпросът как технически ще бъде изпълнено. Тук очакваме решение от МФ", каза
Златев.
Ние сме против протестите и сме съпричастни към всеки един български гражданин, който изпитва материални
неудобства. Разбираме логиката защо част от тези хора са на улицата. Те са наши клиенти и ние се борим за тях. Протестите
категорично нямат никакво отношение към свалянето на цените, заяви Валентин Златев.
Странно е защо преди 3 месеца, когато вдигахме цените заради цената на нефта никой не протестираше, сега, когато за
последния месец и половина сме ги свали повече от 7 пъти хората протестират, каза Златев.
Когато вицепремиерът на Република България ни кани на среща ние няма как да откажем тази среща, допълни Златев за
срещата си с Томислав Дончев, с когото обсъдиха мерки за намаляване цените на горивата.
На срещата при Дончев са обсъдили изваждане на биокомпонента, съкращаване на бензиностанции. На въпрос дали ще
проверяват наличието на картел, Златев припомни, за разследване през 2016 г. за картел срещу 6 компании, участнички
на пазара на горива, но по становище на КЗК от март 2017 г. няма такъв картел и не е установен.
В момента се прави секторен анализ на пазара на горива. Ще предоставим всички документи, които искат от КЗК. Златев
обясни, че технически и той не знае как ще стане изписването на касова бележка как всеки литър безнин.
Капитал
√ Бизнесът ще пести по 1 млрд. лв. на година от приемането на еврото
Според главния икономист на Института за пазарна икономика Десислава Николова това е само една многото ползи
за България
По-ниски лихви и повече инвестиции в местната икономика са основните позитиви, които присъединяването на България
към ERMII и еврото ще донесе. Само от спестени разходи за превалутиране от левове в евро във фирмите, които извършват
международна търговия, ще остават по 1 млрд. лв. годишно, което се равнява на половината от декларирания данък
печалба.
Изчислението е на Десислава Николова, главен икономист на Института за пазарна икономика, и беше направено пред
аудиторията на годишната конференция "Сделки и инвеститори", която "Капитал" организира за 13-а година. Според
Николова България трябва да работи активно за постигане на бърз резултат по очертаната цел с оглед на предстоящите
догодина европейски избори, които могат да променят отношението към България и на благоприятния момент за
присъединяване към ядрото на по-добре интегрираните европейски икономики.
Бързият ефект
Подобрение на рейтинга, което има отношение към лихвите, на които се финансира страната, и към интереса на
международните инвеститори, е непосредственият ефект от положителен отговор на кандидатурата за ERM II и еврото,
посочи Николова. Историческият преглед при последно присъединените държави показва подобрение от 1 до 2 пункта в
рейтинга при двете събития. "Това очакване беше официално потвърдено и от Standard and Poors, които публикуваха
съобщение, че в момента, в който България бъде приета в така наречената "чакалня на еврозоната", ще направят ревизия
на рейтинга нагоре", посочи икономистът.
Тя илюстрира потенциала на по-ниските лихви с графика, съпоставяща равнището в България и в еврозоната за последните
10 години, според която устойчиво се поддържа разлика от 2%. "Тази разлика си остава стабилна и се дължи само на
възприятията за риск", настоя Николова. По отношение на инвестициите тя прогнозира, че те биха нараснали с обемите и
интензитета от годините след присъединяване на България в Европейския съюз. Сред стимулите за това ще е по-стабилният
банков сектор, което ще бъде гарантирано от достъпа до 700 млрд. евро ресурс от механизма за фискална и банкова
подкрепа в еврозоната и новото качество на надзора.
В Института за пазарна икономика са измерили и непосредствения икономически ефект за реалния бизнес при приемане
на еврото, като калкулациите показват спестявания, равняващи се на около 1% от брутния вътрешен продукт. Отпадането
на разхода за превалутиране ще донесе спестявания от 5 - 6 млн. евро годишно и за домакинствата. В същото време
циркулиращите митове, че приемането на еврото ще доведе до голяма инфлация или ще увлече България по пътя на
Гърция към банкрута, са несъстоятелни според института.
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Моментът е сега
"Еврозоната непрекъснато се променя, тя все повече се приоритизира за сметка на останалите страни, членки на
Европейския съюз, като има предложения за собствен бюджет. Еврогрупата става все по-влиятелна, интегрира се по-бързо
от останалата част на ЕС. Ако не сме там, центробежните сили допълнително ще ни отдалечават в периферията", посочи
Николова, според която моментът за кандидатурата на България за ERM II е подходящ и от гледна точка на това, че
механизмът не е приемал нови членове от десетилетие, а през есента на следващата година предстоят европейски избори,
които могат да променят отношението към България. "Самата амбиция на България да се присъедини към еврозоната е
огромен стимул за реформи, какъвто ние от много години не сме имали", каза още Десислава Николова.
Stroi Media
√ Бизнес климатът в строителството се понижава с 2.2 пункта
През ноември общият показател на бизнес климата се повишава с 0.6 пункта в сравнение с октомври, което се дължи на
подобрената стопанска конюнктура в промишлеността и търговията на дребно, съобщава Националният статистически
институт. Наближаващите празници, заради които хората пазаруват много повече, дават оптимизъм на мениджърите на
търговските фирми.
Промишленост. Съставният показател “бизнес климат в промишлеността” нараства с 1.8 пункта в резултат на подобрените
очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца.
Анкетата регистрира известно увеличение на осигуреността на производството с поръчки, което обаче не е съпроводено с
повишени очаквания за производствената активност през следващите три месеца.
Основните фактори, затрудняващи бизнеса, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и
недостига на работна сила.
Относно продажните цени в промишлеността очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите
три месеца.
Строителство. През ноември съставният показател “бизнес климат в строителството” се понижава с 2.2 пункта, което се
дължи на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.
Мненията им относно строителната активност през последните три месеца, както и очакванията им за следващите три
месеца са също по-неблагоприятни.
Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията в бранша остават най-сериозните
затруднения за дейността на предприятията.
По отношение на продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното
равнище през следващите три месеца.
Търговия на дребно. Съставният показател “бизнес климат в търговията на дребно” се покачва с 1 пункт в сравнение с
октомври в резултат на подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през
следващите шест месеца. Прогнозите им по отношение на обема на продажбите и на поръчките към доставчиците през
следващите три месеца също остават благоприятни.
Конкуренцията в бранша продължава да бъде основната пречка за бизнеса, следвана от несигурната икономическа среда
и недостатъчното търсене.
Относно продажните цени преобладаващите очаквания на търговците са те да останат без промяна през следващите три
месеца.
Услуги. През ноември съставният показател “бизнес климат в сектора на услугите” запазва приблизително нивото си от
предходния месец. Очакванията на мениджърите за развитието на бизнеса в сектора през следващите шест месеца са пооптимистични, като и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца се подобряват.
Основните фактори, затрудняващи дейността на предприятията, остават конкуренцията в бранша и несигурната
икономическа среда, като през последния месец се отчита засилване на неблагоприятното въздействие на първия фактор.
По отношение на продажните цени анкетата регистрира известни очаквания за увеличение през следващите три месеца,
макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище.
БНТ
√ Людмила Елкова встъпи в длъжност като член на Управителния съвет на БНБ
В Българска народна банка се проведе официална церемония по встъпване в длъжност на Людмила Елкова като член на
Управителния съвет на БНБ.
На церемонията присъства и президентът Румен Радев, който отбеляза, че като доказан професионалист и морален човек,
Елкова ще даде своя принос в работата на високо уважаваната институция. Посочи, че БНБ е един от стожерите на
държавността у нас.
Румен Радев, президент на Р. България: През годините на преход и промени Българската народна банка премина през
сериозни сътресения. Ще напомня само масовите фалити на банки през 2006 година и кризата с КТБ. Казвам го, защото
тези кризи ни напомнят, че БНБ е призвана да бъде един от стожерите на държавата.
Людмила Елхова, член на УС на БНБ: Голямо предизвикателство е за мен, че се присъединявам в интересен за страната ни
и за БНБ, в частност, момент. А именно след като сме заявили желанието за присъединяване на България към Еврозоната
и към финансовия механизъм ERM II. Това предполага нови предизвикателства за банката в един много динамичен
период.

6

√ Гледат отново спорните текстове от Закона за личната помощ
Спорните текстове от Закона за личната помощ ще бъдат разгледани на извънредно заседание на парламентарната
социална комисия днес.
Вчера работната група се събра по спешност в парламента за да ги коригира. Майките получиха уверение, че всички хора
с увреждания ще получат лична помощ според индивидуалните си нужди. Няма да има отказ от страна на кметовете,
поради липса на пари, няма да има и листа на чакащите.
Предстои ресорната комисия да одобри новите текстове, а още следващата седмица Законът за личната помощ да влезе
в пленарна зала. Дали протестите на майките ще продължат, зависи от решението на социалната комисия днес.
√ Мария Габриел: Битката с фалшивите новини е на всички нива
Битката с фалшивите новини е на всички нива и тя е битка всеки ден, каза в сутрешния блок на БНТ еврокомисарят по
цифрова икономика и общество Мария Габриел. Свободата на изразяване и правото на достъп до информация са
неприкосновени, нямаме намерение да установяваме министерство на истината, нито да налагаме цензура, подчерта тя.
Габриел припомни, че само преди година тази тема не фигурираше в ЕС, сега тя е от най-високо поставените, нямаше обща
дефиниция на ниво ЕС какво е дезинформация онлайн.
"Затова използваме тази дефиниция, защото изразът "фалшиви новини" не дава представа за цялостната комплексност на
проблема", поясни Габриел.
За първи път в света е изготвен кодекс между платформите, рекламодателите заедно с журналистите, неправителствения
сектор и научните изследователи, в който всеки един от участниците поема персонализирани ангажименти.
"До края на декември искам да видя видими измеруеми резултати, искам да видя резултати по няколко ключови
индикатора: какво се случва с прозрачността - прозрачност на съдържанието, прозрачност на собственика, прозрачност на
политическата реклама. Нашият подход следва и парите - това за нас е един от най-важните приоритети. Второ:
продължаваме да се концентрираме върху това хората да знаят кога срещу тях има бот и когато има човешко същество.
Продължаваме да се концентрираме върху премахването на фалшивите акаунти, защото механизмът на увеличение на
фалшивите новини еволюира всеки ден, той се перфекционира, колкото се перфекционират новите технологии", очерта
приоритетите в битката с "фалшивите новини" Мария Габриел.
БНР
√ Депутатите обсъждат промени в Енергийната стратегия
Социалната комисия на парламента гласува промени в Закона за личната помощ
Промени в Енергийната стратегия на България ще обсъдят депутатите преди днешния редовен парламентарен контрол.
В стратегията е записано, че концепцията за изграждане на газоразпределителен център на територията на страната,
основана на идеята от различни входни точки на газопреносната система да постъпват различни количества природен газ
от различни източници с цел търгуването им и по-нататъшното им транспортиране, ще бъде реализирана чрез изграждане
на хъб „Балкан”. В същото време в тази точка ще бъде организирано и пазарно място за търговия с газ - газова борса,
където всеки пазарен участник би могъл да извършва сделки.
На „Булгартрансгаз” е възложено до края на годината да реализира проекта за разширение на газопреносната
инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница. Пак до края на 2018-а трябва да бъдат предприети и
действия за започване на процедура за придобиване на акционерно участие в изграждане на нов терминал за втечнен
природен газ в Александруполис.
Девет министри ще участват в парламентарния контрол. Най-много въпроси има към министрите на здравеопазването и
културата. Кирил Ананиев ще даде обяснения за построяването на Национална педиатрична болница, а Боил Банов - за
скандалния пърформанс в Националната художествена галерия.
На извънредно заседание социалната парламентарна комисия ще прегласува спорните текстове от Закона за личната
помощ, след като на извънредна среща снощи беше постигнат консенсус по спорните текстове. В нея участваха
представители на протестиращите майки на деца с увреждания, председателите на бюджетната и на социалната комисия
и омбудсмана.
√ ЕЦБ предупреди за растящи рискове пред финансовия сектор на еврозоната
Европейската централна банка предупреди в четвъртък за нарастващи рискове за финансовия сектор в еврозоната,
вариращи от загрижеността на инвеститорите около проблемите с бюджета на Италия до евентуален силен спад на
глобалните цени на активите и до евентуалната невъзможност за сключване на Брекзит сделка.
"От месец май насам има все по-големи предизвикателства през финансовата стабилност в еврозоната", написа ЕЦБ в своя
редовен шестмесечен преглед на рисковете във финансовия сектор на 19-те страни, споделящи единната валута, съобщава
"Уолстрий джърнъл".
На специална пресконференция вицепрезидентът ЕЦБ Луис де Гиндос предположи, че икономиката на Великобритания
може да изпадне в "дълбока рецесия" в случай на неконтролиран Брекзит (напускане на ЕС без споразумение). Той обаче
отбеляза, че банките в еврозоната са добре подготвени за подобен негативен сценарий (за Брекзит без сделка).
На глобално ниво финансовите и бизнес цикли са достигнали крайна зрялост, а редица пазарни показатели сочат, че цените
на активите в световен мащаб могат да спаднат по-рязко, предупреди ЕЦБ в последния си шестмесечен доклад. Според
същия анализ по-високите лихвени стави в САЩ в резултат на продължаващата политика на Фед на затягане на лихвите,
както и напрежението в международната търговия биха могли да предизвикат още по-сериозен стрес в развиващите се
пазарни икономики.
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В рамките на еврозоната политическата несигурност се е увеличила, предупреди ЕЦБ, акцентирайки най-вече върху
нарастващите опасения на инвеститорите относно плановете на италианските власти за повече публични разходи и поголям бюджетен дефицит, които предизвикаха сериозна конфронтация с Европейската комисия.
Луис де Гиндос предупреди, че икономиката на Италия в момента е слаба. Той обаче се аргументира, че другите
южноевропейски страни, такива като Испания и Португалия, са в известна степен защитени от проблемите в Италия, тъй
като техният икономически растеж е по-силен и техните банки са относително здрави.
ЕЦБ посочи, че докато банките в еврозоната са станали по-издръжливи и са намалили размера на техните необслужваеми
кредити, рентабилността им е останала все още е ниска. Това се дължи на високите оперативни разходи и на твърде много
банки в някои страни - членки.
Извън банковия сектор се забелязва растяща загриженост относно инвестиционните фондове, чиито общи активи се
увеличиха повече от два пъти през последното десетилетие, достигайки до 13,8 трлн. евро. "Растящите експозиции в
неликвидни и рискови активи правят фондовете уязвими от потенциални шокове на световните финансови пазари", се
казва в последния доклад на ЕЦБ.
√ Кремъл няма официална информация за отмяната на срещата между Владимир Путин и Доналд Тръмп
От Кремъл съобщиха, че не са получавали официална информация за намерението на американския президент Доналд
Тръмп да отмени срещата си с руския лидер Владимир Путин. "Летим за Аржентина. Засега видяхме съобщението в Тиутър
и информацията в медиите", посочи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че ако заявеното от Тръмп е
истина, то президентът Путин ще има в програмата си няколко допълнителни часа за полезни срещи в кулоарите на форума
на Г-20
По-рано в Туитър Тръмо обяви, че отменя срещата с руския си колега Владимир Путин в рамките на Г-20 в Аржентина,
заради инцидента в Керченския проток, предадоха осведомителните агенции. "Очаквам смислена среща на върха, веднага
щом тази ситуация бъде разрешена", добави Тръмп, веднага след като излетя от Вашингтон за Буенос Айрес.
Sinor.bg
√ Индекс на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018
Цените на живите животни намаляват с близо 7 %
Индексът на цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 6.6% спрямо
същото тримесечие на 2017 година се костатира в последното проучване на Националния статистически институт .
Индексът на цените на продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.7%, а на продукцията от животновъдството с 0.1%. Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1.7%, като в
растениевъдството е отчетено увеличение с 2.7%, а в животновъдството - намаление с 3.7% .
През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. увеличение се наблюдава в цените на: зърнените
култури - с 10.9%, техническите култури - с 1.9%, пресните зеленчуци - с 4.5%, картофите - с 4.1%, и пресните плодове - с
18.4%. По-ниски са цените на фуражните култури с 13.4%. Увеличение е отчетено в цените на: меката пшеница - с 12.0%,
ечемика - с 13.3%, царевицата за зърно - със 7.1%, оранжерийните домати - с 11.3%, бялото главесто зеле – с 30.6%,
краставиците от открити площи - със 17.8%, оранжерийните краставици - с 50.3%, зрелия кромид лук - с 9.7%, ябълките - с
30.3%, сливите - с 9.2%, орехите - с 55.8%, и кайсиите - с 52.9%.
Понижават се цените на: твърдата пшеница - с 10.9%, зрелия фасул - с 4.9%, лещата - с 5.5%, и царевицата за силаж - с
40.5%.
Спрямо същото тримесечие на 2017 г. цените на живите животни намаляват с 6.6%, а на животинските продукти се
увеличават с 4.0%. Спад е отчетен в цените на всички основни категории селскостопански животни. Цените на едрия рогат
добитък намаляват с 1.1%, на свинете - с 10.7%, на овцете - с 6.3%, на козите - с 16.7%, и на домашните птици - с 3.0%. При
животинските продукти по-високи са цените на: кравето мляко - с 4.0%, биволското мляко - с 1.4%, овчето мляко - с 3.5%,
и кокошите яйца за консумация - с 20.5%.
През третото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. повишаване се наблюдава в цените на: зърнените култури - с 4.9%,
картофите - със 7.5%, и пресните плодове - с 9.1%. Спрямо 2017 г. намаление е отчетено в цените на: техническите култури
- с 1.1%, фуражните култури - с 10.7%, и пресните зеленчуци - с 3.8%. В животновъдството цените на живите животни
намаляват със 7.5%, а на животинските продукти - c 1.5%.
Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: меката пшеница - с 5.5%, ечемика - с 10.9%,
ябълките - с 22.2%, сливите - с 10.8%, кайсиите - с 36.7%, и орехите – с 30.1%. По-ниски са цените на: слънчогледа - със 7.4%,
лещата - с 23.3%, царевицата за силаж – с 40.9%, доматите от открити площи - с 4.5%, оранжерийните домати - с 21.2%,
оранжерийните краставици - с 13.0%, и пипера за прясна консумация - с 18.3%.
В животновъдството през третото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. намаление се наблюдава в цената на всички
основни категории животни с изключение на едрия рогат добитък, чиито цени се повишават с 3.3%. Цените на свинете
намаляват с 10.9%, на овцете - с 4.0%, на козите - с 13.6%, и на домашните птици - с 5.2%. При животинските продукти
увеличение отбелязват цените на биволското мляко - с 6.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 1.3%.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Здраве и пари - зам. министър Жени Начева
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Битките в интернет. Битки и цели в цифровия свят - еврокомисар Мария Габриел
Срещу шума. Нова наредба срещу шума в София - какви са глобите
Зима в планината - как да се пазим? Съветите на Планинската спасителна служба.
БТВ, "Тази сутрин"
Ще продължат ли да падат цените на горивата и реална ли е конкуренцията на пазара у нас? Гост заместникпредседателят на парламента Веселин Марешки;
Скандални снимки от килията на Десислава Иванчева в ареста - коментар на адвокат Марин Марковски;
„Чети етикета" - Кога ще влезе в сила електронната винетка и ще плащаме ли повече с новите пътни такси?
Ще има ли АЕЦ „Белене" и откъде ще минава „Турски поток"? Коментар на Румен Овчаров;
Първи бебета с редактирани гени - Какви ще са хората на бъдещето?
Нова телевизия, „Здравей България"
" В какви условия чака присъдата бившата кметица на столичния район "Младост"?". Очаквайте подробности на
живо от най-проблемните точки
Белезници за данъчен. За какво инспекторът е поискал 45 хиляди лева от бизнесмен?
Шеф на горско хванат с рушвет. Колко струва такса "спокойствие"?
ДПС пак поиска смяна на властта. Говори Рамадан Аталай.
Време ли е за предсрочни избори? Георги Марков от ГЕРБ.
Има ли картел за цените на горивата? Търговците отговарят на протестиращите.
Двама българи с 11 тона хашиш край Сицилия. На живо от Италия за ареста на варненците.
Българин с планове за терористична атака. Кой е 24-годишният мъж, осъден на 7 години затвор в Австрия?
Хем студено, хем мокро. Защо пациенти чакат в такива условия?
Опасна сграда в Стария Созопол. На живо - кой ще вземе мерки?
Марс на земята. Какви са тайните на Червената пустиня?
√ Събития в страната на 30 ноември
София.
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа до 11.30 в Министерството на околната среда и водите ще се проведе публично обсъждане на
проекта на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) с
представители на неправителствени организации, на работодатели и на местните власти.
- От 09.00 часа до 12.20 часа в зала „Роял" в „София хотел Балкан" ще се проведе дискусия „Каква Европа искаме?"
по повод 60 години от създаването на Европейския икономически и социален комитет и 15 години от създаването
на Икономическия и социален съвет на България.
- От 9.30 часа в Гранд Хотел София българският комисар по цифроват икономика и общество Мария Габриел ще
вземе участие в дискусионния форум „Дигитални предизвикателства пред съвременните компании". От 10.30 часа
комисар Габриел ще изнесе лекция на тема „Мястото и ролята на университетите в стратегията за цифровизация
на Европейския съюз" на международна конференция във Френския институт под наслов "Цифровизацията и
промените във висшето образование".
От 10.00 часа в сграда „Инкубатора" в София Тех Парк ще стартира петото издание на проекта „Знания, които
променят живота".
От 17.30 часа до 19.30 часа на площада пред НДК (от страната на ул. „Фритьоф Нансен" и Билетния център") ще се
състои концертна програма. в 19.00 часа ще бъдат запалени светлините на елхата и празничните илюминации. От
16.00 часа до 19.00 часа ще се движи ретротрамвай двупосочно по маршрут пл. „Възраждане" - бул. „Христо Ботев"
- „Петте кьошета"- НДК - пазар „Иван Вазов".
***
Благоевград.
От 09.30 часа в зала „22 септември" на Общината ще се проведе редовно заседания на Общинския съвет.
***
Варна.
- От 10.00 часа в Икономически университет - Варна ще се състои 33-та Международна научно-практическа
конференция на тема "Строително предприемачество и недвижима собственост". Научният форум се организира
за 33-та поредна година от катедра "Икономика и управление на строителството" при ИУ - Варна. Тази година той
е посветен на 65 години от създаването на катедрата.
От 11.00 часа в сградата на ОДМВР-Варна ще се проведе брифинг за изминалия месец. На срещата ще бъде
направен кратък анализ на обстановката в област Варна по линия на престъпността за изминалия месец ноември,
ще бъдат обсъдени мерките за сигурност и опазване на обществения ред във връзка с предстоящите празници 8-ми декември, Коледа и Нова година.
- От 11.00 часа в Радио-Варна Обединение „Демократична България" - Варна организира пресконференция във
връзка с позицията на обединението за застрашителното увеличение на общинските заеми. „Демократична
България" внася искане до кмета за публикуване на всички документи на общинската администрация в свободен
текстов формат.
От 19.00 часа в ДКС - гр. Варна ще се проведе концерт-спектакъла „Любимите песни".
***
Велико Търново.
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- От 16.00 часа в Парк „Марно поле" ще се проведе откриване на XII Коледна благотворителна изложба „Ние
можем", част от Коледния базар.
От 17.30 часа пред сградата на Общината ще се състои тържеството, на което официално ще бъде запалена
коледната украса на града.

***
Видин.
От 09.00 часа в залата на Видинската симфониета кметът на Община Видин Огнян Ценков ще бъде гост на
възпоменателната сесия по повод 130 години от кончината на екзарх Антим I, организирана от Профилираната
природо-математическа гимназия във Видин.
***
Враца.
От 10.00 часа в Конферентната зала на Общински съвет - Враца, областният управител Малина Николова ще
проведе работна среща с бизнеса и представители на местната власт от общините Враца и Криводол за проучване
потребността на бизнеса от кадри в средното образование и определяне професиите и специалностите за
Държавен план-прием 2019/2020 г.
От 17.00 часа в Пресклуб на БТА-Враца ще се състои пресконференция налидерите на „Демократична България"
Христо Иванов и Атанас Атанасов.
***
Дупница.
От 10.00 часа в залата на Община Дупница Общинският съвет ще разгледа предложения за подобряване и
допълване на нормативната база.
***
Карлово.
От 13.00 часа в Община Карлово ще се състои и заключителна пресконференция за отчитане на дейности по проект
„Мерки за повишаване качеството на средата на обучение в общински училища и детски градини в гр. Карлово и
филиали".
***
Кюстендил.
От 17.30 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе пета дискусия за разделното събиране на
отпадъци и опаковки.
***
Монтана.
От 10.30 часа до 12.00 часа в Общинския младежки дом ще се проведе младежки дебат - част от глобалната
кампания на УНИЦЕФ „Заедно срещу насилието в училище".
***
Пазарджик.
- В 13.30 часа българският еврокомисар Мария Габриел ще посети Гимназия „Иван Аксаков" в Пазарджик.
***
Панагюрище.
От 17.30 часа с празнична програма „Коледни искри" в Панагюрище ще бъдат запалени светлините на Коледната
елха.
***
Плевен.
- В 10.00 часа в Пресклуб на БТА - Плевен ще се състои традиционната пресконференция на Мартин Митев председател на Общинския съвет в Плевен, общински съветник от политическа партия ГЕРБ.
***
Пловдив.
- В 09.00 часа в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство ще се проведе второто издание на
Културен семинар „Непознатите".
- От 13 часа, посланикът на САЩ в България Ерик С. Рубин и заместник-кметът на Пловдив Стефан Стоянов ще
открият ремонтираната сграда на ОУ "Души Хаджидеков" в Пловдив.
В 17.30 часа на пл. „Стефан Стамболов" кметът на Пловдив инж. Иван Тотев ще запали светлините на Коледното
дърво.
От 18.00 часа в Дом на културата „Борис Христов" ПФА „Добруджа" с гл.худ. ръководител Стоян Господинов ще
вземе участие в тържествен концерт по повод 60 годишнина на проф. д-р Костадин Бураджиев съвместно с
Фолклорен ансамбъл при АМТИИ Пловдив и Ансамбъл „Тракия".
***
Русе.
От 10.00 часа в хотел „Космополитън" ще се проведе конференция, на която младежи от АЕГ „Гео Милев" ще
представят идеи и препоръки към полицаи, прокурори, съдии и учители как да се отнасят към връстниците им,
нарушили закона.
***
Сливен.

10

-

От 11.00 часа в зала 315 в сградата на ОДМВР-Сливен ръководството на дирекцията ще даде брифинг за дейността
си през изминалия месец.

***
Търговище.
- От 11.00 часа в ОД на МВР ще бъде даден брифинг.

Project Media
√ ЕК даде начало на нова надпревара в рамките на инициативата DiscoverEU
Европейската комисия даде начало на нова надпревара в рамките на инициативата DiscoverEU. До 11 декември младите
хора на възраст 18 години могат да кандидатстват за карта за пътуване, с която да опознаят Европа през следващото лято,
съобщи пресслужбата на институцията.
Това е вторият кръг в инициативата, след като 15 хил. младежи получиха възможност да пътуват в цяла Европа между юли
и октомври 2018 г. Много от тях участваха в проявите, организирани по време на Европейската година на културното
наследство.
За всяка държава от ЕС са заделени определен брой карти за пътуване според дела на нейното население от общото
население на Европейския съюз. За България билетите са 168.
Всеки гражданин на ЕС, роден между 1 януари 2000 г. и 31 декември 2000 г., ще може да кандидатства.
Желаещите да участват могат да кандидатстват на Европейския младежки портал, където ще трябва да се регистрират и
да споделят своите планове за пътуване. Кандидатите ще бъдат подбрани с викторина от пет въпроса с избор между
няколко отговора, свързани с европейската култура и многообразие, инициативите на ЕС за младежта, предстоящите
избори за Европейски парламент, и допълнителен въпрос по тема, свързана с втория кръг.
Победителите могат да пътуват между 15 април и 31 октомври 2019 г. в продължение на от 1 до 30 дни.
В рамките на този кръг комисията призовава особено младежите, които имат специални нужди или са изправени пред
социални предизвикателства, да кандидатстват. Тя ще им предостави информация и съвети и ще покрие разходите за
специална помощ (например за придружител или за куче водач за участници с увредено зрение).
Победителите в конкурса могат да пътуват самостоятелно или в група от максимум пет души (всички на 18 години). Като
общо правило те ще пътуват с влак. За да може обаче да се гарантира широк достъп из целия континент, участниците могат
да използват алтернативни видове транспорт, например автобуси, фериботи или по изключение самолети, когато е нужно.
Така младите хора, които живеят в отдалечени райони или острови, които са част от ЕС, също ще имат възможност да
участват.
Profit.bg
√ Ноември приключва разнопосочно за азиатските борсови индекси
Азиатските борсови индекси се движат разнопосочно в последната борсова сесия за ноември в очакване на новини от
срещата на Г20 в Аржентина, която започва днес.
Фокусът на вниманието е насочен най-вече към разговорите между президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си
Дзинпин, от които се очаква да намерят решение на търговския конфликт между двете водещи световни икономики.
Японският индекс Nikkei 225 отстъпи с минималните 0.1% в сутрешната търговия. На отрицателна територия се движеше и
австралийският S&P/ASX 200, който се понижи с около процент и половина. В Южна Корея KOSPI бележи спад от 0.8 на сто.
Сред инвеститорите в Китай и Хонконг обаче преобладават позитивните настроения. Hang Seng се повишава с 0.4 на сто, а
Shanghai Composite бележи ръст от 0.1 на сто.
Повечето анализатори са на мнение, че шансът за постигане на договорка между Тръмп и Си Дзинпин е минимален, макар
че по-рано тази седмица американският президент заяви, че е "на път да постигне нещо с Китай".
Официални представители на двете държави от седмици работят за постигането на сделка, която да удовлятворява
търговските интереси и на Пекин, и на Вашингтон. До този момент обаче няма кой знае какъв напредък, припомня
Bloomberg.
По-рано днес бяха публикувани и данните за промишлената активност в Поднебесната империя, които се оказаха малко
по-слаби от очакваното. PMI индексът за ноември е на ниво от 50 пункта, което се счита за неутрална стойност между
експанзията и свиването на дейността на промишлените предприятия.
Очакванията на експертите бяха за стойност от 50.2 пункта.
На валутните пазари йената поскъпна с 0.1% спрямо щатския долар, до ниво от 113.42, а британската валута леко поевтиня
с 0.1 на сто, до 1.2779 паунда за долар. Еврото остана без промяна на равнище от 1.1392 спрямо долара.
Петолът отчете лек ръст на стоковите пазари заради слуховете, че Русия вероятно ще предприеме съкращаване на
добивите преди срещата на ОПЕК следващата седмица. По информация на Reuters Москва е постигнала договорка със
Сaудитска Арабия и ще намали производството си в опит да подкрепи цените на "черното злато".
Държавите от ОПЕК трябва да вземат решение дали ще намалят квотите за добив през следващите шест месеца.
Предложението на Рияд е те да бъдат съкратени с 1 милион барела, до общо 1.4 милиона барела дневно.
На срещата на Г20 президентът на Русия Владимир Путин ще се срещне със саудитския престолонаследник Мохамед бин
Салман, а петролните добиви вероятно ще бъдат централна тема на разговорите помежду им.
Американският президент Доналд Тръмп вероятно също ще сподели своето мнение, тъй като той открито изрази
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несъгласието си с идеята за намаляване на добивите. По думите му държавите от картела не трябва изкуствено да се
опитват да ограничават предлагането.
Тази сутрин фючърсите на американския лек суров петрол с доставка през януари поскъпнаха с 0.1 на сто, до ниво от 51.52
долара за барел, а сортът Брент добави 0.4%, до 60.12 долара за барел.
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