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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНР 
 
√ ИнУИР и АИКБ ще представят ролята на социалния диалог и колективното договаряне у нас 
„Наследството” на социалния диалог и колективното трудово договаряне в България, както и перспективите пред тях ще 
представи Институтът за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР) към Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Новата структура на работодателската организация има за цел чрез изследвания и специализирани програми да работи за 
устойчиво икономическо развитие, за подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България. 
Институтът има намерение активно да участва в  укрепването на партньорството на бизнеса с държавата, синдикатите, 
общините и организациите на гражданското общество. 
 
Днес+ 
 
√ ИнУИР и АИКБ ще представят ролята на социалния диалог и колективното договаряне у нас 
„Наследството” на социалния диалог и колективното трудово договаряне в България, както и перспективите пред тях ще 
представи Институтът за устойчиво икономическо развитие (ИнУИР) към Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). 
Новата структура на работодателската организация има за цел чрез изследвания и специализирани програми да работи за 
устойчиво икономическо развитие, за подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България. 
Институтът има намерение активно да участва в укрепването на партньорството на бизнеса с държавата, синдикатите, 
общините и организациите на гражданското общество. 
 
Publics.bg 
 
√ Проведе се конференция „Безопасност и здраве при работа 2018“ 
Участниците споделиха предизвикателствата пред инспектирането на труда, програмите по безопасност и здраве 
при работа, превенцията и ползите за бизнеса от тях  
Конференцията „Безопасност и здраве при работа 2018“ – Добри практики и предизвикателства на превенцията се проведе 
на 29 ноември в Интер Експо Център, София, съобщават от Индустриален клъстер Средногорие.  
Събитието бе под патронажа на Министерството на труда и социалната политика, организирано от Индустриален клъстер 
Средногорие с партньори: Аурубис България и Асарел Медет. Институционални партньори бяха Българска стопанска 
камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на индустриалния капитал в България и Българска минно-
геоложка камара.  
Официалното откриване на форума бе уважено от Лазар Ангелов, зам.- министър на труда и социалната политика, Румяна 
Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Евелин Русинов, Ръководител 
направление „Здравословни и безопасни условия на труд“, Аурубис България, Васил Тодоров, Главен секретар, БТПП, д-р 
Петя Георова, председател на Асоциация по трудова медицина, АИКБ и инж. Николай Минков, изпълнителен директор на 
Индустриален клъстер Средногорие.  
Първият панел с модератор Николай Минков се концентрира върху публични политики и програми и представи гледните 
точки на Мирослава Ангелова, главен директор на Главна дирекция “Инспектиране на труда“, Евелин Русинов, 
ръководител направление „Здравословни и безопасни условия на труд“, Аурубис България, Юлий Маринов, оперативен 
ръководител ЗБУТ, Аурубис България, инж. Виолета Добрева, директор фонд „Условия на труд“, Министерство на труда и 
социалната политика, доц.Кирил Карамфилов, дм, зам.-председател Здравна комисия, АИКБ. 
 Лекторите споделиха предизвикателствата пред инспектирането на труда, програмите по безопасност и здраве при 
работа, превенцията и ползите за бизнеса от тях. 
След почивката вниманието бе насочено към добрите практики и решения с модератор Радослав Миков, Адвокатско 
дружество Волф Тайс. 
Презентации бяха изнесени от Радостина Янакиева, ръководител отдел ЗБУТ и ООС, Ей и Ес България, Ивайло Къцарков, 
мениджър “Развитие на таланта“, Мусала Софт, Филип Кулаксъзов, Мениджър “Маркетинг и продажби“, Интертек ВА, 
Георги Илиев, мениджър „Здраве и безопасност“, Холсим България. 
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Лекторите споделиха добрите практики и решения в организациите и проактивната безопасност. 
Заключителният панел на форума с модератор Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие бе ориентиран 
към Vision Zero – Предизвикателства на превенцията.  
Те бяха разгледани от Дарина Марчева, бранд мениджър вътрешен пазар, ТЕД-БЕД, доц. д-р Бистра Ценова, Национален 
център по обществено здраве и анализи, проф. д-р Невена Цачева-Христова, Факултет по обществено здраве, МУ- София, 
д-р Лидия Христова дм, Факултет по обществено здраве, МУ- София, инж. Трендафил Маринов, преподавател за 
придобиване на свидетелство за управление.   
Лекторите дискутираха връзките между качествения сън, стреса и здравето с продуктивността по време на работа. 
Конференция „Безопасност и здраве при работа“ се утвърди като авторитетен национален формат, който за пета поредна 
година постави акценти върху съвременните превенции и контрол на риска, като съществена част от дейността на 
институциите и корпоративните политики, приложимите иновации за подобряване на условията на труд в индустриалния 
сектор, както и добри практики и политики за осигуряване на безопасна и благоприятна работна среда. 
Събитието бе посетено от представители на индустриални предприятия, технологични и инженерингови компании, 
експерти в индустриалния сектор и в сферата на екологичната безопасност и устойчивото развитие, както и от специалисти 
в областта на осигуряването на здравословна и безопасна работна среда, от представители на образователни и научни 
организации и държавни институции. 
 

 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 

Дневник  
 
√ Дискусия в НДК слага край на общественото обсъждане за "бонус-малус" 
С обсъждане в София с планирана продължителност над 8 часа днес ще приключат обществените дебати по наредбата, с 
която се въвежда системата "бонус-малус" при формирането на задължителната застраховка на автомобилите 
"Гражданска отговорност". Тя е изготвена от консултанта "Ърнст&Янг", като МВР, министерството на транспорта и 
Комисията за финансов надзор (КФН) са избирали между предложени 11 различни варианта. Какво ще се промени с 
въвеждането на наредбата и аргументите в тяхна защита можете да прочетете тук. Целият документ може да се види на 
сайта на КФН и в прикачения документ. 
Обсъждането днес започна в 9 часа, в зала 3 на НДК, която има капацитет 1200 места. В дискусията могат да участват 
всички, които са се регистрирали предварително в предходните дни или го направят днес от 8.30 часа на оформени 
пунктове на вход А4 на НДК. Времето за изказване ще бъде ограничено на 5 минути 
Официално общественото обсъждане на наредбата продължава до 6 декември 2018 година, като писмени становища 
може да се подават на електронен адрес delovodstvo@fsc.bg или по пощата на адрес 1000 София, ул. "Будапеща" 16, 
Комисия за финансов надзор. 
Защо се въвежда 
Целта на системата "бонус-малус" е цената на "Гражданска отговорност" да е различна в зависимост от водача. Шофьорите 
без сериозни провинения на пътя и виновно причинени катастрофи би трябвало да плащат по-малко от тези с глоби и 
инциденти. На база статистиката на "Пътна полиция", ползвана от консултанта при изготвянето на наредбата, прогнозите 
са, че 80% от собствениците на автомобили ще плащат по-евтина застраховка "Гражданска отговорност". 
Според предложената методика за формиране на цената отстъпката може да достигне 25%, докато оскъпяването 400 на 
сто. Пак според прогнозите четирикратно по-висока застраховка ще плащат под 1% от водачите. 
Спорните моменти 
Дебатите до момента извадиха няколко спорни момента на наредбата. Най-сериозни критики търпи идеята точките, които 
оскъпяват застраховката, да се водят и на автомобила освен на водача. Така "Гражданска отговорност" на колите на водачи 
с много нарушения ще е скъпа и когато те бъдат купени от шофьор с чисто досие. Обяснението на КФН е, че това се прави, 
за да няма избягване на плащане на скъпа застраховка, като превозното средство се води на роднини и познати. От 
комисията казват още, че бонус и малус точките, натрупани на всеки автомобил, ще могат да се проверяват предварително 
и да са фактор, който определя неговата цена при продажба. 
Не се приема и идеята малус точките да се начисляват за глоби по Закона за движение по пътищата независимо дали 
собственикът на автомобила и управляващите го са причинили катастрофи. От КФН уточняват, че ще се взимат предвид 
само тежки провинения, които водят до катастрофи – превишена скорост, неправилно изпреварване, неправилни 
маневри, шофиране след употреба на алкохол и т.н. Уточнява се също, че малус точки ще се трупат само за влезли в сила 
наказателни постановления. 
Кога ще влезе в сила 
От КФН смятат, че наредбата, която въвежда системата "бонус-малус", може да бъде приета до края на годината. Към 
момента обаче не е ясно кога реално застраховката ще започне да зависи от досието на водача и автомобила. Причината 
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за това е, че преди системата да заработи, е нужно събирането и обобщаването на огромно количество информация, 
свързана с шофьорите и моторните превозни средства, и изграждането на връзка между МВР, КФН и застрахователите. 
Реално дори след като всички технически проблеми бъдат решени, от втората година на въвеждане на системата, 
застраховката ще зависи от водача и автомобила. Първата ще се ползва за натрупване на информация за точките, носещи 
бонус и малус точки. 
 
Дарик  
 
√ Услугите на Министерството на туризма ще са достъпни с един клик 
От понеделник гражданите и бизнесът ще могат да използват всички административни услуги на Министерството на 
туризма по електронен път, от всяка точка на страната. Това ще става чрез интернет портал, в който след регистрация 
съответното лице ще изпраща заявка за нужната му услуга, вместо да се реди на опашка и да подава заявление на хартия. 
Към момента министерството предоставя 26 услуги, а годишно обработва около 1500 заявления, съобщи ресорният 
министър Николина Ангелкова. До края на тази година достъпът до портала ще стане възможен за всички европейски 
държави, а през следващата година ще обхване почти всички държави в света. 
Първата стъпка за използване на портала на Министерството на туризма е регистрацията на съответния потребител. За нея 
се изисква валиден документ за самоличност, електронна поща и номер на мобилния телефон. Регистрацията се прави 
през мобилния телефон, като документът за самоличност се показва, а специална система проверява, дали той е валиден. 
Следва идентификация на лицето чрез снимане през системата, обясни проф. Георги Димитров, представител на фирмата-
изпълнител на новата електронна услуга: "Прави се проверка дали съм 3D човек, да не използвам чужда снимка или маска. 
Тази технология е разработена в България. Тя е сертифицирана, дава същата степен на сигурност като лично явяване". 
След потвърждаване на мобилния номер се стига до издаване на електронен подпис, който е безплатен през първата 
година, а от втората година ще струва по 2 лева месечно, ако се използват административните услуги. Проф. Димитров 
демонстрира и заявяването на конкретна услуга след регистрацията - вписване в списъка на правоспособните планински 
водачи. Системата изисква въвеждане на ЕГН и лицево разпознаване: "В рамките на това мое показване на лицето и това 
мое съгласие за предоставяне на личните данни се извършват незабавно всички проверки за това дали съм жив, дали 
документът е валиден, дали съм поставен под запрещение и всички други неща, които трябва да се съберат автоматично. 
Изпращат се тези лични данни, които министерството има право да обработи и автоматично данните се попълват в моето 
приложение без нищо да пипам".  
Попълването завършва с подписване чрез електронния подпис, а заявяването на услугата отнема около 50 секунди. 
Реалният достъп до новата електронна услуга на министерството ще започне в понеделник, като заявки могат да се 
изпращат денонощно, а заявките от събота и неделя ще бъдат обработвани в понеделник. 
 
В. Банкерь 
 
√ Фирмите предпочитат да наемат, вместо да строят 
Картата на индустриалните имоти в страната е доста пъстра - и откъм инвеститори, и откъм нивото на наемите. Очертава 
се поредна вълна от фирми и проекти, които търсят мястото си у нас, но и още една нова тенденция. Компаниите вече 
търсят изградени съоръжения и предпочитат да реализират своите производства в индустриалните зони, споделят 
експертите. 
В последните две години има раздвижване на пазара на индустриални имоти. Кметовете в по-големите градове и в 
областните центрове се  активизираха  и търсят, и предлагат терени за индустриални зони в своите райони. Идеята е 
общините да имат подходящи терени и възможност да ги развиват като индустриални, а икономическото министерство, 
ако има инвеститори, да ги насочва към тях и да помага за бързо развитие на имота, като съдейства за изграждане на  
необходимата инфраструктура. Това е още една ниша за индустриално развитие. 
Икономическият министър Емил Караниколов още когато  пое поста, застъпи   позицията, че трябва да се насърчава 
изграждането на икономически зони. Но преди да бъдат  привлечени  инвеститори, трябва да се свърши много работа: да 
е избрано точното място - в регион с достатъчно кадри, с транспортна мрежа, с изградена инфраструктура в самата зона. 
Наемните и продажните цени на индустриални  и логистични имоти в основните градове в страната се запазват стабилни 
в сравнение  с  миналата година, а предлагането на големи и качествени площи си остава недостатъчно  според анализ на 
"БГСклад". В Пловдив  пазарът е достигнал пика си през 2017-а и в началото на тази година, и сега се наблюдава спад при 
сделките и за наеми, и за продажба. Отливът в последните месеци се дължи не на липсата на инвеститори, а на недостига 
на подходящи кадри, които да бъдат наети в сектора на производството. Съществуващата "Тракия икономическа зона" 
оказва силно влияние върху пазара в Града под тепетата. 
Във Варна търсенето и предлагането на индустриални и логистични площи се запазва. Расте интересът в последните 
месеци към компактни складови площи за покупка от сегашни наематели. Расте и строителството на нови складови бази. 
Цените се запазват около 3.5-4.5 евро за кв. м за новопостроени площи и между 2 и 3 евро на кв. м при останалите 
складове, като при първите от основно значение е локацията, а при вторите - състоянието им. Техническият университет в 
морския град привлича инвеститори, а градът се оформя като един от центровете на ИТ индустрията. Варна е градът, в 
който най-лесно може да се започне бизнес в Източна Европа - такава е  оценката  на Световната банка. Желанието на 
тукашните общинари  е да се повиши конкурентоспособността на икономиката в морската столица и да се увеличат 
работните места в производства и услуги с висока добавена стойност. През последните две години общината работи 
активно по възможностите за оптимални условия за български и чуждестранни инвеститори - за изграждането на 
логистични паркове и индустриални зони. Включени са и съседните на Варна градове от областта - Аксаково, Девня, 
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Белослав. "Гледаме да използваме максимално наличните ресурси - пристанищата, жп и пътна инфраструктура", отбелязва 
кметът Иван Портних. 
В Бургас наемите остават непроменени, предлаганите имоти са малко, а търсенето е голямо. Наемите в града са между 2.5 
и 3.5 евро на кв. метър. В морския град има университет, специализирани училища, а свободната икономическа зона 
продължава да расте успоредно  с инвеститорския интерес. 
Инвестиция от 124 млн. евро за завод в северната промишлена зона е подготвила фирмата "2 МЕКС" ЕАД. Новата мощност 
ще открие от 240 до 384 работни места. В Бургас ще се правят железопътни колела, оси и друго жп оборудване, което  ще 
се изнася в чужбина. Общинската земя, върху която ще се разположи заводът, е част от апорта на общината, която участва 
заедно с държавата в индустриалния парк. Тя ще бъде изкупена от инвеститора по 30 лв. на кв. метър, колкото е данъчната 
й оценка. Заедно с частен имот парцелът ще се окрупни до 62 декара. Проектът  е одобрен и от Българската агенция за 
инвестиции, която го е проучила детайлно, включително и за финансирането.  
<!--[endif]-->В Русе тенденциите от миналата година се запазват и през деветте месеца на 2018-а. Инвеститорският интерес 
е към придобиване на имоти и парцели с цел оформянето им в складови площи от клас А и отдаването им под наем. В 
крайдунавския град също се усеща недостиг както на складови площи от клас А, така и на малки складове. Най-голямо е 
търсенето на урегулирани парцели в Източната и Западната промишлени зони, "Индустриален парк Русе" и по изходните 
магистрали на града.  
Наемите на складовите площи варират между 3 и 5 лв. на кв. метър. Продажните цени в Източната и Западната зона 
достигат между 15 и 25 евро на кв. м, а в зоните, граничещи с изходните магистрали на града - и до 50 евро за кв. метър. 
Тези имоти явно са  надценени,  тъй като се задържат по-дълго на пазара, преди да си намерят ползватели.  
Бъдещето на Русе като логистичен център изглежда добро,  то ще се влияе от изграждането на  скоростния път Русе - 
Велико Търново, от евентуалното изграждане на втори мост над река Дунав с Румъния и възстановяването на гражданското 
летище в града. Потенциални европейски инвеститори от авиационния сектор са оглеждали аеропорта и са проучвали 
възможността той да се превърне в пътнически и карго център за региона. Обсъждани са и нужните инвестиции за 
летището, които ще позволят то да обслужва вътрешни полети до София и международни товарни полети. 
Предварителните разчети показват, че ще са необходими малко над 28 млн. евро. Преимущество на летището е 
географското му положение и двата транспортни коридора, които минават през Русе. Чуждестранни инвеститори са готови 
да развиват производства в русенската свободна зона, но настояват да купят терените. В същото време част от територията 
на зоната в момента не се използва, съобщи по време на парламентарен контрол министърът на икономиката Емил 
Караниколов. 
В Шумен в последните три години се наблюдава раздвижване на пазара на индустриални имоти, като най-голяма е 
динамиката при складовете за наемане. В града се усеща голям дефицит на модерни складови площи между 300 и 600 кв. 
метра. В "Индустриален парк Шумен" са изградени два нови завода, а трети е пред завършване. Общо 80% от изградените 
обекти в първия етап на развитие на парка са разпродадени.  
Наемните цени на складовете от клас А в града се запазват на ниво от 5 лв. за кв. метър, а за клас Б - се намират между 2 и 
3 лв. на кв. метър. Продажните цени на складовите и промишлените помещения варират в доста широки граници - между 
50 и 350 евро на кв. метър. Но купувачите  са склонни да платят и по-висока цена за обекти с високо качество. Сделките с 
индустриални имоти в града не са много, като преобладават тези за покупка на складове или на терени за строителство на 
производствени бази. "Индустриален парк Шумен" привлича все повече инвеститори, което налага изграждането на нова 
зона. Причината за това е, че над 85% от разработената територия вече е продадена, а има интерес за закупуване на нови 
парцели. Бъдещата подзона ще бъде с обща площ 590 дка и в нея ще бъдат инвестирани около 6 млн. лева. Идеята е 
поетапно изграждане на отделни зони с пълна инфраструктура, ток, газ, вода и поддръжка на терена. А общината пък 
обслужва инвеститорите при съкратени срокове. 
Във Велико Търново пазарът на бизнес имоти се развива динамично. Наемните цени се повишават с 10% и достигат между 
3 и 7 лв. на кв. мер в зависимост от местоположението и състоянието на имотите. Продажните цени се колебаят между 
400 и 700 евро за кв. метър, но предлагането е ограничено. Силното търсене на складови и търговски площи е дало 
увереност на инвеститорите да започнат нови проекти, които трябва да бъдат реализирани в следващите години. Доброто 
кръстопътно разположение на града, университетът в него, квалифицираната работна ръка привличат инвеститорите в 
старопрестолния град. Магистрала "Хемус", както и връзката с "Дунав мост" са също важни фактори. Неслучайно нови 
мощности тук вече изгражда производителят на дървесни плоскости "Кроношпан България". Фирмата получи заем от 100 
млн. евро, като средствата ще се използват за проекта във Велико Търново, където освен разширяване на производството 
компанията планира да изгради и мебелен клъстер за свои клиенти. Западната индустриална зона на града е сред най-
динамично развиващите се в Северна и Централна България. Сред благоприятните фактори за развитието й е близостта до 
главен път І-4 София-Велико Търново-Варна. Тридесет са производствените обекти и фирмите в зоната. 
 
Economic.bg 
 
√ Агенцията по храните започва извънредни проверки за Никулден в цялата страна 
Инспектори на БАБХ ще проверяват водоеми, обекти за търговия с риба и рибни продукти, както и заведения за 
обществено хранене  
От днес започват извънредни проверки на рибата и рибните продукти в цялата страна. Инспектори от Българска агенция 
по безопасност на храните (БАБХ) съвместно с Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, както и Комисията за 
защита на потребителите (КЗК) ще проверяват водоеми за развъждане на жива риба, обекти за отглеждане на аквакултури 
и търговия с риба и рибни продукти, складове, както и заведения за обществено хранене. 
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Инспекторите ще следят дали рибата се продава на места, регламентирани за тази цел, какъв е произходът на предлагания 
продукт, ще се правят проверки и за нелоялни практики и злоупотреби. 
От БАБХ призовават хората да купуват риба от регистрирани обекти, за да не се излагат на риск. Върху повърхността на 
прясната риба има много тънък слой слуз, ако слузта е обилна, а слоят плътен, това означава, че рибата е престояла по-
дълго време. Люспите на рибата трябва да са блестящи, плътно залепени за тялото. Не трябва да има разкъсвания. Хрилете 
трябва да са с розово-червен цвят. Очите трябва да са бистри. При натискане с пръст, вдлъбнатината трябва да изчезне 
бързо. 
 
√ S&P запази рейтинга и положителната перспектива за България 
Агенцията би повишила оценката за страната ни, ако българският лев се присъедини към валутно-курсовия 
механизъм ЕРМ-2 
Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на 
България в чуждестранна и местна валута 'BBB-/A-3'. Перспективата пред рейтинга също се потвърждава и остава 
„положителна“. 
В обобщения коментар на агенцията се казва, че паричните условия в България продължават да се подобряват, 
нарастването на кредитите подкрепя растежа и страната постига напредък по присъединяването си към Валутния 
механизъм II (ERM-2). 
S&P очаква силен ръст на БВП в периода 2018 - 2021 г., дължащ се на силното частно потребление и ускоряването на 
инвестициите. Продължаващото усвояване на средствата от фондовете на ЕС и затягането на условията на пазара на труда 
ще подкрепят производителността през годините. 
Положителната перспектива отразява значителната вероятност България да се присъедини към ERM-2. От Агенцията 
вярват, че този стремеж към членство в Еврозоната ще подкрепи и продължаващите усилия на страната да се справи с 
оставащите институционални пречки и структурни проблеми. 
S&P Global Ratings биха повишили кредитния рейтинг, ако българският лев влезе в ERM-2, което ще подкрепи по-нататък 
доверието и ефективността на паричната политика. Допълнителен напредък в институционалните и структурните 
реформи, например по отношение на съдебната система, също би допринесъл за подобряване на кредитоспособността на 
страната. 
Агенцията може да преразгледа перспективата пред рейтинга до стабилна, ако подобренията в балансите на банките се 
обърнат надолу или ако се появи натиск върху платежния баланс, например поради възобновяване на дисбаланси или 
външен шок върху  България, която има отворен тип икономика. Перспективата също така би се преразгледала до 
"стабилна", ако пътят на България към приемането на еврото се удължи прекомерно във времето. 
 
EconomyNews 
 
√ 1.379 млрд. лв. печалба на банките до октомври 
Към 31 октомври 2018 г. активите на банковата система възлизат на 104.0 млрд. лв. и спрямо края на 2017 г. се увеличават 
с 6.6% (6.4 млрд. лв.). Позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане, която е с най-
висока ликвидност, продължава да заема съществен дял в общите активи на банковия сектор – 18.0% в края на отчетния 
месец. През периода януари – октомври делът на портфейлите с ценни книжа намалява до 13.0% в края на октомври, а 
този на кредитите и авансите достига 64.3%. Това показват данните на БНБ. 
Брутните кредити и аванси се увеличават за десетте месеца с 8.7% (7.1 млрд. лв.). При експозициите в централни банки е 
отчетено намаление, а при вземанията от кредитни институции – увеличение. 
Брутният кредитен портфейл (без кредитите и авансите за секторите централни банки и кредитни институции) се увеличава 
за периода януари – октомври с 8.4% (4.7 млрд. лв.) до 60.8 млрд. лв. Нарастват кредитите за нефинансови предприятия (с 
1.8 млрд. лв., 5.5%), за други финансови предприятия (с 658 млн. лв., 26.0%), за домакинства (с 2.1 млрд. лв., 10.7%) и за 
сектор държавно управление (със 134 млн. лв., 22.2%). 
Депозитите в банковата система нарастват през периода януари – октомври със 7.1% (5.9 млрд. лв.) и в края на октомври 
възлизат общо на 89.6 млрд. лв. Увеличение има при депозитите от кредитни институции (със 196 млн. лв., 3.7%), от други 
финансови предприятия (с 320 млн. лв., 11.6%) и от сектор държавно управление (със 765 млн. лв., 38.5%). Растеж е отчетен 
също и при депозитите от нефинансови предприятия (с 2.0 млрд. лв., 8.3%) и от домакинства (с 2.6 млрд. лв., 5.3%). 
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на октомври 2018 г. възлиза на 12.6 млрд. лв., като за десетте 
месеца е намален с 21 млн. лв. (0.2%). 
Печалбата на банковата система в края на октомври 2018 г. е 1379 млн. лв. (при 1001 млн. лв. за същия период на миналата 
година). Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или 
загубата, за десетте месеца са 365 млн. лв. (при 585 млн. лв. година по-рано). 
Изчислените съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета) ликвиден буфер и нетни изходящи ликвидни потоци в края на октомври са съответно 
25.3 млрд. лв. и 8.8 млрд. лв. Съотношението на двете величини – отношението на ликвидно покритие2, е 289.4%. 
Към 30 септември 2018 г. съотношенията на базовия собствен капитал от първи ред, на капитала от първи ред и на общата 
капиталова адекватност са съответно 18.55%, 18.97% и 20.01% (при 19.31%, 19.74% и 20.82% към края на юни). 
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√ Повече от 1 млрд. лева разплатени по ОП "Региони в растеж' 
83% от ресурса на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., който е над 3 млрд.лв., вече е договорен. Към 
днешна дата разплатените средства се равняват на 43% от договорената сума, или почти 1,1 млрд.лв., а сключените 
договори с бенефициенти са 523, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и 
ръководител на Управляващия орган на програмата Деница Николова.  
Тя направи изявлението по време на заседание на Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на 
европейските фондове, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. 
Всички възможности за кандидатстване по програмата са отворени. Основните акценти са изграждане и модернизация на 
инфраструктурата, обновяване на облика и визията на градовете, ремонт и преоборудване на образователната, социална, 
културна и спортна инфраструктура, както и развитие на туристическите обекти. 
Тя представи и другите предизвикателства и приоритетни проекти като модернизацията на пътищата, преодоляването на 
дисбаланса в развитието на областите на страната, спешната помощ и други.  
До края на годината се очакват и първите резултати по мярката за деинституционализация на възрастни хора с увреждания. 
Към момента се оценяват 26 проекта за социални центрове, като до началото на следващата годината за реализацията им 
ще се разпредели сумата от 38 млн.лв., стана ясно от думите на заместник-регионалният министър. 
В етап на оценка са и проектните предложения, подадени от 28-те по-малки общини в страната, които кандидатстват за 
финансиране на мерки за енергийна ефективност в административни и многофамилни жилищни сгради. Подадените 
проекти са за над 49 млн.лв. и до началото на следващата година ще приключи оценката. "Очакванията ни са в началото 
на 2019 г. да постигнем договореност на средства по ОПРР от 90%, каза още Николова.  
"Имаме предизвикателства за постигането на индикаторите при проектите за социални услуги и инвестиции в туризъм, 
които се надявам да компенсираме в следващите месеци", каза Николова. Индикаторите, които са в риск за изпълнение 
са и тези за изграждането на социални жилища, за което са предприети мерки с подадено заявление в ЕК за промяна на 
ОПРР. 
Успешно към днешна дата се изпълнява и проектът за модернизация на Спешната помощ в страната, в който се влагат над 
163 млн. лв. Догодина се очаква да започнат строително-ремонтните дейности на центровете за спешна помощ. До голяма 
степен ще бъдат преодолени и забавянията на мерките за реализация на проекти с финансови инструменти, като след 
избора на финансови посредници през предходните месеци, още догодина се очаква изпълнение на първите проекти. 
380 млн.лв. се инвестират в ремонт и модернизация на републиканските пътища от първи, втори и трети клас, коментира 
още Деница Николова в отговор на въпроси от народни представители. Тя обясни, че средствата са насочени към 
приоритетни обекти, водещи към TENT-и коридори. Агенция "Пътна инфраструктура" изпълнява в момента 26 договора, а 
със спестения ресурс от проведените обществени поръчки ще се ремонтират още поне 4 пътни проекта, които към момента 
са в етап на оценка. "Очакваме да обновим над 1000 км пътна мрежа до края на 2020 г. с европейски средства", обясни 
заместник-министърът. 
Зам.-министър Николова съобщи още, че продължава проверката на проекта на Столична община за ремонт на 
трамвайните релси по "Граф Игнатиев". Тя касае вложения материал и има ли промяна на техническото задание след 
проведената обществена поръка и сключване на договора с избрания изпълнител. "Събрали сме документи, искали сме 
допълваща информация от Столична община, експертизи. Обработваме информацията и я финализираме Все още нямаме 
постъпило искане за плащане за реално физическо изпълнение на обектите, за да направим и допълващи съпоставки на 
документите в хода на строителния процес", отбеляза тя. 
"Има увеличаване на дисбалансите по отношение на икономическото развитие между регионите и социално-
икономическите им показатели, но те са и в следствие от водената до момента политика за концентрация на ресурс в по-
големите градски центрове, като основа за растеж, определени от регламентите на ЕК", коментира още зам.-министър 
Николова в отговор на въпрос за наличие на населени места в страната без достъп до европейско финансиране. 
"Средствата за развитие на периферията са недостатъчни, затова в бъдеще ще работим за преодоляване на дисбалансите. 
Ключово в това отношение е промяната на регионалната политика, която трябва да се основава на географското 
разположение, природните дадености, специфики и потенциал за развитие на конкретен регион, към който да се насочат 
инвестициите от европейските фондове и всички останали финансови инструменти вкл.държавния бюджет, каза тя. 
 
√ Срокът изтече, "Инерком" не са платили още за ЧЕЗ 
"Инерком", които искаха да закупят електроразпределителната компания ЧЕЗ, все още не са превела парите, съобщава за 
БНР централата на компанията в Прага. 
Крайният срок изтече в петък, а фирмата отказва да даде подробности какво ще стане, ако сумата не постъпи по сметката. 
Сроковете за разплащането са договорени между двете фирми през февруари. 
Преди дни Корнелия Нинова обяви, "тъй като чешката държава е собственик на акции в ЧЕЗ, моля информирайте чешкото 
правителство, че при спечелване на избори в България, БСП ще предприеме необходимите действия българската държава 
да се заяви като кандидат-купувач и да участва в процедурата по продажбата". 
Припомняме, стана известно, че собственикът на "Инерком" Гинка Върбакова влиза в управлението на ЧЕЗ България. 
Преди това от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказаха на "Инерком" да разрешат концентрация чрез 
придобиване на контрол върху предприятия от групата на "ЧЕЗ". Мотивите са, че КЗК вече е била сезирана за тази сделка 
и решението й се обжалва в съда и няма как да бъде образувано ново производство. От "Инерком" обявиха, че ще 
обжалват и последното решение, както обжалваха решението на КЗК от 19 юли 2018 г., с което Комисията забрани на 
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"Инерком" да закупи електроразпределителното дружество ЧЕЗ. Делото във Върховния административен съд е насрочено 
за идната година. 
Припомняме, след като на 22 февруари 2018 г. стана ясно, че чешката ЧЕЗ е одобрила сделката за продажба на активите в 
България и купувача "Инерком Груп", последва скандал, който предизвика министърът на енергетиката Теменужка 
Петкова да подаде оставка, защото познава собственикът на фирмата Гинка Върбакова. Скандалът прехвърли границите 
на страната към Чехия 
След избухването на скандала управителят на дружеството, определено за купувач - Гинка Върбакова, проведе разговори 
с ЧЕЗ в Прага. Тогава от българското дружество "Инерком" съобщиха, че процедурите по вече сключения с "Инерком" 
договор продължават. Гинка Върбакова и представители на ЧЕЗ дойдоха и на изслушване в парламента. 
По искане на БСП в парламента бе създадена и временната комисия по случая ЧЕЗ, която обаче завърши работа със 
заключението, че й е необходима още информация. 
В рамките на скандала в българския политически живот по едно време беше лансирано и желанието на държавата да се 
включи в сделката. Това стана по време на среща на Гинка Върбакова в Министерски съвет с премиера Бойко Борисов и 
министрите Дончев и Горанов. След това обаче идеята не получи развитие и уточняване. 
За това твърдо застават от БСП, които организираха и подписка в цяла България с искане държавата да си върне контрола 
над ЕРП-та. Според социалистите зад Гинка Върбакова стои фигурата на правителството и поискаха намеса на контролните 
органи. 
 
В. Строител 
 
√ СО ще тегли заем от 22 млн. евро за финансиране на етап II от третата линия на метрото 
Столичната община ще изтегли заем от 22 млн. евро от Европейската инвестиционна банка. Със средствата ще бъде 
съфинансирано разширението на третата линия на метрото, етап II, в участъка от ул. „Житница” – кв. „Овча купел“ – 
Околовръстен път. Този етап е с дължина 3,8 км и включва 4 станции. Срокът на заема е 25 години с 4 години гратисен 
период. Решението за това беше взето на последното заседание на Столичния общински съвет. 
Част от проекта е построяването на жп спирка за връзка с националната жп мрежа. Ще бъде обособен и буферен паркинг 
за ограничаване на автомобилния трафик към града. 
Общата стойност на етап II от третата метролиния е 199,39 млн. лв. без ДДС. 134,05 млн. лв. от тази сума се осигурява от 
ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”, а 65,34 млн. лв. е частта на съфинансирането от страна на Столичната 
община. 
 
БНТ 
 
√ Георги Първанов: 90% съм сигурен, че "Турски поток" ще мине през България 
90% съм сигурен, че проектът "Турски поток" ще мине през България - това заяви в студиото на Сутрешния блок на БНТ 
президентът Георги Първанов. Според него, това ще се случи, защото Русия има стратегически интерес от реализирането 
на проекта, но е явно и друго - че очевидно сме редуцирали енергийните си претенции до минимум. Първанов добави, че 
на страната ни е нужна нова енергийна стратегия и сподели опасенията си по отношение на газовия хъб "Балкан". 
За проекта "Турски поток" Първанов посочи, че със сигурност има и много бизнес и то стратегически ориентиран бизнес, и 
икономика. Но тук става дума за геостратегия, става дума за политика от най-високо равнище. 
Георги Първанов - президент на България (2002 - 2012 г.): Няколко неща ме впечатлиха по време на дискусията в 
парламента - първо, че ние реагираме вече много емоционално, да не кажа възторжено на информации, които се появяват 
във в. "Комерсант" или съобщения на ТАСС, значи липсва политическия диалог. Едно време ние знаехме какво ще се случи 
и подписвахме договори, сега обаче чакаме съобщенията на информационните агенции. 90% съм сигурен, че тази тръба 
на "Турски поток" ще мине през България, защото това е стратегически интерес на Русия - да стигне до Сърбия този газ, да 
стигне и до Унгария, които са партньори и приятели на Путин. 
На второ място, посочи Първанов, се радваме на едни обеми, които са твърде скромни, които горе-долу заместват онова, 
което бихме загубили, когато трасето няма да минава през Украйна. Той припомни как същите тези партии и политици се 
съпротивляваха на онези обеми, които бяха договорени по т. нар. голям шлем - ставаше дума за 63 млрд. куб. метра, сега 
обемът е 15 не повече от 16 млрд. куб. метра. Очевидно е, че сме редуцирали своите претенции, но все пак е по-добре 
така да стане, отколкото нищо, обясни Георги Първанов. 
Георги Първанов - президент на България (2002 - 2012 г.): Видно е, че и САЩ също реагират. Направи ми впечатление на 
американския посланик, който беше казал нещо, че те ще ни бранят от руския интерес, от руските енергийни проекти. 
Питам - как. Ако те ще построят нова атомна централа - добре, ако те ще докарат реално големи количества газ, аз съм ЗА. 
Само, че те не правят това. Засега искат да ни спрат проектите, така както в Брюксел го правят - чу се през седмицата за 
"Белене" една реплика на комисар. Хайде стига вече с това поведение на Брюксел. 
Първанов допълни, че в крайна сметка ние трябва да проявим характер, трябва да проявим воля и аз имам чувството, че 
това не се случи при актуалното обсъждане на Енергийната стратегия. И попита - някой дали е прочел Енергийната 
стратегия, която допълваха и коригираха. Съмнявам се, защото тази стратегия затвори "Белене", уточни той. 
Георги Първанов заяви още, че твърде много се говори за т. нар. хъб "Балкан" - една идея, която е твърде симпатична за 
да се случи. 
Георги Първанов - президент на България (2002 - 2012 г.): Моят голям въпрос е и продължава да бъде - От къде ще получим 
газ, за да направим реален хъб, да бъдем търговски разпределител, да доминираме, да диктуваме правилата. Нека да 
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знаем, че Русия няма да даде газ, който ние да продаваме. Това в по-голяма степен се отнася за Турция. Онези, които не 
искаха руска зависимост, сега получават не само руска, но и турска зависимост. 
 
√ 200 млрд. долара от Световната банка за борба с промените в климата  
200 милиарда долара в периода 2021-2025 г. ще отдели Световната банка. Средствата са предназначени за финансиране 
на развиващите се страни за борба с промените в климата. Сумата е два пъти по-голяма в сравнение с предишния 
петгодишен период. 
Според Световната банка последиците от затоплянето на климата са най-драматични за най-бедните страни. Сред тези 
последици са повишаване на нивото на моретата, наводнения, суша. 
Съобщението бе направено веднага след началото вчера на 24-ата Конференцията на страните по Рамковата конвенция 
на ООН за изменението на климата (COP24). Тя се провежда в Полша с участието на държавни, правителствени 
ръководители и министри от 183 държави, сред които и българският президент Румен Радев. 
Форумът в Катовице си поставя за цел да изработи по-детайлен план за изпълнение на целите, набелязани с подписаното 
преди три години Парижко споразумение за климата. 
 
БНР 
 
√ Президентът ще изложи днес позицията на страната ни по отношение на климатичните промени 
Президентът Румен Радев ще участва в конференцията на ООН за промените в климата в полския град Катовице. Държавни 
и правителствени ръководители от цял свят и представители на международни организации ще обсъждат как да бъде 
приложено Парижкото споразумение от 2015 година, чиято цел е да ограничи глобалното затопляне. 
Очаква се на срещата да бъде поставен въпросът за прекратяване на добива на твърди изкопаеми в ЕС като мярка за 
ограничаване на глобалното затопляне. Такъв призив за прекратяване на добива на въглища отправи австрийският 
президент Александър ван дер Белен. Българският държавен глава Румен Радев, който ще представи позицията на 
страната на форума, вече обяви, че не подкрепя декларацията на австрийския си колега.  
Страната ни подкрепя споразумението от Париж и споделя решението, че мерките за борба с климатичните промени са 
необходими и неотложни.  
„Но те трябва да се запазят в рамките на договореното без допълнително повишаване на изискванията и с отчитане на 
състоянието, както и на перспективите за развитие на нашите енергийни системи, така че нашите страни да не допуснат 
загуба на конкурентоспособност при запазване на социалните права на нашите трудещи се“, каза Румен Радев преди 
няколко дни след среща в София с полския си колега Анджей Дуда, който е домакин на форума за климатичните промени.  
Такава е и позицията на Полша, която е най-големият производител на въглища в ЕС.  
Министърът на околната среда Нено Димов също припомни официалната позиция на България: 
„Тя ще бъде единна в защита не само на работните места, но и на по-евтиния ток и на икономическото развитие“. 
 
√ Премахват се пречките пред електронната търговия заради гражданство  
От днес в Европейския съюз влиза в сила новият регламент, според който се премахват пречките пред електронната 
търговия заради гражданството, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите. 
Повече няма да се срещат уебсайтове, които не допускат достъп на географски принцип или пренасочват сърфиращите 
само защото са от друга държава. 
 
√ Храните на едро поскъпнаха над 1% за седмица 
Продължава поскъпването на храните на едро и през тази седмица, сочи индексът на тържищните цени. За последните 
седем дни общото поскъпване е малко над процент. 
Най-сериозното поскъпване през седмицата е при оранжерийните плодове и зеленчуци, което е характерно явление за 
сезона. Например - при краставиците цената е по-висока с близо 12 % спрямо предходната седмица. 
По-високи цени се наблюдават и при млечните продукти като краве сирене и кашкавал, както и някои видове месо. 
По-евтини са цитрусовите плодове. 
Обикновено разходите за храни и напитки заемат около половината от семейния  бюджет на домакинствата. Общото 
поскъпване на хранителните стоки е и сред водещите фактори за инфлацията. 
 
√  „Български поток“ е като „Южен поток“-България, но с една тръба, а не 4, смятат експерти 
Проектът за газопровод „Български поток“, който лансира премиерът Бойко Борисов, е като „Южен поток“-България, само 
че с една тръба, а не 4. Около това мнение се обединиха енергийните експерти Христо Казанджиев и Еленко Божков в 
предаването „Неделя 150“. 
„Затова коментирахме, че този поток е по-добре да се кръсти „Бойкова бара“, вместо „Български поток“. Защото както е 
тръгнало, може да се свали до 2-3 млрд. куб. м., само че през Русе. Т.е. идеята е свършеното по „Южен поток“ да се 
интегрира“ с „Борисов поток“ в общ пакет и всичко това, което е похарчено – правомерно или неправомерно да бъде 
заметено под килима“, каза Христо Казанджиев от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ). 
„Когато говорим за бара и я сравняваме с „Южен поток“, тя е бара и във финансово отношение, защото „Южен поток“ 
трябваше да донесе приходи от $400 млн. от транзит годишно, а сега очакваме 240-280 млн., че дори 200 млн.“, допълни 
Еленко Божков – бивш член на енергийния регулатор КЕВР. 
„Преименуването на проекта „Южен поток“-България на „Български поток“ бе лансирано от БЕМФ с идеята трасето да 
мине не по това трасе, което сега се лансира – от Провадия към Зайчар, Сърбия, а по южното трасе, съединяващо 
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територии, населени с България – Южна България, Западните покрайнини, Македония, и областта Македония в Гърция, 
въпреки че там няма афиширано българско мнозинство“, каза Казанджиев. 
Според него тази идея изглежда е чута от премиера Бойко Борисов, но смисълът който се влага съвсем различен. „Защото 
потокът, който той лансира не е „български“, защото отговаря на геополитическите цели на Сърбия и Русия, но не и на 
България“. 
„Много хора забравиха, че Трансбанкалският газопровод бе за доставки на природен газ за Гърция, Турция, Македония и 
Сърбия. Южният транзитен пръстен на българската система бе изграден за Сърбия с капацитет 1,5 млрд. куб. м, който така 
или иначе не се реализира, защото Сърбия отказа такъв газопровод. Според мен причина за отказът е, че такава 
инфраструктура създава много силна връзка с българското население в Западните покрайнини, или Източна Сърбия, 
давайки им възможност за прогрес, развитие и икономически напредък“, посочи Казанджиев. 
Христо Казанджиев от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) 
Еленко Божков – бивш член на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), посочи от своя страна, че идеята за 
използване на инфраструктурата в Южна България бе лансирана още през 2015 г. от експерт на „Булгартрансгаз“ – Димитър 
Щерев. 
Според Божков изборът на трасе през Провадия вероятно цели икономически изгоди, но Казанджиев смята, че това е така, 
защото то вече е разработено, техническият проект е готов, има хидравлични разчети, закупена е земя. 
В момента се афишира бюджет от 2,8 млрд. лв. без ДДС за „Български поток“, който, както и да го гледаш, излиза златен 
за България, каза Казанджиев. 
„Даже трябва да се чака най-малко 15 години, за да се изплати“ посочи Божков. 
Според експертите не е ясно как се изчисляват ползите за България, след като в момента нямаме данни какви ще бъдат 
транзитните такси. 
Тепърва ще се продава капацитет и тогава ще се види какви ще са реалните такси. Повтаря се сценарият с „Южен поток“-
България. Това е несериозен и хазартен подход от управляващите, посочи Казанджиев. 
 
Cross.bg 
 
Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Позиция: Енергийни стратегии и дипломатически ходове. Погледът на Георги Първанов. 
- ВМА на 127 години. Битките за здраве. Началникът на ВМА, бригаден генерал Венцислав Мутафчийски. 
- "От черно към зелено". На фокус: Борбата срещу глобалното затопляне, между политическите решения и 

екологичните нужди. 
- Топло. Аварии в студа. Какво да правим, ако останем без парно и топла вода през зимата? Съвети и мерки от 

„Топлофикация - София". 
- Мръсен въздух. Колко мръсен е бил въздухът в София през уикенда и какви са прогнозите за следващите дни? 

Отговорите от Столична община. 
- Асансьорите и сигурността. Наказание 8 години по-късно. По-сигурни ли са днес асансьорите в „Майчин дом"? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Ексклузивно, само пред БТВ: Съкилийничката на Десислава Иванчева и Биляна Петрова, за условията в ареста и 

физическото им състояние. Кога ще се подобрят условията за живот в затворите и ще има ли нови правила за 
получаване на българска гражданство? В студиото: Правосъдният министър Цецка Цачева. 

- Спасителна акция в Пирин. На живо: Разказ на хората, извадили от пропастта пострадал алпинист. Какво е неговото 
състояние? 

- Новата тема в „Чети етикета", с Биляна Гавазова. 
- Как да се справим с непредвидените харчове и голямото пазаруване по празниците? 
- Как завърши поредният дуел във „Фермата"? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- На живо от Русе, където жена е с тежки изгаряния, след като пропадна в дупка на топлофикация. Роднините ѝ ще 

търсят обезщетение заради гейзера с вряла вода. 
- За парите на държавата, проверката на жилището, в което живее и задържания с подкуп данъчен. Говори 

министърът на финансите Владислав Горанов. 
- Чудо в планината: Турист падна от 200 метра височина и оцеля. За тежката спасителна операция в Пирин разказват 

спасителите. 
- Какво ще е времето през декември и ще продължат ли да "властват" ниските температури? 
- Има ли бум на травмите заради лошото време? Отговорът търсим от специалистите. 
- Кауза с продължение: Жена от Шумен изработва и продава гоблени, а средствата ще дари на детската 

травматология в "Пирогов". Екипът на NOVA подкрепя набирането на средства за детското отделение. 
- Масови проверки на Агенцията по храните преди Никулден. Екип на NOVA влиза на проверките заедно с 

инспекторите. 
- "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Защо група столичани отделят пари от джоба си всеки месец, за да поддържат 

подлез и какъв е отговорът на общината? 
- Данък "Захар" - във все повече европейски страни. Ще има ли допълнителни такси и за храните и напитките със 

захар у нас? И колко ще поскъпнат? Отговорите в "На твоя страна" с Георги Георгиев. 
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- Певицата Деси Добрева, с предколеден концерт. Чаровната изпълнителка на "Лудо, младо" подготвя и нов двоен 
албум. 

 
√ Събития в страната на 3 декември   
София. 

- От 10.00 часа в зала „Джон Атанасов" на София Тех Парк министърът на образованието Красимир Вълчев ще 
открие първия национален форум за иновации в образованието. На форума е поканен и заместник-министър 
председателят Томислав Дончев. 
- От 10.00 часа в Академична зала на ТУ-София, блок 1 в Ректората на Техническия университет - София ще бъдат 
представени резултатите от изпълнението на проект „Университетски научноизследователски комплекс за 
иновации и трансфер на знания в областта на микро/нанотехнологии и материали, енергийната ефективност и 
виртуалното инженерство" (УНИК). 
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА пресконференция по проект „Модернизиране на пенитенциарната 
система в България". В събитието ще вземе участие зам.-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов. 
- От 11.00 часа пред паметника на загиналите медици пред ВМА ще бъдат положени венци и цветя по повод 127 
г. от създаването на Академията. От 11.25 часа, в киносалона на ВМА, ще се проведе тържествено събиране на 
личния състав, с участието и на официални гости. Началникът бригаден генерал проф. д-р Венцислав Мутафчийски, 
д.м.н., FACS, ще отчете резултатите от работата на болницата през 2018 година. 
- От 16.00 часа в Конферентна зала на АИКБ ще се състои официално представяне на Института за устойчиво 
икономическо развитие (ИнУИР). 

*** 
Асеновград. 

- От 17.30 часа на площад „Акад. Николай Хайтов" ще бъдат запалени светлините на коледната елха. Церемонията 
ще бъде придружена от детския спектакъл на Боби шоу и артисти, озаглавен „Коледно сияние". Малко преди 
запалването на светлините на коледната елха, от 16.00 часа, в един от местните ресторанти ще се състои и Коледно 
тържество за деца в неравностойно положение. 

*** 
Бургас. 

- От заседателна зала на общината ще бъдат връчени годишните литературни награди на Бургас. От 11.00 часа ще 
бъде изнесен доклад за бургаската поезия на литературния критик, преводач на книги от френски език и 
преподавател по български език в УНСС Юлиан Жилиев. От 14.00 часа писателят, литературовед и преподавател 
по нова българска литература в СУ „Св. Климент Охридски" проф. Симеон Янев ще изнесе доклад за бургаската 
проза. Наградите за литература на Община Бургас за годината -„Пегас", „Христо Фотев" и „Петко Росен" ще бъдат 
връчени в 16.30 часа. 

- От 16.30 часа в Заседателната зала на Община Бургас в навечерието на празника на града - Никулден, по традиция 
ще бъдат отличени най-добре представилите се бургаски творци на словото, издали книга през 2018 година. 
- От 18.00 часа в зала „Петя Дубарова" на КЦ „Морско казино" бургаската художничка Радка Караиванова ще 
представи новата си изложба „Морски карнавал" в навечерието на празника на Бургас. 

*** 
Велико Търново.  

- От 12.00 до 14.00 часа в парк „Марно поле" доброволци от ЦМЕДТ „Амалипе", клуб „Живей" към РЗИ - Велико 
Търново, БМЧК, и ГУП , ще раздават презервативи, балони и здравно образователни материали. По същото време 
там ще бъде позициониран мобилен кабинет „КАБКИС" за безплатно анонимно изследване, за ХИВ/ СПИН. 
Изследването е изключително бързо и в рамките на 10 минути хората ще могат да разберат резултатите си. 
- От 12.30 часа в конферентната зала на хотел „Премиер" ще се проведе Начална конференция за стартиране 
дейностите по проект "Изкуство и култура - общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на 
туризма", съфинансиран от Европейския съюз чрез ЕФРР по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ 
V-А Румъния - България 2014 - 2020. 

*** 
Горна Оряховица. 

- От 18.00 часа в зала №1 на Община Горна Оряховица ще се проведе комедийно шоу (стенд ъп комеди), част от 
кампанията срещу агресията в училище - „БЪДИ АКТИВЕН, НЕ АГРЕСИВЕН". 

*** 
Добрич. 

- В Регионална библиотека „Дора Габе" ще бъдат представени изложби на библиотечни документи „Коледа - 
традиции и вярвания" и „Коледно вълшебство". В библиотеката ще се изработват коледни картичики, ще се пишат 
писма до Дядо Коледа и ще се четат коледни приказки. 

*** 
Пловдив. 

- От 15.00 часа в Лаборатория 4309 на Техническия университет ще се състои откриването на модерна база с 
промишлени роботи и съвременни индустриални технологии. 
- От 17.00 часа във фоайе „Изкуствотека" на библиотека „Иван Вазов" ще бъде открита коледна изложба на 
художници от града. 

*** 



11 

 

Смолян. 
- От 18.00 часа в зала „Петър Стайков" на Клуба на дейците на културата, на бул. „България" 43 ще бъде открита 
съвместна изложба живопис на художниците Живка Кисьова, Румен Найденов и Стефан Данчев. 

*** 
Стара Загора. 

- От 17.00 часа в РБ „Захарий Княжески" ще се проведе 49 -ти Фестивал на оперното и балетното изкуство - 
съпътстваща програма Концерт-продукция на участници в майсторския клас на Теодора Късметска-Сороков. 
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще се играе постановката „Щурчето - убиецът на Ботев?...", по романа 
„Неговата любима" от Неда Антонова. 

*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в зала „Дружба" ще се проведе детски спортен празник под надслов „Да мечтаем заедно" за всички 
деца с увреждания и техните родители. В 11.00 часа в ДКТ „Иван Димов" - Хасково ще започне празничен концерт 
посветен на Международния ден на хората с увреждания. 

 
Капитал 
 
√ САЩ и Китай постигнаха търговско примирие за 90 дни 
Тръмп ще забави увеличаването на митата върху китайски стоки, докато текат допълнителни преговори 
Това не е прекратяване на търговската война, а по-скоро спиране на ескалирането й. Така може да се обобщи договореното 
примирие между САЩ и Китай в търговската битка, разтърсила глобалните пазари. Американският президент Доналд 
Тръмп ще отложи планираното увеличаване на митата върху китайски стоки за 200 млрд. долара, а двете страни ще влязат 
в преговори по този и други спорни въпроси, пише Wall Street Journal. 
Новината дойде след дългоочакваните разговори в събота между Тръмп и китайския президент Си Цзинпин по време на 
срещата на Г-20 в Аржентина. Договорката е за задържане на новите мита в рамките на 90 дни, за да се проведат 
преговори, като американският президент потвърди, че няма увеличава тарифите върху китайски стоки за 200 млрд. 
долара от 10% на 25% на 1 януари. Белият дом посочи, че в замяна Пекин ще купи "значително количество" земеделски, 
индустриални и енергийни продукти. От китайска страна пък коментираха, че двете държави са се договорили да отворят 
пазарите си. 
Това е първата среща между двамата лидери от започването на търговската война по-рано тази година. Досега Вашингтон 
и Пекин си наложиха мита върху стоки за стотици милиарди долари. 
"Много успешни разговори" 
На срещата в Аржентина лидерите на Г-20 договориха обща декларация, която отбелязва разделението относно 
търговията, но не критикува изрично протекционизма. В изявление на Белия дом се посочва, че по време на събитието 
Доналд Тръмп и Си Цизнпин са провели "много успешни разговори". Уточнява се, че американските мита върху китайски 
стоки ще останат непроменени за 90 дни, но "ако в края на този период страните не успеят да постигнат споразумение, 
тогава тарифите от 10% ще бъдат вдигнати до 25%". 
САЩ казват, че Пекин се е съгласил "да купи все още неуточнено, но значително количество земеделски, енергийни, 
индустриални и други продукти от американска страна, за да намали търговските дисбаланси между двете държави". 
Двете страни също така се ангажират "незабавно да започнат преговори за структурни промени по отношение на 
принудителните технологични трансфери, защитата на интелектуалната собственост, немитническите бариери и 
киберкражбите". По този начин се вземат мерки относно заканата на Тръмп да спре "нечестните трансфери на 
американски технологии и интелектуална собственост към Китай". 
"Нова възможност за сътрудничество" 
От китайското външно министерство коментираха, че "принципното споразумение ефективно е предотвратило 
допълнителното разрастване на икономическите пукнатини между двете страни", като е създадена нова възможност за 
взаимноизгодно сътрудничество. Тръмп пък заяви, че "това е невероятна сделка", която ще има "изключително позитивен 
ефект върху земеделския сектор". И допълни: "Това, което ще направя, е да задържа митата. Китай ще се отвори и ще се 
отърве от тарифите". 
Анализ на ВВС посочва, че Китай всъщност не прави големи отстъпки в тази договорка, тъй като бъдещите мита, с които 
заплашва Пекин, са в отговор на американските действия и ще бъдат наложени, ако САЩ ескалират диспута. Всъщност сега 
Си Цзинпин спечели 90-дневна отсрочка, по време на която двете страни ще провеждат преговори. Големият въпрос обаче 
е дали Пекин наистина е готов да позволи международен достъп до своя пазар в степен, която би задоволила Тръмп, и 
така да се стигне до пълното спиране на търговската война. 
 
Profit.bg 
 
√ Азиатските акции скачат след договорката между САЩ и Китай 
Азиатските акции скачат днес, след като САЩ и Китай постигнаха примирие във връзка с техния търговски конфликт, което 
бе облекчение за перспективите пред световната икономика и даде импулс на развиващите се пазари. 
Чувствителните на търговията валути оглавиха ръста по-рано днес, като австралийският долар поскъпна до 4-месечен връх, 
а щатският долар поевтиня до едномесечно дъно спрямо китайския юан. 
Фючърсите на S&P 500 нараснаха с 1.9%. Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI отчита пивишение от 1.8%. 
Китайският индекс CSI300 скочи с 2.6%. В Япония индексът Nikkei добави 1.3%, повишавайки се до шестмесечен връх. 
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“Пазарите отварят с подкрепа на апетита към риск, но времето ще покаже колко ще продължи този оптимизъм,” заяви 
пред Ройтерс икономистът от ANZ Джо Мастърс. “Вече има няколко официални версии за това какво е постигнато по време 
на срещата.” 
“Засега обаче и двете страни твърдят, че са спечелили,” добавя тя. “Вероятно немаловажно е, че това най-малкото 
предоставя възможност за износа на соя от ключови щати, контролирани от републиканците.” 
Китай и САЩ се договориха да преустановят налагането на нови мита, което спира ескалацията на търговската война между 
тях, като преговорите имат за цел да се достигне до трайна сделка в рамките на 90 дни. 
През уикенда от Белия дом обявиха, че президентът Доналд Тръмп е заявил на китайския си колега Си Дзинпин, че няма 
да вдига митата върху китайски внос на стойност 200 млрд. долара до 25% от 1 януари, както бе обявено преди това. 
Някои други структурни въпроси обаче остават нерешени. 
Инвеститорите предпочетоха да приемат чашата като наполовина пълна и оскъпиха австралийския долар с 0.75%, до 
0.7360 щатски долара. 
Доларовият индекс, който следи представянето на щатския долар спрямо кошница от шест други валути, се понижи до 
96.993. Доларът обаче поскъпна спрямо йената до 113.57 йени. Еврото добави 0.3%, до 1.1345 спрямо долара. 
Мексиканското песо скочи с над 1%, до 20.185 песо за долар, подпомогнато от информацията, че новият президент на 
страната Андрес Мануел Лопес Обрадор може да се откаже от обявените преди това планове за строителството на ново 
летище в столицата. 
Доларът бе подложен на натиск през миналата седмица, когато пазарите приеха изказване на председателя на 
Федералния резерв Джером Пауъл като индикация за забавяне на темпа на вдигане на лихвите. 
Пауъл трябваше да се яви на изслушване пред Конгреса в сряда, но то бе отложено за четвъртък, тъй като големите щатски 
борси няма да работят в сряда в чест на бившия американски президент Джордж Буш-старши, който почина на 94-годишна 
възраст. 
Щатските държавни облигации поскъпнаха сериозно в петък, като лихвата по 10-годишните книжа остана при ниво от от 
2.99%, преди да нарасне до 3.035% рано днес. 
Напредъкът в преговорите между САЩ и Китай и по-евтиният долар може да окажат известна подкрепа на цените на 
суровините. 
През ноември петролът записа най-слабия си месец от над 10 години, поевтинявайки с над 20%, след като предлагането в 
световен мащаб надхвърляше търсенето. 
В момента има големи очаквания, че ОПЕК и Русия ще се договорят за някаква форма на ограничаване на производството 
на срещата във Виена в четвъртък. 
Фючърсите на петрола от сорта брент поскъпнаха с 2.40 долара, до 61.86 долара за барел, докато цената на щатския лек 
суров петрол нарасна с 2.28 долара, до 53.21 долара за барел. 
 


