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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
News.bg 
 
√ България е извън десетката по икономически растеж в Европа 
"Ние се приближаваме до Западна Европа, но Източна Европа тича по-бързо от нас". Това заяви председателят на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев на Български икономически форум "Предприемачество и 
растеж". 
България има една добра стабилност в условия за развитие на икономиката и привличане на инвестиции. 
Експертът отбеляза, че в момента България се намира след десето място по икономически растеж в Европа и се нарежда 
след повечето централни и източноевропейски страни. 
"Успокояващо, според него е, че Западните Балкани заемат по-задни позиции от страната ни", подчерта той.  
"Имаме стремеж към балансиран бюджет, който в последните години е на излишък", посочи Велев. Препоръките на АИКБ 
са да се използва икономическия цикъл за трупане на резерви и правене на реформи, които да позволят при обръщане на 
икономическия цикъл да се отрази по-леко кризата. 
Български икономически форум и организация Евроконсултанс разработват проекти, които насърчават 
предприемачеството в България. Поводът за форума е докладът от Есенния Европейски семестър. Данните включват 
годишен обзор на растежа в еврозоната, както и оценка на бюджетния план в България. 
Керстин Йорна, зам.-генерален директор в Генерална дирекция "Икономически и финансови въпроси" в ЕК обясни, че 
семестърът служи като огледало, с което се наблюдава състоянието на икономиката и като карта, която навигира страните. 
"Към момента броят на заетите в ЕС за първи път достига високи проценти", подчерта тя. С 9,2% се е увеличила и 
производителността в Съюза. 
Според Велев предизвикателствата пред икономическото ни благосъстояние са свързани със стремежа ни към членство в 
еврозоната и по-бързото приемане в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. 
"В това отношение има набелязани конкретни стъпки за по-доброто управление на държавните предприятия, което за 
страната ни е сериозен проблем", подчерта той. 
Правилният път, според него, е чрез листване на борсата на големите държавни предприятия, като това може да се случи 
с увеличаване на капитала или чрез продажба на миноритарен пакет, с което да се подобри тяхното корпоративно 
управление. 
"Професионалният мениджмънт зависи от съответната политическа конюнктура", допълни той. 
Прогнозата на АИКБ на база на анкети сред членовете е за 3,8% ръст на БВП и 8,4% ръст на разходите за труд на отработен 
час. 
Велев изрази съмнение, че ако днес бъдат зададени същите въпроси, няма да има толкова оптимистична нагласа предвид 
външни фактори и цената на електроенергия от последните седмици. 
 
БНТ 
 
√ ЕК: България е под средното нивo на инвестиции в ЕС  
България е под средното ниво на инвестиции в ЕС, показва анализ на Европейската комисия. Според работодателите 
проблемът е в липсата на работна ръка и недостатъчната й квалификация. Икономисти предупредиха, че инвестиции в 
дейности, които не създават растеж, застрашават стабилността на кредитната система. 
Брюксел ни похвали за ниската инфлация, усвояването на евросредства и липсата на икономически дисбаланси,но ръста 
на инвестициите в България не бил на необходимото ниво. 
Кристин Йорна, Ген. дирекция "Икономически и финансови въпроси" в ЕК: За да няма повече инвестиции в България, ние 
откриваме няколко причини - институционалната среда, включваща правосъдието, защитата на собствеността и 
прозрачността. Голямата административна тежест, уменията на работната сила и ниското качество на инфраструктурата. 
Друга неблагоприятна тенденция, според Брюксел е, че темповете в икономиката ни са сравними с тези на догонващите 
държави, а не на най-добре развиващите се.  
Икономистите предупредиха да се внимава с лесно раздаваните кредити, които изкуствено стимулират икономическия 
растеж. 
Георги Ангелов, икономически анализатор: Нас ни трябват инвестиции в машини, оборудване - инвестиции, които дават 
дългосрочен растеж. Трябва ни нов автомобилен завод, а не 1000 нови празни жилищни сгради, които са построени просто 
така, за спекулация. 
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Според работодателите липсата на мотивация, застаряващото население и ниската квалификация, пречат на инвестициите.  
Васил Велев, АИКБ: 40% функционална неграмотност. На 100 пенсиониращи се, на пазар на труда излизат 62-ма, 63-ма. 
Според анкети, 52% смятат, че могат да успеят чрез труд. Очевидно останалите не смятат, че труда е ценност и чрез него 
се успява. 
Работодателите поискаха повече работещи в реалната икономика вместо в администрацията и дадоха пример - 500 000 у 
нас получават заплатите си от бюджета, вместо да генерират средства в него. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Дарик  
 
√ Кои са трудностите пред българската икономика? 
Недостиг на работна ръка, свръхинвестиции в строителството, по-слаб икономически растеж  от страните в Източна Европа. 
Тези и други проблеми бяха откроени по време на Българския икономически форум 2018, който се провежда в София. За 
първи път от 30 години насам у нас работните места са повече от работниците.  Това поставя предизвикателства пред 
бизнеса и пред държавата, коментираха участниците във форума. 
България трябва да привлича продуктивни инвестиции, които създават дългосрочен растеж. Структурата на инвестициите, 
които привличаме е изключително важна, заяви пред участниците във форума икономистът от Институт „Отворено 
общество”  Георги Ангелов. 
Като проблем пред българската икономика той открои и липсата на работна ръка. "75% от населението между 20 и 64 
години работи, което никога не е било през последните 30 години. Това е структурна промяна, към която трябва бизнесът 
да се приспособи. Това изисква повече инвестиции в производителност на труда, по-нови и по-продуктивни машини, така 
че същия брой работници да произвежда повече", обясни Ангелов. 
Повечето страни от Централна и Източна Европа ни изпреварват по икономически растеж, заяви Васил Велев, председател 
на Асоциацията на индустриалния капитал. "Ние се приближаваме до Западна Европа, но Източна Европа тича по-бързо 
от нас. Т.е. страните, с които сме били на приблизително едно икономическо равнище преди 30 години, днес са се 
откъснали значително", коментира Велев. 
Ниска ефективност на публичните разходи,  липса на публично частни партньорства,  външните рискове като срива на 
турската лира, кризата в Гърция и Брекзит също създават проблеми за българската икономика, отчетоха експертите. 
 
Economic.bg 
 
√ Благоденствието в България все повече прилича на „балон“ 
Част от проблема е ниското ниво на инвестиции извън имотния пазар 
Точно преди месец в парламента беше проведена международна конференция „Фискална политика и икономически 
растеж”, на която бившият финансов министър от правителството "Орешарски" Петър Чобанов и икономистът Красен 
Станчев се обединиха около тезата, че бюджетното изобилие в България е илюзия. Днес в хотел „Балкан” на Българския 
икономически форум 2018 европейски и български експерти обясниха какви са всъщност проблемите на българската 
икономика и защо въпреки увеличените средства в държавния бюджет за 2019 г. страната ни може да се сблъска с нова 
финансова криза 
Форумът беше открит от Керстин Йорна, зам.-генерален директор на Генерална дирекция „Икономически и финансови 
въпроси” в Европейската комисия. Тя посочи какви недостатъци на българската икономика проличават на общоевропейско 
ниво. 
„Вече от много години пазарът на труда в България е основен проблем на страната. Предизвикателствата си остават големи 
и в много измерения. Свива се населението в работоспособна възраст, има недостиг на умения и има високо ниво на 
неактивност на пазара на труда, особено сред определени социални групи”, каза Йорна. Тя посочи още, че продължаваме 
да имаме големи проблеми със сивата икономика и липса на прозрачност при определянето на минималната работна 
заплата (МРЗ) заради некачествен социален диалог.  
По отношение на инвестициите в България зам.-генералният директор обясни, че те намаляват заради проблемите в 
институционалната среда, включително в правосъдието, също заради прекалено многото административни и регулаторни 
мерки, както и заради липсата на умения сред работната сила и заради некачествената инфраструктура. 
„Разбира се, Европейският съюз и редицата му оперативни програми могат да допринесат за преодоляване на тези пречки, 
също така можем да насърчаваме реформи. Това, което обаче не можем да направим, е да заместим усилията и волята, 
необходими от правителството, за успешното реализиране и въвеждане на реформите”, заяви Йорна. 
Георги Чукалев, директорът на отдел „Макроикономически анализи и прогнози” в Министерството на финансите, 
представи данни, че ръстът на българския брутен вътрешен продукт (БВП) е над средния за ЕС. Той добави, че според 
макроикономическата прогноза на финансовото министерство тенденцията за изпреварващ ръст на българския БВП 
спрямо общоевропейския ще продължи поне до края на сегашния програмен период през 2021 г. 
Въпреки че Чукалев очаква ръстът на заетостта да се забавя през следващите години, според него заплатите ще растат със 
сравнително високи темпове. „Това е и един от факторите за сравнително високото очаквано нарастване на 
потреблението”, каза той. 
Чукалев отбеляза, че ръстът при цените на жилищата в България е по-голям от потреблението, като изпреварващото 
поскъпване на имотите е над средното за ЕС ниво. „ Още от тази година има сигнали за едно забавяне в ръста на реалните 
цени на жилищата, тоест догодина ние очакваме България да покрива този критерий – нарастване от не повече от 6%”, 

http://news.bnt.bg/bg/a/ek-blgariya-e-pod-srednoto-niva-na-investitsii-v-es
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каза още директорът от финансовото министерство. Не на последно място той отбеляза, че инвестициите в материални 
активи (заводи, машини и т.н.) в България като процентно съотношение спрямо БВП са по-ниски от средното за Европа. 
Именно това слабо натрупване на материални активи и предпочитанието на инвеститорите към сградното строителство 
посочи като голям проблем икономистът от институт „Отворено общество” Георги Ангелов в своето изказване. 
„Като говорим за инвестиции, трябва да имаме предвид какво точно е инвестиция. В националните сметки един нов завод 
с нови машини е инвестиция, но също такава е и една нова офис сграда. Кое обаче носи дългосрочния растеж, кое е по 
продуктивното?”, попита реторично Ангелов. Той припомни, че имотният балон отпреди 10 години също е бил хвален от 
управляващите като ръст в инвестициите, но заради този балон в следващите 10 години банките бяха затрупани с 
необслужвани кредити и така нищо добро не е произлязло за българската икономика. Именно затова правителството 
трябва да е много внимателно спрямо структурата на инвестициите. 
„В момента имаме страни от Източна Европа, в които строителството расте с 33% и те на хартия отчитат много високи 
инвестиции. Но инвестиции в сгради, които няма да се използват, и имотният балон не носят дългосрочен растеж на 
икономиката. Това е лош растеж, който при следваща криза ще доведе до лоши кредити в банките”, каза още Ангелов. 
Според него големите инвестиции в строителството вредят дори на пазара на труда. За кратък период от 2-3 години се 
създават хиляди работни места, за които се обявява, че има недостиг, и хората започват да кандидатстват масово, след 
което обаче бумът свършва и тези хиляди хора остават без работа. 
„Трябва да гледаме структурата – едно е да се направи завод с машини и оборудване, които 20-30 години ще носят растеж, 
друго е сгради, които 20-30 години ще стоят необитаеми. Строителството е хубаво, но само в умерени размери, отвъд това 
то става балон, който само ще създава проблеми”, каза още икономистът от „Отворено общество”. Той напомни, че София 
е рекордьор по брой издадени разрешителни за строеж, и посъветва банките да са много внимателни на кого и за какво 
отпускат кредити. 
По отношение на пазара на труда Ангелов отбеляза, че ситуацията е критична – липсва работна ръка, за пръв път от около 
30 години насам в България има пълна заетост. „75% от населението между 20 и 64-годишна възраст работи, което през 
последните три десетилетия никога не е било. Това обаче означава, че за пръв път работодателите се сблъскат със 
ситуация, в която търсят работници, дори предлагат по-високи заплати и пак няма кадри, просто физически няма повече 
хора”, обясни той. 
Ангелов отбеляза, че разгарящата се криза в съседна Турция може да засегне България много тежко, както е било след 
2009 г. заради фалита на Гърция. Причината е, че проблемите в югоизточната ни съседка ще доведат както до срив на 
турските инвестиции у нас, така и до затваряне на турския пазар за българските работници и инвестиции. Икономически 
риск за България крие дори излизането на Обединеното кралство от ЕС. 
Според него най-добрият ход на България в тази ситуация е все повече да настоява за влизане в чакалнята за Еврозоната, 
в Шенгенското пространство и като цяло страната ни да се стреми да е в ядрото на ЕС. Според него това ще е благоприятно 
за икономиката ни, тъй като страните от Еврозоната излизат от големите кризи за две или дори една година, докато на 
страните от периферията на Блока, където е България в момента, са нужни около 5 години за възстановяване. 
Ангелов веднага получи подкрепа за своите позиции от председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ) Васил Велев. Според него на пазара на труда има проблеми, тъй като минималната работна заплата (МРЗ) 
се определя непрозрачно от страна на държавата. 
„Минималната работна заплата се обявява в предизборните кампании на партиите за четири години напред, след това 
влиза в програмата за управление и ние трябва да водим диалог, за да стигнем до решението, което е вече обявено в хода 
на предизборната кампания”, каза Велев. Той добави, че в по-напредналите общества МРЗ не се определя 
административно от управляващите. Минималните възнаграждения в тези страни се договарят между социалните 
партньори по икономически дейности. 
Конкретно за човешкия фактор на пазара на труда Велев коментира, че е налице демографски срив – на 100 пенсиониращи 
се на пазара на труда излизат около 62 души. Именно затова българските фирми няма как да догонят средноевропейското 
ниво на производителност единствено чрез оптимизиране на дейността и чрез увеличаване на работата, поверена на един 
човек. Освен това самото качество на кадрите в България не е добро – председателят на АИКБ припомни, че страната ни 
се нарежда сред последните 2-3 държави в тестовете на PISA.  
За имотния пазар Велев изрази задоволство, че Европейската комисия ще прави мониторинг на инвестициите в България, 
тъй като никой няма интерес от нов балон чрез прекомерни инвестиции в сградното строителство. 
Въпреки че похвали европейския надзор, председателят на АИКБ обвини ЕС в прилагане на двойни стандарти. „При 
свободното придвижване на стоки, хора и капитали има доста двойни стандарти. Ако то е свободно, само когато е изгодно 
за другите и неизгодно за България, трябва да се замислим. Пакетът „Макрон” всъщност какво е, не е ли протекция, 
ограничаване на свободното движение в ущърб на страни като нашата?”, каза Велев. 
Така на практика присъстващите на Българския икономически форум 2018 се обединиха, че поради едни или други 
причини всъщност състоянието на българската икономика е далеч от цветущото, че може да става дума за балон в 
инвестициите, най-вече на имотния пазар, и че управляващите до последно се опитват да демонстрират благосъстояние 
въпреки реалното положение на нещата. Такова своеобразно обобщение направи и зам.-председателят на Българската 
стопанска камара (БСК) Камен Колев, който отбеляза повечето пари в държавния бюджет за 2019 г. не го правят по-добър. 
„Повечето пари дават повече възможности, но всъщност по-добър бюджет липсва. Според нас публичните разходи са с 
ниска ефективност и това не е само наша оценка, но и на международните институции. България отстъпва по ефективност 
на публичните разходи близо два пъти спрямо водещите страни – можем да постигнем същото като сега с близо два пъти 
по-малко средства”, каза Колев и добави, че у нас на практика няма публично-частни партньорства – всичко се прави със 
средства от държавния бюджет или чрез европари. 
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Нова ТВ 
 
√ Недостигът на работна ръка - истина или мит?  
Истина или мит е недостигът на работна ръка и има ли глад за кадри? Според ново проучване на Агенцията по заетостта 
свободните работни места са 13 298, а безработните лица са 193 499. 
Според главния секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България Милена Ангелова данните не са 
представителни и има много пропуски. Тя коментира, че я притеснява представената бройка на свободните работни места. 
 „За нас оценката е, че българският бизнес веднага би могъл да поеме 100 000 работници и всъщност това задържа 
икономическия растеж у нас. Такива хора обаче няма, защото на 100 пенсионери имаме 62 души на 18 години. 
Населението ни застарява, а голяма част от кадрите работят в чужбина. При 5 % безработица, каквото и заплата да 
предложите, в България ще има безработица”, заяви Ангелова. Тя допълни, че самите професии не са привлекателни за 
младежите. 
Милена Ангелова смята, че трябва да спре да се говори за ниски заплати, а да се започне с мотивацията на младите хора. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Europost  
 
√ Добрин Иванов: Нуждаем се от нова стратегия на ЕС, а не от разделение 
Няма смисъл от годишна финансова рамка, в която липсва визия за това, което искаме да постигнем 
Европа на „различни скорости“, и други подобни възможности са неприемливи за българския бизнес, защото те биха 
означавали, че нашата страна е „осъдена“ да бъде в периферията на Европа. Ако Еврозоната създаде собствена политика 
и собствен бюджет, ще стане още по-трудно да се присъединим към нея. Това каза в интервю за Europost Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на Асоциация на индустриалния капитал в България. 
Следва пълният текст на интервюто (в оригинала му): 

- Mr Ivanov, next year will be crucial for the EU, considering that the UK is preparing to leave the bloc and May will see the 
election of a new European Parliament, which will be tasked with shaping the next European Commission. What is the 
sentiment across the industry in anticipation of these changes? Could there be aftershocks on the horizon? 

We have truly interesting months ahead of us in terms of the European Union's future. First of all there is Brexit, which is taking 
the second-largest European economy out of the EU. London's drive for reforms has resulted in an ill-advised step that will have 
huge ramifications for both sides. They will not be only budgetary; the financial damages will most likely be overcome. The political 
consequences are bound to be more significant because this divorce is undermining the very idea of the EU. We are seeing a 
turnaround in the British public's opinion but the process has already been set in motion. The UK was somewhat of an irritating 
factor in the EU as it always fought for its interests and managed to get concessions for itself. But the country also initiated reforms 
in the bloc. It combated the oversized bureaucracy and regularly sided with weaker countries like Bulgaria. So we are losing a 
valuable ally. 
The second key event is the European Parliament election. It will inarguably be significant because it will decide not only the 
leadership positions in the EU for the following five years but also what policies are tabled. The new European Commission (EC) 
and European Parliament (EP) will determine the region's path for a decade to come. Obviously, the participation of anti-
establishment parties will cause a power shift and passing of new policies. And that carries risks. Against the backdrop of rising 
Euroscepticism and anti-European attitudes in some countries, we still expect parties championing European unity to win and the 
EU to continue on the path of enhanced integration instead of division. Europe on different speeds, tracks and other similar options 
are unacceptable to the Bulgarian business because they would mean Bulgaria being condemned to the periphery of Europe. 

- Discussions are underway on the EU's next Multi-Annual Financial Framework (MFF), which will lay out the priorities for 
the 2021-2027 period. We are witnessing serious differences between the EP and the EC as to which policies should be 
supported. What is your take on this disagreement? 

The budget really is the most important instrument for conducting policies and what is set out in the next seven-year framework 
will determine the EU's direction going forward. A big chunk of the MEPs insist on funding for youth and economic growth 
programmes as well as for those aimed at combating climate change. They want more investments in research and innovation by 
pursuing clearly defined targets. For its part, the EC suggests increase in the funds for defence and security, as well as digital 
economy, combined with reductions for cohesion, agricultural, and most significantly, social and regional funds. This would not be 
good for poorer countries like Bulgaria. But what is more noteworthy, there is no strategy for this upcoming period. We are 
currently following the Europe 2020 strategy that was adopted in June 2010 and its targets and financial allocations. A multi-annual 
framework without such vision is simply nonsense. 

-  The EC aims for the framework to be adopted before the May election. Is it fair for the next bodies to be stuck with 
decisions not made by them? 

I do not believe this is going to happen. At this point, we are far from a finished product. All the same, we are glad that the EC's 
proposal features a slight increase in cohesion policy funding for Bulgaria. The most heated discussions are those surrounding the 
Common Agricultural Policy (CAP). It has been implemented for decades, with billions invested, but has not proven to be effective. 
What is also evident is that the money is not being distributed fairly - it goes to a handful of farmers, leaving crumbs for the rest. 
Over the years, there have been attempts at regulation intended to eliminate these drawbacks but with little success. Looking at 
the proposal for the next MFF, no fundamental changes to this policy's philosophy are being envisioned. 
Today, we are facing the following reality - on the one hand, we have less funding because of the UK leaving, and on the other - 
Member States, especially the affluent ones, are reluctant to contribute more to the European budget. So that brings us back to 

https://nova.bg/news/view/2018/12/07/234079/%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%82/
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strategy - we must decide whether we want to move towards deeper integration or more state. The conversation is already being 
had, we will just have to wait and see what decisions are made. 
Should we not be active in making these decisions? 
Indeed, we seem more inclined to wait for someone to write down, decide what is to be done, when we should be voicing our 
demands with authority. Whoever's voice is heard has the chance to shape the policy. 

- France is seriously pressuring Germany for a separate budget for the Eurozone. Would such a development divide Europe 
even more? 

A separate budget for the Eurozone will not be good news for Bulgaria, which is applying to adopt the euro, as you know. France 
offered us support, albeit with one qualifier, using the worn-out argument that the Eurozone needs to be reformed before it is 
enlarged. We are concerned that if the Eurozone is capsulated with its own budget and policies, it will be even harder for us to 
join it. Adopting the euro is a strategic goal for Bulgaria. Our association also supports this move. We believe it is the right course 
of action because it guarantees enhanced integration with the developed economies. 
Of course, we were surprised by the condition that was posed to us at the last moment - to enter the European banking mechanism 
first. It was unprecedented; we accepted a simultaneous approach because the evaluation of the assets of the banks operating in 
Bulgaria will be useful for the country's banking system. But the very fact that additional conditions are being set is highly 
troublesome and we anticipate that joining the ERMII and the Eurozone itself will be delayed. The division in the EU stems namely 
from this discriminatory treatment, from the big nations' desire to have their own lane of development. You might remember that 
this was present in the five scenarios outlined in Jean-Claude Juncker's White Paper on the Future of Europe, presented in March 
2017. You also surely see what is happening with our bid for the Schengen area - we meet all requirements and yet the political 
stance is negative. 

- How do you see the EU after the end of 'the Merkel era'? What can the tectonic shifts in Berlin's political landscape lead 
to? 

Indeed, Angela Merkel is a pillar of the EU and deserves a lot of credit for its unification and integrity. Germany is not only the 
most powerful European economy, a role-model for the continent, but has a lot of clout in formulating the common EU policies. 
Merkel stood against the Eurosceptics who opposed European integration. Among her moves widely perceived as mistakes are 
the austerity policy, which cost Europe years to climb out of the 2008 financial crisis, and underestimating the migrant threat. 
In your opinion, is it possible that Germany, France and Italy start bickering, driving the EU car into the ditch? In some European 
capitals the governments are now in the hands of a younger, less tolerant generation. 
There is a convergence of multiple trends that are detrimental to united Europe's future - Brussels's strained relations with Poland 
and Hungary, and with Romania of late, the new Italian government's populist behaviour, and the tension with Russia. Indeed, if 
there is no balance between the big European countries, the entire project could go downhill. And it is surely the best one that 
Europe has come up with, following centuries of all kinds of wars. A way must be found for it to continue to function. There have 
always been diverging interests - between the east and the west, between the north and the south, between the rich and the 
relatively poor nations on the continent. Consensus solutions must be found, there needs to be understanding of the benefit of 
moving in one direction together. 

- The next multi-annual framework envisions increased co-funding for infrastructure projects. Is Bulgaria bracing for this 
change? 

Yes, the rules of the multi-annual funding are set to be changed, affecting Bulgaria in two ways. The first is an increase in the share 
we will have to co-fund and the other is reduction in payments made in advance. Until now, we had the right to receive 20% of 
the sum in advance and use the money. Bulgaria used to cover 15% of the funding for European projects and that percentage is 
expected to rise to 30%. This is a big jump when we talk about billions, and it requires the utilisation of much more public resources. 
It is difficult for me to say whether we will be prepared to do so. Over the past years, the national budget earmarked BGN 5bn a 
year for capital expenditure, primarily for investments in infrastructure, repairs of public institutions, etc. Over the last three years, 
these investments have been below the mark by a lot - between 30% and 50%. They are also the main reason for the budgetary 
surplus in 2018. So we can safely conclude that Bulgaria has the resources to meet the new EU co-funding requirements. But what 
happens after 2021, we cannot know. There is even talk of another financial crisis coming. 

- Is the Bulgarian industry involved in the process of investing in innovations and research, in the digital economy? 
I have to say that the Bulgarian IT sector is developing very fast. Just in the past year it recorded 15% of growth and accounts for 
2.5% of the country's GDP, a share that is expected to reach 3% by 2020. In Sofia alone, the software industry employs over 25,000 
people, with the number for the entire country exceeding 100,000 people, when outsourcing is included. The IT sector has 25,000 
vacancies, meaning it is not only developing fast but has a potential, if there is enough qualified workers. Actually, this is our main 
problem - lack of workers, which is the same with other European countries. We also have progressed in the digital economy, 
which grew by 8.2% in the past year, compared with an average of 3.2% for the EU's biggest Member States. Of course, we should 
take into account the low starting point we had. 

- What are Bulgarian businesses doing to support better education? 
The Bulgarian business is extremely interested in reforming the country's education system. We have already made a proposal for 
changes to the Higher Education Act - students who received scholarships paid by taxpayers should be obligated to pay back those 
funds with work first, if they want to work abroad. Or simply repay the public money spent on them. It is unsustainable to keep 
training workers for other, richer countries. As for tertiary education, which has been devalued by the huge number of universities 
out there, we propose a limit of 20,000 students per year financed by the state, compared with 38,000 now. The size of the funding 
for universities should remain unchanged. This way, there will be more resources devoted to the education of any given student, 
which will raise the quality. 
I should note that more money is being poured into education from the budget, especially at the high school level, with the goal 
of attracting quality teachers. We support this. In addition to a 20% raise in teachers' remuneration, proposals foresee 2,800 more 
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students to be included in the dual education system. More than 200 employers will participate in the scheme. Additional funds 
are also being set aside for specialties considered a priority for society. Another BGN 25m are planned for out-of-class activities, 
which have fallen by the wayside in the last couple of decades. 

- There is a lot of talk lately of European value added. How can we accomplish it? 
It is the multiplied effect of the union between Member States. United, we stand strong, as the motto of the Bulgarian Presidency 
of the Council of the EU said. This is more than a motto, it is a historically proven maxim. How can we increase the value added 
from this union? Well, through all that we already mentioned - common education programmes, digital economy, environmentally 
friendly programmes, improved operation of the single market, attracting investors and reducing the administrative burden. And 
there is also a topic that seemed to have fallen between the cracks in this Commission's term - the reindustrialisation of Europe. 
At present, industry accounts for a little over 20% of GDP, which is not enough. 
Close-up 
Dobrin Ivanov has master's degrees in Accounting and Auditing from the University of Economics - Varna, and in Law from the 
University of Plovdiv. He also has several postgraduate programmes and specialisations on his resume. Mr Ivanov has been an 
executive director of the Bulgarian Industrial Capital Association since 2009. He is also a deputy chair of the National Council for 
Employment Promotion with the Ministry of Labour and Social Policy. 
 
Marica.bg 
 
√ Шоков скок в цената на тока на свободния пазар 
Десетки компании от металургията спират производство  
Големи компании от металургичната промишленост са спрели принудително работа преди дни, а други обявиха, че ще ги 
последват. Причината е, че само за месец цената на тока на свободния енергиен пазар е скочила драстично с 250%, съобщи 
за „Марица“ Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/.  
Заради свръх високата цена на еленергията, която излиза от рамките на договореното, силно енергоемната фирма 
"Чугунолеене" в Първомай е разпуснала близо 250 работници. Същата е съдбата и на старозагорския "Холдинг Металик" - 
"Енергоремонт - Гълъбово" и "Металик". Три от дружествата на "Холдинг Загора" също са обявили, че спират 
производството си. Това са "Прогрес", "Пресков" и "Хранинвест - ХМК".  
Цената на тока на свободния енергиен пазар от средно 89 лв./МВтч през ноември е стигнала до над 207 лв. на 3 декември. 
За 4 декември 2018 г. договорените количества електроенергия са били на цена от 170 лв. за мегаватчас. Според запознати 
с енергийния пазар  причината за шоковото увеличение в цената е ограниченото предлагане, което изцяло зависи от 
държавните АЕЦ "Козлодуй", ТЕЦ "Марица-изток 2" и НЕК.  
От бизнеса правят мрачна прогноза, че необоснованото повишаване на цената на еленергията може да доведе до фалити, 
загуба на трайни работни места и замразяване на нивата на доходите в редица браншове и отрасли. Респективно ще 
предизвика увеличаване на цените на хранителни и нехранителни стоки. Аномалията като цяло ще засегне не само 
бизнеса, но и държавни и общински администрации, болници, училища и др.  
Заради поредната абсурдна ситуация в енергийния сектор от АИКБ изпратиха вчера писмо до премиера Бойко Борисов и 
до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. За непазарните механизми и некоректно 
отношение, бизнесът обвинява „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ).  
В лаконично съобщение до медиите от БНЕБ коментират, че "са собственост на Българска фондова борса АД, оператор на 
организирания борсов пазар на електрическа енергия в България. В тази си роля БНЕБ ЕАД не може да влияе по никакъв 
начин на цените на пазар „Ден напред“, които са резултат от подадените обвързващи оферти на пазарните участници. 
Увеличението на средната цена на пазар „Ден напред“ през последните дни е обусловена от повишеното ниво на търсене 
на електрическа енергия". 
Поредната истерия е дежавю 
Точно преди година цените на тока на свободния пазар скочиха с около 20 процента за дневна и нощна тарифа. Основната 
причина бе в дефицита на електрическа енергия. Поради безводие в язовирите ТЕЦ-овете, които произвеждат най-евтин 
ток, тогава не работеха с пълен капацитет. Тогава се пусна слух, че родният ток, който произвеждат държавните дружества 
АЕЦ "Козлодуй" и ТЕЦ "Марица Изток 2 и 3", се изнасял през Националната електрическа компания, за да се подпомогне 
предприятието. 
Бизнесът с отворено писмо до премиера Борисов: Увеличението от 350% ще взриви пазара 
Васил Велев, председател на Управителния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/ реагираха остро срещу нерегламентирания скок на цената 
на тока на свободния пазар, с "убийственото" за бизнеса увеличение от над 350%. В тази връзка те изпратиха писмо до 
премиера Бойко Борисов и до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов, подписано от 
председателя на управителния съвет на АИКБ Васил Велев, което публикуваме без съкращения. 
Уважаеми господин министър-председател, 
Вече месеци наред наблюдаваме неаргументирано повишаване на цената на електроенергията в страната. Нееднократно 
сме сигнализирали за абсурдни и видимо непазарни отклонения в търгувани количества и цени на платформите на 
„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), включително и при директни сравнения на дългосрочни продукти и 
резултати от сегмент „ден напред“ с количества и цени на румънската борса OPCOM и унгарската борса HUPX. 
Припомняме, че с Решение № Ц-11 от 01.07.2018 г. КЕВР определи прогнозна годишна пазарна цена за базов товар за 
периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в размер на 70 лв./MWh след анализ на търговските резултати на гореспоменатите три 
борси, както и при прогноза за цена на дългосрочните продукти на БНЕБ за периода 01.07.2018 г. - 30.06.2019 г. в интервала 
72,00 - 75,00 лв./MWh. Естествено, това беше ясен референтен сигнал за индустриалните потребители в България за 
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очаквани ценови нива. На тази база се изготвят програми за развитие във всяко едно дружество у нас - по начина, по който 
Министерство на финансите прави своите приходни и разходни бюджетни разчети. 
В действителност резултатите след август 2018 г. не само че показват значителен ръст над прогнозираното, но през 
последните седмици и дни цените на електроенергията за свободен пазар у нас буквално се взривиха, за да достигнат 
абсурдните нива от 250-275 лв./MWh. Ръст от над 350% е всичко друго, но не и нормален! 
Твърдения на ресорни управляващи сектора, че това е само резултат от пазара, са или съзнателно изричани неистини, или 
напълно недопустима некомпетентност! Цените, на които сме свидетели, са резултат и на системна безотговорност по 
отношение на ресорни ангажименти и нихилизъм спрямо индустриалните енергопотребители - без претенции за 
изчерпателност. 
Като се започне от недалновидно управление на държавната енергетика в частта добив и производство, мине се през 
непрозрачни интереси при резервиране на мощности и се стигне до елементарното „хитруване“ за компенсиране на 
високи цени за емисионни квоти, изземвайки ресурс от крайните индустриални потребители, чрез манипулирано 
ограничено предлагане на електроенергия. Впрочем, въпрос само на време е високите крайни цени на електроенергия да 
се прехвърлят и към битовите абонати през регулираната цена. 
Господин министър-председател, 
Вече получаваме сигнали за преустановяване на производствени режими в енергоинтензивни производствени мощности 
- ето защо настояваме за навременни енергични и конкретни действия! 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Борисов ще участва в петъчния парламентарен контрол 
Премиерът Бойко Борисов ще участва в петъчния парламентарен контрол с отговор навъпрос, зададен му от опозицията. 
Той ще даде пояснения в отговор на въпрос на депутати от БСП относно създаване на Държавна агенция за пътна 
безопасност. 
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева ще отговаря на питане относно позицията на МВнР свързани с 
груба намеса на сръбските власти в изборите за Национален съвет на българското малцинство.  
Към нея е зададен и въпрос за отношенията между България и Македония и позицията на Република България за името 
Северна Македония. 
Николина Ангелкова, министър на туризма, ще очертае очакванията за зимния сезон и ще разясни комуникационни 
кампании за популяризиране на дестинация България. 
 
√ Президентът Радев отличи с награди иновативните предприятия у нас  
Президентът Румен Радев призова държавата да подкрепи иновациите с повече финансиране и административни 
облекчения. Той вярва, че с общи усилия страната ни има възможност да се нареди в предните позиции на иновационната 
карта на Европа. Държавният глава участва в 14-ия национален иновационен форум, който се провежда под негов 
патронаж. 
Иновациите са най-ефективният инструмент за постигане на висок и устойчив икономически растеж, отбеляза в 
изказването си президентът Радев. Подчерта, че страната ни има традиции и постижения, които трябва да се използват 
като лесния достъп до широколентов интернет и младите таланти, които печелят челни места в престижни международни 
състезания всяка година. 
Румен Радев - президент на Република България: Години вече имаме програми, но нямаме реално финансиране от 
държавата такова,каквото трябва да бъде, а тази дейност се финансира основно от бизнеса и чужди инвеститори, което 
автоматично ни поставя в някаква зависимост от тях.  
Заместник-министърът на образованието Карина Ангелиева увери, че има желание да се направи необходимото. А целта 
е да се създаде ново партньорство между индустрията, държавните институции и гражданското общество.  
Карина Ангелиева - зам.министър на образованието и науката: Администрацията и правителството са огледало на 
българското общество и българската икономика,т.е. какъвто капацитет има от едната страна, такъв има и от другата или 
няма съответно. Ние сме едно цяло и съответно политиките трябва да ги правим в партньорство.  
На форума бяха отличени предприятия с иновативни постижения в различни категории. 
 
√ Йорданка Фандъкова представя бюджета на Столична община за 2019 г. 
Тя ще обяви приоритетните области за развитие на града и тяхната финансова обосновка. За столичани към момента е 
ясно, че такса смет няма да се увеличава. За гражданите тя ще бъде 1,6 промила върху данъчната оценка на жилищата, а 
за бизнеса - 10 промила върху отчетната стойност на имотите. 
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√ Започва конгресът на ХДС, който ще определи наследника на Ангела Меркел 
В Хамбург започва двудневен конгрес на германския Християндемократически съюз. 
Делегатите в него ще гласуват за нов лидер на партията, след като Ангела Меркел реши да се оттегли от поста. 
Непосредствено преди конгреса бе оповестено допитване на обществената телевизия ARD, според което с четири пункта 
се увеличава подкрепата за германския консервативен блок, а с три - намалява подкрепата за "зелените". В надпреварата 
за наследник на Меркел категоричен фаворит на избирателите остава генералният секретар на ХДС Анегрет Крамп-
Каренбауер. 
 
Investor.bg 
 
√ Строежът на АЕЦ „Белене“ може да струва около 9 млрд. евро 
Изграждането на атомната електроцентрала ще отнеме приблизително 8 години, показва докладът, представен 
от министър Теменужка Петкова  
Строежът на АЕЦ „Белене“ може да бъде завършен за сумата от около 9 млрд. евро, показва анализът на Министерството 
на енергетиката, който беше представен от енергийния министър Теменужка Петкова по време на заседание в Народното 
събрание, свързано с процедурата за избор на стратегически инвеститор за изграждането на атомната централа и 
възможностите около структурирането на проекта. 
Докладът показва, че проектът може да бъде завършен в рамките на 8 години, като максималният срок, поставен от 
процедурата е 10 години, предава БТА. 
Според Петкова предложение от стратегически инвеститор на стойност под 9 млрд. евро ще бъде оценено най-високо от 
страна на министерството и правителството. 
Предвижда се процедурата за избор на стратегически инвеститор да премине през 9 етапа, като нейният старт може да 
бъде поставен в началото на 2019 г. 
По нейните думи процедурата предвижда финансирането на новата ядрена мощност да се извърши с 20% собствен и 80% 
привлечен капитал. 
Задължително условие, което се отнася към бъдещите стратегически инвеститори, е да има българско участие в проекта, 
което да е под формата на апортна вноска от вложените инвестиции до момента от страна на „Националната електрическа 
компания“ ЕАД. 
От енергийното министерство смятат, че срок от 8 години е напълно реалистичен за изграждането на централата, тъй като 
проектът е в напреднала фаза и притежава необходимата лицензионна процедура. 
Стойността, която е поставен като максимална за изграждането на АЕЦ „Белене“, е с таван от 10 млрд. евро. 
Най-удачен вариант за структура на проекта е участие в отделна проектна компания с всички активи, които са относими 
към централата и съответно те ще бъдат оценени и тяхното апортиране в нова проектна компания ще стане паралелно с 
разговорите с потенциалните инвеститори. 
Петкова подчерта, че проектът ще трябва да бъде реализиран изцяло на пазарен принцип, без предоставяне на държавна 
гаранция, както и на корпоративна такава, без включването на дългосрочни договори за изкупуване на електрическа 
енергия от страна на държавата. 
Предложение за над 30% участие на български компании в реализирането на проекта ще бъде с предимство, изтъкна 
енергийният министър. 
От техническа гледна точка бъдещият инвеститор трябва да се придържа към проекта, който е нотифициран от 
Европейската комисия (ЕК) през 2007 г. 
Това означава, че трябва да бъде използвано изцяло оборудването, което е произведено за този проект, както и да бъдат 
използвани всички лицензии, уточни Петкова. 
 
√ Окончателно: Електронната винетка се въвежда от 1 януари 2019 г. 
АПИ ще контролира заплащането на таксите за преминаване по платената пътна мрежа чрез електронна система, 
реши на второ четене парламентът 
Електронната винетка се въвежда от 1 януари 2019 година. Всички шофьори, които са закупили хартиен винетен стикер, 
който изтича след 1 януари 2019 г., ще запазят правото си да ползват платената пътна мрежа до изтичане на неговия срок. 
Това реши окончателно парламентът с приетите промени в Закона за движението по пътищата, предава БТА. 
Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ ще осъществява контрол върху заплащането на съответната такса за преминаване 
по платената пътна мрежа чрез електронната система за събиране на пътни такси. 
Парламентът даде право на длъжностни лица от АПИ, определени от председателя на УС, да спират движещи се МПС чрез 
сигнал със стоп-палка с червена светлина като сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се автомобил на 
агенцията със съответното означение. Те ще могат да проверяват документите за самоличност на водача, както и всички 
документи, свързани с управляваното превозно средство. 
Дава се възможност за картово плащане на съответните пътни такси, регламентирани в Закона за пътищата. 
Представителите на АПИ ще могат и да изземват и задържат свидетелства за регистрация на МПС в предвидените от закона 
случаи, както и да съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения, да връчват електронни 
фишове за тях. 
Пътната агенция създава и поддържа информационна система, в която се издават и съхраняват докладите за нарушенията 
и електронните фишове. В системата могат да се съхраняват и съставени, но невръчени покани за съставяне на актове, ако 
отговарят на изискванията за електронен документ и са подписани с електронен подпис. 
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Депутатите решиха също заповед за прилагане на принудителна административна мярка да не се издава, ако в срок до 
два часа от съставянето на акта за установяване на административно нарушение и отнемане на свидетелството за 
управление на МПС или на свидетелството за регистрацията му, се заплатят дължимите глоби. В този случай отнетите 
документи се връщат на водача, което се отразява и в акта. 
Вписаният собственик, съответно ползвател, се освобождава от административно-наказателна отговорност във връзка с 
административни нарушения, ако в срок от седем дни от връчване на акта или електронния фиш представи декларация, в 
която посочи данни за лицето, извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно 
средство. 
При нарушение, установено и заснето от електронната система, може да се издава електронен фиш в отсъствието на 
контролен орган като той съдържа данни за мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния 
номер на пътното превозно средство, собственика или вписания ползвател, размера на глобата, срока и начините за 
доброволното заплащане. 
По отношение на пътните превозни средства, които напускат България, Агенция "Митници" ще контролира маршрутите на 
превозвачите. За тази цел митничарите ще могат да проверяват съответствието им с декларираните тол данни. Длъжностни 
лица от Агенция "Митници" няма да допускат МПС да излезе от страната, ако не е заплатена съответната такса според 
Закона за пътищата. 
Занапред от специален режим на движение ще се ползват и МПС, определени от Изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация", чието предназначение е осъществяване на контрол.   
 
Нова ТВ 
 
√ Напрежение сред бизнеса: Токът за индустрията поскъпва три пъти  
Хаос на електроенергийния пазар. Бизнесът сигнализира за скок в цената за индустрията с над 300%. Работодателите 
прогнозират поскъпване на стоките и масови фалити на предприятия. Настояват и за намесата на премиера. 
Напрежението започна в края на миналата седмица. Сега обаче чашата на търпението била преляла, твърдят големите 
компании. Според данните на бизнеса цената на свободния пазар е скочила с до 350%. 
Регулаторът вече започна проверка. Последва и спешна среща при енергийния министър Теменужка Петкова. Според 
данните на ведомството средната цена у нас е около 40 евро. За сравнение - в Гърция била 60 евро. Високите цени идвали 
от високото търсене. 
Фирми обаче остават притеснени. Започнали да получават писма за предоговаряне на твърдата цена. На практика бизнесът 
изчислява, че ако всичко това стане факт, се задава тежка зима. 
В едно от най-големите пловдивски предприятия в момента работят повече от 2000 души. През последните седмици обаче 
цената на тока води фирмата пред задънена улица. Твърдят, че няма полезен ход. От фирмата пресмятат, че напрежението 
на свободния пазар на ток е достигнала рекордно ниво, а това щяло да се отрази на всички по веригата. 
Точно заради огромните колебания на свободния пазар част от фирмите работят с твърда цена. И те обаче вече са получили 
уведомителни писма, че тя трябва да бъде предоговорена. В противен случай доставките на ток ще спрат от началото на 
следващата година. Големите фирми изпратиха писмо до премиера, в което пишат, че "цените буквално се били взривили, 
а ръстът от 350% бил всичко друго, но не и нормален". 
Регулаторът вече проверява сигналите за манипулации при цените на борсата. Последва и среща с ресорния министър. 
Добрата новина е, че при битовите абонати основания за притеснения няма. 
И все пак - рано било за точни прогнози, допълват от КЕВР. Как високите цени за бизнеса ще се отразят на цените на стоките 
и услугите предстои да разберем. 
 
√ С нова резолюция: ЕП призовава за приемането ни в Шенген 
Следващата седмица Европейският парламент ще приеме нова резолюция, с която ще призове България и Румъния да 
бъдат приети в Шенген възможно най-скоро. Това съобщи ЕП след изготвянето на дневния ред на предстоящата в 
Страсбург последна за годината сесия на евродепутатите. 
Резолюцията е незаконодателна и призовава Съветът на ЕС да вземе бързо и положително решение за присъединяването 
на двете страни към пространството без гранични проверки. ЕП подкрепи присъединяването на България и Румъния към 
Шенген през юни 2011 г. и няколко пъти потвърди становището си. 
Двете страни частично прилагат правилата от Шенген, отбелязва ЕП. Окончателното решение те да станат част от 
пространството трябва да бъде взето с единодушие в Съвета на ЕС. 
 
Economic.bg 
 
√ 44% от европейците нямат основни цифрови умения 
90% от професиите на бъдещето ще изискват такива, каза Мария Габриел 
44% от европейците нямат основни цифрови умения, а в недалечно бъдеще 90% от професиите ще изискват такива. Това 
каза еврокомисарят по цифрова икономика и общество Мария Габриел по време конференция на високо равнище  ICT 
2018 Conference във Виена.  
Сериозен е и проблемът с недостига на специалисти с високи цифрови умения, например в областта на изкуствения 
интелект, киберсигурността и суперкомпютрите. „Нямаме никакво време за губене и трябва да действаме сега“, призова 
Габриел.  
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И в момента липсват 350 000 експерти в сферата на информационните и комуникационни технологии в Европа. Тази 
тенденция се увеличава, защото не само търсенето е силно, но и образователните системи не са достатъчно адаптирани 
новите реалности. „Поради това Европейската комисия подкрепяме дейности и инициативи за въвеждането на нови и 
смели мерки за образование и обучение, включително обучение през целия живот“, каза еврокомисарят.  
Така в новата програма „Цифрова Европа" например, която само преди два дни бе одобрена от Съвета, са предвидени 700 
милиона евро инвестиции за обучението на така нужните на Европа специалисти с високи цифрови умения. „Ние оставаме 
инициаторите на начина, по който се развиват и работят технологиите, и ако искаме да се възползваме максимално от тях, 
трябва да придобием нужните умения“, обобщи Габриел.  
Веднага след дебата тя връчи Европейските награди за цифрови умения, за които кандидатстваха 264 проекта и 
инициативи в пет категории. Вотът определи 24 от тях, които да продължат към финала. Независимо жури, съставено от 
членове на Управителния съвет на Коалицията за цифрови умения и работни места, оцени и избра един победител за всяка 
категория: 
1. Цифрови умения за всички 
Digital Senior (Норвегия) 
Инициатива на норвежкия Червен кръст за помощ на старите хора, които имат близки до никакви цифрови умения при 
използването на технологии от всекидневието, за да се преодолее страхът, че можеш да останеш без връзка. Програмата 
им помага да се приспособят към живот в нашето цифрово общество. След 10 седмици обучение възрастните хора да 
постигнали основно овладяване на употребата на таблет и са способни да използват и разбират имейл, камера, видео чат 
и две приложения по техен избор. 
2. Цифрови умения за работната сила 
Coding Bootcamp Praha (Чешка република) 
12 седмичен обучителен лагер за развиване на уеб и програмиране в Прага, Чешката република, чиято цел са хората, които 
сменят кариерата си. Лагерът въвежда в света на технологиите група от хора, които са силно заинтересовани в промяната, 
но не могат да си позволят скъпи пазарни решения. Силните страните на програмата включват учебен план, тестван от 
индустрията, назначаване на гимназисти, международна среда и цялостен подход. 
3. Цифрови умения за професионалисти 
Обучителна рамка за анализиране на данни в Airbus (Франция, Германия, Испания, Обединено кралство) 
Тази рамка бе създадена, за да увеличи уменията на работната сила в Airbus с компетенции в науката за данните. Тя е част 
от програмата за цифрова трансформация на компанията. Подходът е иновативен, защото разчита както на цифровото така 
и на социалното/общностното обучение. Слуижителите високо оценяват тази обучителна рамка, тъй като тя предоставя 
възможност за развитие на техния профил и кариерни възможности. 
4. Цифрови умения в образованието 
Lie Detectors (Белгия, Германия) 
Това е организация с идеална цел за новинарска грамотност, водена от независими журналисти, чиято цел е да се започне 
разговор в класните стаи на Европа за цифровата дезинформация. Организацията помага на младежите и на децата да 
научат как да забелязват и да устояват на нарастващия обем манипулативни медии, достигащи до техните профили в 
социалните медии, както и да развият свой независим поглед за света. 
5. Цифрови умения за момичета и жени 
#Hackeuses! (Франция) 
#Hackeuses! е програма за вписване в цифрова среда, организирана от Simplon.co и посветена на жените с цел да ги 
подкрепя в създаването на професионален проект в цифровия сектор. Програмата се насочва към жени от 18 до 50 
годишна възраст, главно живеещи в квартали с нисък доход и селски райони, безработни ени и/или без обучение. 
Програмата включва теоретични уроци, дискусии, групови семинари и т.н. и засяга различни аспекти на цифровия сектор, 
включително уеб развитието, роботиката и личните данни. 
Освен тези награди, българският еврокомисар и австрийският министър на транспорта, иновациите и технологиите 
Норберт Хофер връчиха още наградите за най-добри иноватори «Иновационен радар» и наградите за разработчици 
„FIWARE ICT" 
 
News.bg 
 
√ Росен Желязков: Има интерес към концесията на летище София 
Голям международен интерес има към концесията на Летище София. Това обясни пред bTV транспортният министър Росен 
Желязков. 
Печалбата на летището сега е 10 млн. лева годишно, а може да се удвои, смята Росен Желязков. По думите му в концесията 
е заложено изграждането на нова писта. 
В централния бюджет е описано, че парите от концесията на Летището ще бъдат дадени за БДЖ и за покриването на 
дълговете му към държавата, допълни Желязков. 
В същото време станаха ясни рокадите в БДЖ - на мястото на председателя на борда на директорите на БДЖ Велик Занчев, 
който е и зам.-министър на транспорта, в холдинга застава Григори Григоров. Главният изпълнителен директор Владимир 
Владимиров ще бъде сменен от Светломир Николов. 
За приетия в ЕС пакет "Мобилност", министърът на транспорта обясни, че само България и Литва са били против 
предложенията на Брюксел за т.нар. план "Макрон". 
По думите му те са имали ясно и единодушно мнение, заедно с превозвачите и евродепутатите ни. Този проблем показва 
разделението на Европа на периферия и централни държави, каза още той. 
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Според транспортния министър българските превозвачи са много конкурентноспособни и имаме един от най-добрите 
автопаркове. 
По думите му тези общи законодателни решения целят да не засегнат големите европейски държави, но по този начин те 
дискредитират периферните държави и ги ощетяват. Според него за съжаление решенията в Съвета на ЕС се взимат по 
държави и за да се блокира този закон, то е трябвало поне 12 държави да не го подкрепят, но Полша и Чехия в последния 
момент са се отказали. 
Желязков коментира още, че за да има едно правило, то трябва да бъде приложимо и да може да се контролира. 
В момента той не вижда вариант, при който да се следи дали даден шофьор се е прибрал вкъщи след четири месеца по 
пътищата. Неговото мнение е, че тази мярка е по - скоро да се удовлетворят исканията на гражданите в Западна Европа. 
Според министър Желязков България няма да подкрепи и забраната да се спи в кабините на камионите. По думите на 
министъра нашите кабини са модерни и предлагат всички условия за почивка в тях. 
 
√ Орбан разреши гигантски проправителствен медиен конгломерат в Унгария  
Премиерът на Унгария позволи създаването на гигантски проправителствен медиен конгломерат, който няма да подлежи 
на проверка от медийните и за конкуренцията регулатори, информират АФП и АП. 
Виктор Орбан се е подписал под постановление, което е публикувано в официалния бюлетин. В документа се призовава 
за сливане на стотици медии от "национална стратегическа важност". Те са изключени от правилата за конкуренция. 
През миналата седмица 10 компании дариха медии на фондация, която ще контролира близо 480 телевизии, радиа, 
онлайн медии и печатни издания. Тя ще се ръководи от Габор Лискай, издател, който е известен с лоялността си към Орбан. 
Редица унгарски и международни журналисти, а също така медийни асоциации изразиха безпокойството си, че 
конгломератът ще засегне медийния плурализъм и свобода. 
Целта на конгломерата, наречен "Фондация за печата и медиите в Централна Европа", е да развие "публичния дискурс на 
базата на националните ценности". 
Според анализатори споразумението за сливането на тези частни компании под чадъра на една група означава, че те ще 
бъдат под "пълен централен контрол". Подобна концентрация на медийна сила е безпрецедентна за страна членка на ЕС. 
 
БНР 
 
√ Хасан Адемов: Решенията на ТЕЛК не казват какво може да работи човекът с увреждания  
В ТЕЛК най-големият проблем е, че медицинската експертиза, на този етап, дава оценка на увреждането, но по никакъв 
начин не дава оценка за това какво може човекът с увреждане". 
Това каза в предаването "Преди всички" по "Хоризонт" председателят на социалната комисия в парламента д-р Хасан 
Адемов. Коментарът му е по повод призивите на майките на деца с увреждания за реформа в ТЕЛК и намерението им през 
януари да преместят протестния си палатков лагер пред здравното министерството: 
"Няма в ТЕЛК-овите решения и идея за това какво може човекът с увреждания с работоспособността, която е останала след 
оценка на медицинския проблем. Функционалността - какво може човекът с увреждане – липсва, а това е едно от важните 
условия, за да може да бъдат преодолени бариерите в обществото – достъп до образование, недостъпна околна среда, 
транспорт, работни места, които трябва да бъдат адаптирани“. 
На въпрос дали предвидените 437 милиона лева за хората с увреждания в бюджета за догодина са достатъчни, Адемов 
заяви: 
„Няма основание за притеснение, че финансовият ресурс ще бъде недостатъчен. Най-важното обаче е, че за първи път 
личната помощ и асистентската подкрепа в новия закон е разписана по начин, който гарантира устойчивост, а не 
бенефициенти да се чудят дали ще има програма, пари и т.н.“.  
Адемов припомни: 
„До този момент са приети двата закона от обявения предварително пакет от три закона - Законът за хората с увреждания 
и Законът за личната помощ. Предстои през следващата седмица на първо четене в Комисия по труда социалната и 
демографската политика да бъде гледан третият закон - за социалните услуги. Той влиза в сила от 2020 година, така че през 
следващата година ще имаме възможност да поработим върху него.  
Една от протестиращите майки - Мая Стоицева, подкрепи мнението на председателя на социалната комисия за 
проблемите на ТЕЛК. В сега съществуващия ТЕЛК има възможности за много порочни практики, категорична е тя, но 
подчерта, че "в момента вратите на Министерство на здравеопазването са отворени и разговорите, които водим, са 
истината задълбочени, с разбиране и с желание да се променят нещата“: 
"Имаме медицинския документ, така че ние си имаме нужда от медицинските специалисти, няма нужда да се страхуват за 
работата си. Просто идеята е да стане наистина по европейски стандарт преценяване на уврежданията. Значи, ние си 
имаме медицинските специалисти и един екип от социални работници, дай, Боже, психолози, дай, Боже, други 
специалисти, трудотерапевти, които да се включат към тези екипи", коментира тя. 
Стоицева даде пример със собствения си син: 
"Липсва ми нататък какво е необходимо, за да може да се включи в образователната система, какво му е необходимо, за 
да може да излезе на пазара на труда в един момент,  какво той може. Медицинският документ казва: „Ограниченията са 
това“, но оценката на функционалната ще покаже: „Той може това, това и това. Необходимо му е - да кажем - помощно 
средство, ресурсен учител, психолог, специална работна. Той може да прави снимки, значи можем да търсим такова 
работно място“. 
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√ Евроексперти препоръчват как да опазим Бузлуджа извън политическата му употреба 
Монументът трябва да стане паметник на културата от национално значение и да се възстанови на два етапа  
Европейски експерти предлагат конкретен план за действия по опазването на монумента Бузлуджа. В доклад от вчера те 
описват как стъпка по стъпка как може да се случи това. По-рано организацията „Европа ностра“ включи Бузлуджа в списък 
с най-застрашените културни обекти в Европа.  
Евроекспертите са посетили страната ни през септември. Те са имали срещи с българските власти на национално, 
регионално и местно ниво. Тогава са се запознали в детайли и на място с историята и характеристиките на паметника, а 
сега излизат със заключителен доклад.  
Съществуването на този доклад е много високо признание за качествата на обекта, обясни в предаването „12+3“ арх. Дора 
Иванова, учредител на фондация „Проект Бузлуджа“. 
„В доклада се твърди, че паметникът е уникално инженерно постижение и шедьовър на архитектурата от европейско 
значение и много важна, основна цел, е да бъде извън бъдещи политически противоречия“, каза арх. Иванова. Докладът 
е категоричен, че Бузлуджа трябва да бъде категоризиран като паметник на културата от национално значение, като най-
логично е Министерството на културата да се заеме със спасяването на обекта.  
Според европейските експерти, опазването на Бузлуджа е източник на културни, туристически и икономически 
възможности за страната ни.  
Експертите разделят опазването на паметника на две фази. Първата е тази на спешните мерки, в която трябва да се 
предприемат неотложни ремонтни дейности, за да не прониква вода. "Те биха възлезли на около 500 хиляди евро и биха 
могли да се финансират като извънредна целева помощ от правителството", посочи Дора Иванова.  
След като се изясни дългосрочно функцията на паметника, самото му опазване би струвало 7.5 млн евро и средствата биха 
могли да дойдат от европейските структурни фондове, допълни архитект Иванова. Ако правителството има интерес от 
такъв проект, независим експертен екип може да предостави безвъзмездна техническа помощ за кандидатстване пред 
европейските структурни фондове, подчерта тя. 
Докладът препоръчва обстойно проучване и обществени дискусии да предшестват финалното предназначение на 
монумента. Препоръчва се запазването му като музейно пространство и то да се поддържа като туристически обект с място 
за събития и образователни инициативи. 
 
√ Лъчезар Богданов: Повишаването на лихвите е неизбежно 
„Политиката на нулеви лихви както в САЩ, така и в Еврозоната беше извънредна мярка и тя няма как да продължи вечно. 
В САЩ от три години тече процес на постепенно повишаване на основните лихви -  и оттам, разбира се, и лихвите, които 
плащат бизнесът и домакинствата“. Това каза в предаването „Нещо повече“ на програма „Хоризонт“ на БНР 
икономическият анализатор Лъчезар Богданов.  
Той добави, че в Еврозоната този процес още не е започнал, но от 1-ви януари Европейската централна банка няма да 
изкупува финансови активи на страните от зоната и един от източниците на ликвидност ще изчезне.  
Според Богданов е въпрос на време лихвите по кредитите и в Европа да започнат да се повишават.  
Той посочи, че инфлацията в Еврозоната е достигнала 2 %, а в България и други страни от Източна Европа е даже по-висока 
и това няма как да не се отрази на лихвите.  
„Всички индикации сочат натам, че в следващите няколко години тенденцията ще се обръща и основните лихви ще растат 
и за банките ще бъде по-трудно да имат достъп до безплатен ресурс. Те ще трябва да се обърнат към депозантите и да 
насърчават други форми на спестяване“, каза Богданов.  
Той добави, че лихвите оказват сериозно влияние върху секторите от икономиката, които имат дълъг период на отплащане 
– например недвижимите имоти и инфраструктурните проекти. 
„В такива случаи има трудности за бизнеси, които са дългосрочни“, коментира анализаторът.  
Казано по-просто, проекти, които изглеждат печеливши при нулеви или близо до нулата лихви, при 4-5 % основна лихва 
стават губещи“, обобщи Лъчезар Богданов. 
 
√ Рекорден брой от над 1 милиард на самолетните пасажери в ЕС през 2017 година 
Ръст на пътниците на летище София с цели 30,5% до близо 6,5 милиона 
През 2017-а година броят на транспортираните по въздух пътници в ЕС е надминал 1 милиард, като България е сред 
страните, отчели най-солиден ръст на превозваните по въздуха пасажери, а преминалите през летище "София" пътници са 
нараснали с над 30%, показват данни на Европейската статистика.  
През миналата година в рамките на Европейския съюз са пътували по въздух 1,043 милиарда пътници, което е със 70,5 
милиона (или със 7%) повече в сравнение с 2016-а година и с цели 39% над техния брой през 2009-а година. Евростат 
отбелязва, че през този период въздушният пътнически транспорт в ЕС се увеличавал постоянно.  
Транспортираните по въздух в рамките на ЕС през 2017-а година представлява почти половината (47%) от общия въздушен 
пътнически транспорт в съюза, извън Европейския съюз - над една трета (36%), докато националният въздухоплавателен 
транспорт е бил под една четвърт от общия брой на пътувалите по въздух пасажери (или 17%). 
Най-голям брой пътници през миналата година е отчетен в Обединеното кралство (265 милиона пътници), следвано от 
Германия (212 млн.), Испания (210 млн.), Франция (154 млн.) и Италия (144 млн.). Според Евростат е отчетено повишение 
на броя на пасажерите във всички страни - членки на ЕС. 
В същото време най-силен ръст спрямо година по-рано на броя на транспортираните по въздух пътници е отчетен в 
Словения (повишение с 20%), следвана от България, Люксембург, Естония и Чехия (повишения с по 19%) и Румъния, 
Хърватия и Малта (с 18%).  
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Според данните на Евростат общият брой на транспортираните по въздух пътници в България е достигнал през 2017-а 
година 11,093 милиона (повишение с 19% спрямо 2016-а), като едва 280 хиляди от тях са били превозвани само в рамките 
на нашата страна, 8,508 милиона - в рамките на ЕС и 2,304 милиона извън рамите на Съюза. 
Европейската официална статистика представи и данни, според които най-натоварено и през 2017-а година е било 
лондонското летище "Хийтроу" с близо 78 милиона пътници, преминали през него (повишение с 3% спрямо 2016-а година), 
следвано от парижкото летище "Шарл де Гол" (69 милиона и повишение с 5%), летище на Амстердам - "Схипхол" (68 
милиона пътници и увеличение с 8%), немското летище Франкфурт на Майн (64 милиона и повишение с 6%) и мадридското 
летище "Барахас" (52 млн. броя пътници и повишение с 6% спрямо година по-рано). 
Въпреки че през българското основно летище "София" през 2017-а година са преминали по-скромните на пръв поглед 
6,478 млн. броя пътници, което му отрежда 63-та позиция в рамките на ЕС, това представлява ръст с цели 30,5% спрямо 
година по-рано. По този показател летище "София" е лидер в рамките на ЕС, като на второ място е летището на Варшава 
"Фредерик Шопен", което е обслужило през миналата година 15,757 млн. пътници, но това представлява увеличение с 
"едва" 22,7% спрямо 2016-а година. 
 
√ Изненадващо повишение на германските промишлени поръчки през октомври 
През октомври индустриалните и промишлените поръчки в Германия нараснаха изненадващо за трети пореден месец 
благодарение на солиден ръст на поръчките, постъпили от останалата част на еврозоната и въпреки сериозното понижение 
на вътрешните поръчки, показват данни на германската официална статистика Destatis, предполагащи, че водещата 
европейска икономика стартира последното за годината тримесечие в малко по-добра форма. 
Поръчките за промишлено производствени стоки се повишиха през октомври с 0,3% спрямо септември, когато нараснаха 
с едва 0,1% (низходяща ревизия от предишна оценка за растеж с 0,3%) и при прогноза на финансовите пазари за понижение 
с 0,4 на сто. 
Изненадващият растеж на октомврийските поръчки се дължи на солидно повишение с цели 7,3% на поръчките, дошли от 
останалата част на еврозоната, докато индустриалните поръчки извън единния валутен блок отбелязаха по-сдържано 
увеличение с 0,3%, като общите външни (чуждестранни) поръчки нараснаха с 2,9 на сто.  
Вътрешните поръчките в рамките на страната обаче се свиха с цели 3,2%, което сякаш потвърждава, че все още има 
проблеми в германския автомобилен сектор с оглед на регистрацията на превозни средства в резултат на новите тестови 
правила за отработените вредни газови емисии (WLTP). 
WLTP е съкращение от Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure и в превод означава "световно 
хармонизирана изпитателна процедура за леки и лекотоварни автомобили", като описва новата изпитателна процедура, 
според която се установяват разходът на гориво и вредните емисии на новите автомобили. 
Новият WLTP стандарти станаха задължителен от 1-ви септември, принуждавайки производителите на автомобили, 
включително водещи компании като Volkswagen и Renault, да спрат доставките на някои модели, които все още не бяха 
сертифицирани наново. 
Според Министерството на икономиката обаче временните производствени проблеми, свързани с новите протоколи за 
отработените вредни автомобилни газови емисии, постепенно започват да се разрешават. 
Спрямо октомври 2017 година промишлените поръчки в Германия се свиха с 2,7% след понижение с 2,6% през септември 
(низходяща ревизия от предишна оценка за на Destatis за спад с 2,2%) и очаквания за още по-силен спад с 3,1 на сто. 
Промишленият оборот (на сезонно коригирана база и отчитайки работните дни) се повиши през октомври с 1,0% спрямо 
септември, когато се понижи с 1,0% (слаб възходяща ревизия от понижение с 1,1%). 
Трябва да се има предвид, че индикаторът за промишлените поръчки показва общия размер на поръчките, получени от 
производителите на средства за производство, както и от производителите на междинни и потребителски стоки в страната. 
Слаби данни (намаляване на поръчките) подсказват за проблеми в германската промишлена сфера и обратното – по-
силните данни са позитивен знак за индустриалния сектор и респективно за икономическия растеж на Германия. 
Днешните по-силни от очакваното данни за октомври са сякаш предпоставка за подобряване на германската 
промишлената активност през последното тримесечие на годината и след отчетената слабост през голяма част от лятото и 
началото на есента. 
 
√ Дау Джоунс загуби 500 пункта при старта на Уолстрийт след ареста на топ шеф на Huawei и поевтиняването на петрола  
Търговията на Уолстрий стартира с нови солидни понижение на основните фондови индекси с близо 2%, тъй като новината 
за ареста на финансовия директор на китайския технологичен гигант Huawei в Канада по искане на САЩ за екстрадиция 
предизвика опасения за ново разпалване на търговката война между Вашингтон и Пекин. Спадът на петролните цени в 
резултат на притеснения, че страните от ОПЕК ще се споразумеят за по-скромно от очакваното намаляване на добивите, 
също допринася за новата паника, обхванала инвеститорите както на Уолстрийт, така и на световните капиталови пазари. 
Финансовата директорка на китайския технологичен гигант Huawei - Сабрина Мън Ванчжоу, е била арестувана на 1-ви 
декември в Канада по искане на САЩ заради подозрения, че е нарушила американските санкции срещу Иран, като 
Съединените щати искат тя да бъде екстрадирана. Трябва да се има предвид, че Сабрина Мън не е обикновен старши 
мениджър, а е дъщеря на основателя на Huawei и наскоро се очерта като негов потенциален наследник начело на 
технологичната бизнес империя. 
Новината дойде в момент, когато президентите на САЩ и Китай се споразумяха да бъдат подновени търговските преговори 
между двете водещи световни икономики в рамките на следващите 90 дни, като през този тримесечен период няма да 
има двустранно допълнително налагане на нови митнически тарифи. Арестът в Канада на финансовата директорка на 
Huawei по поръчка на САЩ обаче провокира ново напрежение на световните капиталови пазари, тъй като поставя под 
въпрос успешния изход на търговските преговори между Вашингтон и Пекин. 
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Индексът DJIA стартира днешната търговия на Уолстрийт със спад от близо 500 пункта (понижение с около 2%), след 
вчерашния неработен ден за американските капиталови пазари за отдаване на почит на починалия на 30-ти ноември 41-
ви президент на САЩ Джордж Буш-старши и след като във вторник индексът на сините чипове се срина с цели 800 пункта. 
 
 

Графика на индекса DJIA (на дневна база) 

 
 

Индексите S&P500 и Nasdaq Composite също започнаха търговията в четвъртък със спадове от близо 2%. Последва известна 
стабилизация, но въпреки това DJIA се понижава с 1,73%, S&P500 - с 1,64%, а Nasdaq - с 1,3%. 
Арестът на финансовият директор на Huawei се отразява най-негативно на технологичния сектор, като акциите на 
американския гигант Apple Inc. се понижават с над 3%, докато акциите на големите китайски компании за електронна 
търговия, листвани на Уолстрийт - Alibaba Group Holdings Ltd, JD.com Inc и Baidu Inc. се понижават с между 3,9% и 2,2%. 
С оглед на факт, че компанията Huawei е един от най-големите купувачи на полупроводникова техника, новината за ареста 
на нейния финансов директор засегна негативно и компаниите за микропроцесори като Lam Research Corp, Nvidia Corp., 
Broadcom Inc., Xilnix Inc., Advanced Micro Devices Inc и Micron Technology Inc, чиито акции се понижава с между 1% и 3,5%.  
Притесненията, че този арест ще затрудни хода на търговските преговори между САЩ и Китай допринасят за продажби и 
на акции на индустриални гиганти като Caterpillar Inc. и Boeing Co, чиито акции се понижават съответно с 1,7% и с цели 4,4 
на сто. 
Понижението на фючърсите на американския лек суров петрол с над 3% с оглед на притесненията относно изхода на 
днешното заседание на ОПЕК и на утрешната среща във формат "ОПЕК+" пък води до спад на акциите на петролни гиганти 
като Exxon Mobil и Chevron с около 2,4%. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Дишане в мъглата - как общината ще се справи с мръсния въздух? 
- Омбудсманът и системата. Гост: Мая Манолова 
- Идва грипът - как да се преборим? 
- На живо от Хамбург. Кой ще наследи Меркел? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Възможно ли е конфликтът Русия-Украйна да прерасне във война? И как ще бъдат защитени българите в региона? 

- гост Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. 
- Екстрадираха Баневи с белезници в България. Какви обвинения ще им бъдат повдигнати? - Коментар на бившия 

директор на Национална служба „Сигурност" ген. Атанас Атанасов. 
- Нови случаи на свински грип у нас. Как да се предпазим - директорът на Националния център по заразни и 

паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев. 
- В рубриката „Чети етикета" eксперимент на bTV: Кои маски ни предпазват най-добре от мръсния въздух? 
- Кога папа Франциск ще дойде в България и какво ще е посланието на визитата му? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Баневи със седем обвинения! След екстрадицията и ареста - ще влязат ли в затвора? 
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- Шефовете на БДЖ - отстранени. Марин Николов по следите на тайния доклад за съмнителни ремонти в 
железниците. 

- Ще скочат ли лихвите по кредитите? И откъде банките натрупаха рекордна печалба от 1 милиард и 300 милиона 
лева - гостува банкерът Левон Хампарцумян. 

- Недостигът на работници - истина или мит заради ниските заплати? Спор в студиото. 
- Мъж - пребит с метални пръти пред дома си. Инцидент или престъпление заради отмъщение? 
- За едни бонус, за други - малус. Въпросите и страховете за цената на "Гражданската отговорност". 
- Коледен дух между панелките! Как се подготвят за празниците в блока, станал известен като "Люлинското бижу". 

Румен Бахов разказва. 
- Кой е най-усмихнатият клас в България? 

 
√ Събития в страната на 7 декември   
София. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в зала 272 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски" ще бъде открита Първа Софийска конференция 

по енергийна икономика под надслов „Енергийни предизвикателства и възможности в Югоизточна Европа". 
- От 09.30 часа в София Хотел Балкан ще се проведе Икономически форум „Зелена икономика", който се организира 

в рамките на Българския икономически форум в партньорство с Представителството на Европейската комисия в 
България, Министерството на околната среда и водите и Столичната община 

- От 09.30 часа ще започне седмичното заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. 
- От 10.30 часа в хотел „Вега" в зала „Триадица" Групата на Европейските консерватори и реформисти и членът на 

ЕП Николай Бареков организират конференция на тема „Антикризисния модел на консерватизма в политиката". 
- От 10.30 часа „Демократична България" ще даде пресконференция относно новите опити на правителството да 

възобнови проекта „АЕЦ Белене" и реакцията на ЕК и ЕП. Събитието ще се проведе в залата на адрес бул. „Витоша" 
№18. 

*** 
Варна. 

- От 11.00 часа пред зала „Варна", Община Варна, ще се проведе заседание на Обществения съвет за социална 
рехабилитация и интеграция на хората с увреждания от община Варна. В началото на заседанието ще бъдат 
връчени грамоти за активно участие на членове на обществения съвет. 

- От 14.00 часа във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров" ще се състои церемония по тържествено полагане на венци и цветя пред 
паметника на Никола Й. Вапцаров по случай 109 години от рождението му. На тържеството са поканени 
представители на държавната и местната власт, на морски институции и обществени организации, приятели на 
Морското училище. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.30 часа в Регионалния пресклуб на БТА кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев ще даде 
пресконференция по темата, свързана с чистотата на въздуха в града. 

*** 
Пазарджик. 

- От 11.30 часа в Градската градина в Пазарджик ще бъде открит паметник на военните кореспонденти. 
*** 
Перник. 

- От 09.00 часа ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Перник. 
*** 
Свищов. 

- От 17.30 часа кметът Генчо Генчев ще направи отчет за извършената дейност през третата година от мандат 2015-
2019 в салона на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" - Свищов. 

*** 
Ямбол. 

- Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще посети Ямбол. От 11.30 часа 
министър Аврамова ще открие обновен участък от главната пешеходна улица в града - „Г.С.Раковски", между 
улиците „Преслав" и „Ген. Заимов". От 12.30 часа министърът ще открие и модернизираните централни паркови 
площи, източно от Безистена, между улиците „Г.С. Раковски" и „Търговска". 

 
Manager.bg 
 
√ Папата идва на посещение в България напролет 
Папа Франциск ще посети България и Македония през месец май 2019 г. Това каза вицепремиерът и министър на външните 
работи Екатерина Захариева. 
По думите ѝ вече се провежда сериозна подготовка, а самата визита се планира за началото на месец май. 
„По моя информация визитата ще включва България и Македония. Папата никога не пътува само в една държава – това е 
част от тяхната протоколна традиция”, уточни Захариева. 
Папа Франциск ще бъде вторият глава на католическата църква, посетил страната ни, след Йоан Павел Втори, през 2002 г. 
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√ Борбата с климатичните промени може да е много печеливша  
Прилагането на зелени стратегии като велоалеи и по-добри строителни норми и правила могат да донесат на 94 световни 
града ползи за общо 583 милиарда долара, като същевременно се води борба срещу климатичните промени, сочи доклад, 
цитиран от Ройтерс. 
Обединението C40 Cities определя транспорта, строителството и промишлеността като приоритети, които да бъдат 
включени в политиката за борба с климатичните изменения. Това би насърчило големи инвестиции и би предотвратило 
преждевременната смърт на 223 000 души. 
Проучването дава количествена характеристика и бизнес обосновка на това, което кметовете отдавна знаят, че е вярно - 
предприемането на смели действия срещу климатичните промени също така подобрява общественото здраве, посочва в 
изявление главният изпълнителен директор на C40 Cities Марк Уотс. 
Градовете са ключови за борбата срещу климатичните промени според Международната финансова корпорация на 
Световната банка. 
Над половината от световното население живее в градове, които потребяват над две трети от световната енергия и са 
отговорни за над 70 процента от всички въглеродни емисии, посочва Международната финансова корпорация. 
Изследователите от C40 Cities посочват, че градовете трябва да прилагат мерки за насърчаване на ходенето пеш, карането 
на велосипеди, ползването на градски транспорт, да въвеждат строги стандарти за емисиите вредни газове, да насърчават 
използването на автомобили с нулеви вредни емисии и да установяват области без вредни емисии. 
Градовете трябва също така да приемат строги регулации за строителството на нови сгради и за обновяването на старите, 
за да се подобри отоплението, вентилацията, системите им за осветление и топлата вода, посочват изследователите. 
Те подчертават, че компаниите и промишлеността трябва да използват енергийно ефективни технологии. 
Като се съсредоточават върху зеления подход в транспорта, строителството и промишлеността, градовете могат да намалят 
газовете, предизвикващи парников ефект с 87 процента и опасните замърсители на въздуха с 49 процента, според 
изследователите. 
 
√ Еврото отново не успя да пробие прага от 1,14 долара  
Курсът на еврото отново се задържа под прага от 1,14 долара.  
В междубанкова търговия днес единната европейска валута се разменяше за 1,1370 долара. 
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1351 долара за едно евро. 
 


