Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА АОБР ЗА ПРОМЯНА В ЧЛ. 164 ОТ КТ
Следвa пълният текст на позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) относно
решение на Съда, съгласно което периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително
полагане на труд.
Изх. № 17-00-48/15.10.2018 г.
ДО ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ,
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Г-Н БИСЕР ПЕТКОВ,
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОТНОСНО: Решение на Съда на ЕС по дело C-12/17 Tribunalul Botoşani и Ministerul Justiţiei/Maria Dicu съгласно което,
периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително полагане на труд
УВАЖАЕМИ Г-Н СИМЕОНОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
Горепосоченото Решение на Съда на ЕС по дело C-12/17 Tribunalul Botoşani и Ministerul Justiţiei/Maria Dicu, съгласно което
периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период на действително полагане на труд, отново ни дава
основание да поставим за решение въпросът с натрупване на платен годишен отпуск, за период, в който работникът или
служителя ползва друг отпуск, по причини, които не са непредвидими и независещи от волята на служителя, каквито
безспорно са отпускът при настъпване на временна неработоспособност и отпускът при бременност и раждане.
В нашето законодателство родителският отпуск не е регламентиран като самостоятелен вид отпуск. Разпоредбите на
Директива 2010/18 за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между
Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните
предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ
икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и за отмяна на Директива 96/34/ЕО са
транспонирани, чрез инкорпорирането им в различни текстове на Кодекса на труда, в т.ч. чл. 163, ал. 8, 164, 164а, 164б,
165, 167 и 167а.
Според решението на Съда на ЕС, работник, който ползва родителски отпуск, през периода на този отпуск остава работник
по смисъла на правото на Съюза, но когато изпълнението на трудовото му правоотношение е спряно въз основа на
националното право[1], временно спира и изпълнението на взаимните задължения на работодателя и на работника.
С тези аргументи, съдът заключава, че положението на работника в родителски отпуск се отличава от това на работник,
който не е в състояние да изпълнява задълженията си, поради отсъствие по болест, която е надлежно доказана, също и от
това на работничката, която упражнява правото си на отпуск по майчинство, тъй като, за разлика от посочените по-горе
отпуски, „ползването на родителски отпуск … не е непредвидимо и в повечето случаи е следствие от желанието на
работника…“
Съгласно чл. 2 на Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно някои аспекти
на организацията на работното време, съгласно която (Чл. 2, Определения) „работно време“ означава всеки период, през
който работникът работи на разположение на работодателя и изпълнява своята дейност или задължения, в съответствие
с националното законодателство и/или практика“.
С оглед на изложеното, настояваме да бъдат предприети действия за съответните изменения на Кодекса на труда, като
времето на отпуск, през който не е полаган труд по причини, които не са извън волята на работника и служителя, да не се
взема в предвид при изчисляване на полагаемия се платен годишен отпуск и изплащане на обезщетения при прекратяване
на трудовото правоотношение, като визираме основно родителския отпуск (всички текстове за отглеждане на дете до 8годишна възраст). Считаме, че този въпрос следва да бъде оставен в полето на колективното трудово договаряне, а не да
бъде уреден с императивни норми.
Съгласно чл. 9, ал. 2 на Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се
зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна
неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Резонно, за
времето на ползване на тези отпуски, работникът и служителят получава обезщетение от държавното обществено
осигуряване, а не трудово възнаграждение, тъй като не полага труд. Няма никаква причина, този период да се взема в
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предвид, при изчисляване на размера на полагаемия се платен годишен отпуск, който има съвсем друго предназначение,
а именно – възстановяване на работника и служителя от положения при работодател труд.
Изменения от такъв характер няма да засегнат правото на работниците и служителите да ползват тези видове отпуск, нито
да правото им да ползват парично обезщетение, в този смисъл няма да се отразят негативно на провежданите политики и
цели за съвместяване на трудовия и личен живот, намаляване на дискриминацията между двамата родители/осиновители
и осигуряване на своевременно завръщане на майките на пазара на труда. Същевременно, ще се отстрани едно
законодателно решение, което неоправдано прехвърля финансова тежест върху работодателите.
Разчитаме на вашата ангажираност и отговорност да предприемете необходимото за прецизиране на българската трудовоправна уредба, в т.ч. и в светлината на последната съдебна практика на Съда на ЕС.
√ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ
Следва пълният текст на предложението на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР)
към президента Румен Радев за провеждане на дискусионен форум, целящ намиране на решения за премахване на
задържащите фактори на икономическия растеж, който да е продължение на проведената преди няколко дни Кръгла
маса „Неравенства и бедност в България“.
Изх. № 17-00-49/16.10.2018 г.
ДО Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОТНОСНО: Организиране на дискусия за ускоряване на икономическия растеж в България
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) приветства инициативата да организирате под Ваш
патронаж Кръгла маса „Неравенства и бедност в България“. Наши представители взеха участие в нея, водени от
убеждението, че България, като страна с най-нисък БВП на глава от населението и най-ниска производителност на труда в
Европейския съюз, трябва да действа по-решително с необходимите реформи. Подобно мероприятие изисква представяне
и отразяване на позициите на всички заинтересовани страни, включително и на представителните на национално равнище
организации на работодателите в България. Заедно с това, изразяваме убеждението си, че постигането на високо ниво на
социална сигурност може да стане факт само чрез ускорено икономическо развитие. За да има догонващо развитие,
България трябва да постига темпове на икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави-членки,
предвид факта, че не разполага със значителни природни богатства.
АОБР предупреждава, че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. българската икономика няма да
може да надхвърли бариерата от 4% икономически ръст, който в никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща
се икономика. Към полугодието България е едва на 12-то място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови
страни членки от ЦИЕ. Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на ДМА
бележат спад. В същото време българските инвестиции в чужбина растат. Нови сериозни инвеститори не бързат да влагат
средства в България. Това се дължи на задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и
пасивно провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и
електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната
система и сигурността, енергетиката. Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено
предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова
финансова криза, като рекордни равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата „митническа война“ в
световната търговия и други.
С оглед на своевременното намиране на действени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия
растеж, АОБР предлага да се проведе дискусия под Ваш патронаж, възможно по-скоро, което да позволи генерираните
предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи.
Novini.bg
√ Васил Велев: Обнадеждени сме от управленската програма на правителството
Обнадеждени сме от управленската програма на правителството и най-вече от постигнатото споразумение по време на
Националния съвет за тристранно сътрудничество относно Закона за изменение и допълнение в корпоративното и
подоходно облагане. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев по
време на изслушване в Комисията по бюджети и финанси в парламента.
Той допълни, че с отпадането на административната тежест работата на близо 6500 предприятия, където работят над 100
000 души у нас ще бъде облекчена значително.
,,Надяваме се предложенията, които бяха внесени от работодателите и синдикатите в законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за корпоративно и подоходно облагане да бъдат подкрепени и от народното представителство'',
допълни Велев.
Иначе по темата с новите данъци за автомобилите и жилищата Националното сдружение на общините изради своята
подкрепа за промените във формулата за облагане на автомобилите и отпадането на данъчните облекчения за второ
жилище. Подкрепата бе изразена от изпълнителния директор на сдружението Силвия Георгиева на заседанието на
бюджетната комисия в парламента, където се дискутират промените в данъчните закони догодина.
Според нея промените ще бъдат поносими за населението и ще донесат повече приходи в общинските бюджети.
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От финансовото министерство уточниха, че тъй като общините сами могат да определят ставката за автомобилите в
рамките на предложения диапазон, е трудно да се оцени ефектът.
За повече информация вижте видеото.
News.bg
√ Работодателите остават против квотите за хора с увреждания
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди законопроекта на Закона за хората с увреждания.
От съвета стана ясно, че законопроектът на Закона за хората с увреждания не се приема от синдикатите и работодателските
организации по въпроса за квотите за хората с увреждания, заяви вицепремиерът и лидер на НФСБ Валери Симеонов.
Той обясни, че в него са открити редица сериозни пропуски. Законът бил направен под натиск, стана ясно още от думите
на Симеонов.
"Законопроектът е заченат в грях", оцени вицепремиерът.
Васил Велев от АИКБ обяви, че не подкрепя законопроекта на Закона за хората с увреждания. Той посочи девет причини,
но избори само две от тях. Първата е, че статутът на телковите решения не са променя, а той е пропит от корупция.
Втората причина е, че социалното приобщаване на хората с увреждания е грешно формулирано.
От АИКБ се обявиха и против квотите за наемане на лица с увреждания, защото според тях не това е начинът за
разрешаване на проблема.
"Чрез законопроекта някой проблеми ще се решат, като например нечий рейтинг или протест", посочи Велев. Той добави,
че ще се изхарчат едни 150 милиона лева, без да се решат проблемите.
Българската стопанска камара също се обяви против законопроекта поради три причини. Те не се удовлетворени от
структурата на органите, посочени в закона. Втората причина е, че от стопанската камара не виждат прилагане на
международните актове за хората с увреждания. Последният фактор, който представиха от БСК е, че квотите за хората с
увреждания идват в допълнение и ако се изпълни 14% заетост, то 7 човека от 50 души ще бъдат с увреждания.
От БСК негодуват, че при неизпълнение на квотите за назначаване на хора с увреждания, глобата от 10 000 лева, би
засегнала близо 35 000 предприятия с 50 души.
Представителите от Българко търговско промишлената палата (БТПП) посочиха, че държавата прехвърля социалните
функции върху работодателите, което било неприемливо и нередно. Те настояват да се знае какви стимули биха били
предвидени за квотите и там да бъде насочен акцентът.
БТПП призова самите хора с увреждания да се насочат повече върху образованието, за да бъдат по-привлекателни за
работодателите.
От КРИБ също се обявиха против законопроекта с аргумент, че той не дава ясни концепции и гаранции. Те подкрепиха
идеята хората с увреждания да бъдат образовани, за да бъдат привлекателни за работодателите.
Валери Симеонов обеща, че забележките по законопроекта ще бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание. Когато
обаче ще се случи, той не назова. Социалният министър Бисер Петков изрази удовлетворението си, че законопроектът е
разгледан по време на НСТС и изтъкна достойнствата му.
Днес се очаква законопроекта да влезе в Министерски съвет.
"Целта е законопроектът да бъде приет в рамките на настоящата година, а обезпечаването с паричен ресурс е предвиден
за следващата година", поясни Петков.
Предвидени са две национални програми - едната да подпомага работодателите, а другата да финансира проекти за по
достъпна жилищна среда и лична мобилност.
Economic.bg
√ Работодателите настояват при майчинство да не се начислява отпуск
Четирите бизнес организации прилагат като довод решение на Съда на ЕС
Четирите национално представени работодателски организации настояват майчинството да не се счита за трудов стаж и
съответно да не се начислява годишен платен отпуск за този период. В момента при излизане в отпуск по майчинство се
начислява и редовен годишен платен отпуск, въпреки че липсва реално свършена работа.
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), в която членуват КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, подкрепя
своето искане с решение на Съда на ЕС, съгласно което периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период
на действително полагане на труд.
Работодателите настояват „да бъдат предприети действия за съответните изменения на Кодекса на труда, като времето на
отпуск, през който не е полаган труд по причини, които не са извън волята на работника и служителя, да не се взема в
предвид при изчисляване на полагаемия се платен годишен отпуск и изплащане на обезщетения при прекратяване на
трудовото правоотношение“. Те визират основно родителския отпуск (всички текстове за отглеждане на дете до 8-годишна
възраст). Считаме, че този въпрос следва да бъде оставен в полето на колективното трудово договаряне, а не да бъде
уреден с императивни норми, се казва в позицията.
Съгласно чл. 9, ал. 2 на Кодекса за социално осигуряване, за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се
зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на платените и неплатените отпуски за временна
неработоспособност, за отпуск за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
Резонно, за времето на ползване на тези отпуски, работникът и служителят получава обезщетение от държавното
обществено осигуряване, а не трудово възнаграждение, тъй като не полага труд. Няма никаква причина, този период да се
взема в предвид, при изчисляване на размера на полагаемия се платен годишен отпуск, който има съвсем друго
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предназначение, а именно – възстановяване на работника и служителя от положения при работодател труд, смятат
работодателските организации.
Според тях изменения от такъв характер няма да засегнат правото на работниците и служителите да ползват тези видове
отпуск, нито да правото им да ползват парично обезщетение, в този смисъл няма да се отразят негативно на провежданите
политики и цели за съвместяване на трудовия и личен живот, намаляване на дискриминацията между двамата
родители/осиновители и осигуряване на своевременно завръщане на майките на пазара на труда. Същевременно, ще се
отстрани едно законодателно решение, което неоправдано прехвърля финансова тежест върху работодателите.
БГНЕС
√ Бизнес, работодатели и синдикати с критики към Закона за хората с увреждания
Бизнесът и работодателите са категорично против т. нар. квоти за хора с увреждания, които трябва да се наемат във
фирмите. Това стана ясно по време на Нционалния съвет за тристранно сътрудничество. Социалните партньори заедно с
ресорния министър Бисер Петков разгледаха в детайли проектозакона за Закона за хората с увреждания, предаде
репортер на БГНЕС.
Васил Велев от АИКБ заяви, че има поне девет причини да се въздържат да не подкрепят този законопроект. Като найнеприемливо решение според Велев са квотите. Той посочи като пример, че предприятие с 50 души трябва да има 4%
служители хора с увреждания. При по-големите предприятия трябва да са 2%. Според изчисления на АИКБ промените ще
натоварят бюджета с нови 51 млн. лева и няма да се решат проблемите на хората.
Димитър Бранков от БСК също смята, че квотите не са решение на проблемите. Също така не е добре избистрена и идеята
да се прави индивидуална оценка на потребностите. От думите на Бранков стана ясно, че фирмите ще плащат санкция до
10000 лева, ако не наемат хора с увреждания. Ако това залегне в закона, най-потърпевши ще са малките предприятия.
Според Бранков тази пробойна в закона създава условия за корупция.
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров предложи вместо да се набляга на санкциите- да се помисли за повече стимули
за фирмите да наемат хора с увреждания.
Debati.bg
√ Правителство, работодатели и синдикати разкритикуваха Закона за хората с увреждания
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди Закона за хората с увреждания, внесен от социалния министър
Бисер Петков.
Бизнесът и работодателите са категорично против т. нар. квоти за хора с увреждания, които трябва да се наемат във
фирмите, стана ясно на съвета. Васил Велев от АИКБ заяви, че има поне девет причини да се въздържат да не подкрепят
този законопроект. Като най-неприемливо решение според Велев са квотите. Той посочи като пример, че предприятие с
50 души трябва да има 4% служители хора с увреждания.
При по-големите предприятия трябва да са 2%. Според изчисления на АИКБ промените ще натоварят бюджета с нови 51
млн. лева и няма да се решат проблемите на хората. Димитър Бранков от БСК също смята, че квотите не са решение на
проблемите. Също така не е добре избистрена и идеята да се прави индивидуална оценка на потребностите. От думите на
Бранков стана ясно, че фирмите ще плащат санкция до 10000 лева, ако не наемат хора с увреждания. Ако това залегне в
закона, най-потърпевши ще са малките предприятия. Според Бранков тази пробойна в закона създава условия за корупция.
Главният секретар на БТПП Васил Тодоров предложи вместо да се набляга на санкциите- да се помисли за повече стимули
за фирмите да наемат хора с увреждания.
Президентът на КНСБ Димитър Манолов също заяви, че не е привърженик на квотния принцип и очаква по-добро
предложение, но към момента такова не е предложено. В законопроекта се регламентира основно искане на
протестиращите майки на деца с увреждания – индивидуалната оценка, която ще е с по-голяма тежест. Оценяването ще
се прави от специализирани комисии в Агенцията за социално подпомагане. Освидетелстването от тях ще става от
септември догодина.
От началото на следващата години, интеграционните добавки се заменят с месечни помощи, обвързани с линията на
бедност и диференцирани според степента на увреждане.
Най-голямата сума – 57 на сто от линията на бедност, ще получават хората с право на чужда помощ. Предвижда се
държавата да финансира две национални програми. По тази за достъпна среда ще се помага на частни лица и етажната
собственост да станат достъпни жилищата на хората с увреждания.
По втората, бизнесът ще кандидатства с проекти за достъпност и оборудване на работните места. За бизнеса са предвидени
квоти за наемане на хора с увреждания. Ако това не се прави, ще се плащат част от осигуровките на броя на наети.
Алтернативата е да се купуват стоки и услуги от социални предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Club Z
√ Бизнесът не подкрепя законопроекта за хората с увреждания
След няколко месеца на протести на майките на деца с увреждания и безпрецедентен, както го определи вицепремиерът
Валери Симеонов, натиск, законопроектът за хората с увреждания влиза в Министерски съвет, а оттам - и в парламента.
Проектът, подкрепен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания получи частична подкрепа, заяви
министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Работодателските организации не го подкрепиха, а от двата
големи синдиката - КНСБ и КТ "Подкрепа", оценката на "Подкрепа" е "по-скоро неутрална".

4

Срещу какво възразява бизнесът
Българската стопанска камара (БСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не подкрепят
законопроекта. Работодателите не приемат въвеждането на задължителни квоти за наемане на хора с увреждания в
предприятия с над 50 работници, както и плащане на компенсационна такса, ако квотата не е изпълнена.
Тезата на БСК е, че е налице отказ от по-радикална реформа на медицинската експертиза на функционалността (т. нар.
ТЕЛК). От организацията настояха да се приеме международният класификатор, одобрен и от Световната здравна
организация. Това е сред основните причини законопроектът да не бъде подкрепен и от АИКБ.
Комисиите, които издават ТЕЛК решенията, трябва да бъдат премахнати, защото са пропити от корупция, България е
единствената страна в ЕС, където съществуват такива комисии, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.
Наред с това БСК посочи, че по отношение на квотите, тежестта пада върху малки предприятия, за които 4% е квотата да
назначат хора с увреждания при тях, и стига до 14% от заетостта в съответното предприятие.
Васил Велев смята, че хората с увреждания не се нуждат от привилегии, а от насърчаване и подкрепа. За да работят, трябва
да искат, да могат и да могат да стигнат до работа, каза той.
По думите му законът ще накара хората с увреждания да не искат да работят, "защото ще получават едни прилични пари,
без да работят".
"А те не работят, защото нямат образование и квалификация. в настоящата ситуация, когато се намираме в остър дефицит
на кадри, тъй като има повече работа, отколкото хора, които могат да я свършат. И в тази ситуация да се налагат глоби за
работодатели, които не изпълнят квотите, е решение в грешна посока", категоричен е той.
Социалният министър посочи, че в бюджет 2019 е предвидено обезпечаването с паричен ресурс на заложените в
законопроекта мерки за подкрепа на хората с увреждания за реализиране на различни техни права. Става въпрос за две
национални програми - едната, която да подпомага работодателите, да осигурява финансиране, да пригодява работните
места за хора с увреждания, както и да финансира проекти за по-достъпна жилищна среда и лична мобилност.
За първи път по-голямата финансова подкрепа за хората с увреждания се базира на линията за бедност.
Дарик
√ Работодатели и синдикати с критики към Закона за хората с увреждания
Националните работодателски организации се обявиха срещу проекта на закон за хората с увреждания, предложен от
социалното министерство и разработван в продължение на няколко месеца с участието на майките от инициативата
"Системата ни убива".
От бизнеса не са съгласни с предвиденото въвеждане на квоти за наемане на хора с увреждания, както и на санкция при
неизпълнението им, която според работодателите е нов вид данък. Заявката беше дадена по време на заседанието на
Съвета за тристранно сътрудничество, на което присъства и омбудсманът Мая Манолова.
Въпреки че първоначалното предложение на Закона за хора с увреждания предвиждаше квоти и за по-малките
предприятия у нас, тези с 20 до 50 души персонал, настоящият вариант предвижда такова задължение само за предприятия
с персонал над 50 души, бизнесът категорично отхвърля тези квоти, както и законопроектът в този окончателен вариант.
Работодателските организации смятат, че квотите няма да са ефективни. А санкцията в размер на 30% от минималната
заплата за всяко незаето място е нов вид данък за бизнеса.
Друга основна критика на работодателите е запазването на оценката от ТЕЛК като основа за всички придобивки за хората
с увреждания. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) това е предпоставка за
корупция и на практика нищо няма да се промени за хората с увреждания.
Списание „Икономист“
√ Работодателите отхвърлиха проекта на Закон за хората с увреждания
Те не приемат квотите за наемане на такива хора, нито санкциите при неизпълнение
Работодателските организации отхвърлиха проекта на Закона за хората с увреждания, който днес беше разглеждан на
заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Критики към проектозакона изказа вицепремиерът
Валери Симеонов, от КТ „Подкрепа“ също обявиха своите резерви. Единствено от КНСБ подкрепят предложените текстове,
които утре влизат за одобрение в правителството, предаде БНР.
Вицепремиерът Валери Симеонов обобщи законопроекта като противоречив: „По общо убеждение има сериозни
пропуски. Законът е правен под натиск, с излишно, ненужно напрежение“.
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния заяви, че има безпрецедентен натиск. Законът може да реши някои
проблеми, свързани с нечий рейтинг или със спиране на протести, но той за нас няма да реши проблемите на хората с
увреждания, доълни той.
Димитър Бранков от Стопанската камара обясни, че квотите за наемане на хора с увреждания и санкциите не насърчават
бизнеса: „Така наречената „компенсационна такса“ е практически уреждане на данък в пълно противоречие с
управленската програма на правителството, с обещанията, които са давани преди изборите, разбира се. Неясно е защо
точно използваме термина такса. Таксата противоречи и на Закона за държавните такси. Нито се предоставя услуга, нито
се извършва някаква дейност. Всичкото това са въпросителни, на които не виждаме отговор нито в мотивите, нито в
оценката на въздействие“.
Според омбудсманът Мая Манолова квотите и наказанията имат алтернатива, в случай, че се ползват услуги, които се
предоставят или продукти от предприятия, в които са ангажирани хора с увреждания.
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В. Дума
√ Бизнесът разчита на президента за спешна дискусия за икономиката
Ръстът на БВП е недостатъчен, няма нови инвеститори, а българските вложения в чужбина нарастват, алармират
работодателите
Бизнесът предлага спешно да се проведе дискусия под патронажа на президента Румен Радев за ускоряване на
икономическия растеж. От Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), която включва найголемите работодателски организации в страната - БСК, БТПП, АИКБ и КРИБ, настояват за провеждане на дискусионен
форум, чрез който да бъдат намерени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж,
съобщиха работодателите. Организацията приветства и проведената под патронажа на президента преди няколко дни
кръгла маса "Неравенства и бедност в България".
За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на икономически растеж, значително по-високи от
тези в другите държави членки, предвид факта, че не разполага със значителни природни богатства. АОБР предупреждава,
че въпреки благоприятната икономическа обстановка, през 2018 г. българската икономика няма да може да надхвърли
бариерата от 4% икономически ръст, който в никакъв случай не е достатъчен и догонващ за развиваща се икономика. Към
полугодието България е едва на 12-о място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от
ЦИЕ. Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на ДМА бележат спад. В
същото време българските инвестиции в чужбина растат. Нови сериозни инвеститори не бързат да влагат средства в
България. Това се дължи на задържащите фактори на вътрешната среда, произтичащи от твърде бавното и пасивно
провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и
електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната
система и сигурността, енергетиката. Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено
предвид сигналите за завършване на икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова
финансова криза като рекордни равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата "митническа война" в
световната търговия и други.
За своевременното намиране на действени решения за премахване на задържащите фактори на икономическия растеж
АОБР предлага да се проведе дискусия под ваш патронаж, възможно по-скоро, което да позволи генерираните
предложения и мерки да намерят отражение в съответните стратегически документи, отбелязват работодателите.
News.bg
√ Работодателите прогнозират, че икономиката няма да надскочи 4% за 2018 г.
Българската икономика няма да надмине бариерата от 4% икономически ръст, който не е достатъчен и догонващ за
развиваща се икономика. Това предупреждават от Асоциацията на организацията на Българските работодатели в открито
писмо до президента Румен Радев.
Те предлагат под патронажа на президента да се проведе дискусия, която да обобщи предложения за премахване на
задържащите фактори на икономическия растеж. Предложенията и мерките на тази дискусия да намерят отражение в
съответните стратегически документи
Този ръст е въпреки благоприятната икономическа обстановка през 2018 г., обяснява бизнесът. Към полугодието България
е едва на 12-то място в ЕС по ръст на БВП, нареждайки се след почти всички нови страни членки от Централна и източна
Европа (ЦИЕ).
Ръстът на инвестициите в дялов капитал е отрицателно число, а разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи бележат спад. В същото време българските инвестиции в чужбина се увеличават. Нови сериозни инвеститори не
бързат да влагат средства в България, пишат работодателите.
Причината, според работодателите, са задържащите фактори на вътрешната среда. Те идват от твърде бавното и пасивно
провеждане на редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, образованието, администрацията и
електронното управление, пенсионната система, трудово-медицинската експертиза и здравеопазването, съдебната
система и сигурността, енергетиката.
"Адресирането на тези предизвикателства е от изключителна важност, особено предвид сигналите за завършване на
икономическия цикъл на растеж на световната икономика и предвестниците на нова финансова криза, като рекордни
равнища на задлъжнялост в световен мащаб, започналата "митническа война" в световната търговия и други, пишат
работодателите.
Те припомнят, че техни представители са участвали в срещата, организирана от президента на тема "Неравенства и бедност
в България", водени от убеждението, че България, като страна с най-нисък Брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от
населението и най-ниска производителност на труда в Европейския съюз, трябва да действа по-решително с необходимите
реформи.
От КРИБ припомнят, че организацията на подобна среща изисква отразяване на позициите на всички заинтересовани
страни, включително и на представителните на национално равнище организации на работодателите в България.
Същевременно работодателите смятат, че постигането на високо ниво на социална сигурност може да стане факт само
чрез ускорено икономическо развитие. За да има догонващо развитие, България трябва да постига темпове на
икономически растеж, значително по-високи от тези в другите държави-членки, предвид факта, че не разполага със
значителни природни богатства.
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БНТ
√ Промените в данъчните закони готови за първо четене в НС
Държавният бюджет ще събере допълнително близо 19 млн. лева заради последните промени в данъчното
законодателство.
С тях се въвежда пълно облагане на основното жилище и по-високи данъци за стари и неотговарящи на екостандартите
автомобили. Това показват разчетите на Министерството на финансите, които бяха обявени на бюджетна комисия към
парламента.
Опозицията възрази срещу липсата на оценка за въздействие на поправките. Бизнесът, синдикатите и представители на
местната власт са доволни от промените.
Други промени, които се предвижват, са да отпадане на задължението за издаване и прилагане на служебна бележка към
подоходните декларации към края на 2019 г. Увеличава се и минималният праг за облагане на печалбите от лотарията от
30 лева на 100 лева.
Силвия Георгиева, изп. директор на Национално сдружение на общините в България: Два съществени положителни
ефекта ще имат за нас, от една страна ще ни позволят да пресечем злоупотреби с повече от едно основно жилище, тъй
като вече имаме, законово ни позволява при деклариране на повече от едно жилище в различни общини, то да бъде
обложено с целия размер на данъка.
Любен Томев, КНСБ: Допълнително натоварване ще има за населението в средно и ниско доходните групи въпреки това
ние считаме, че това е плавна стъпка, тоест премерена стъпка и в правилната посока.
Васил Велев, председател на АИКБ: Имаме 400 000 работещи единици предприятия, от тях се одитират 15, да се твърди,
че всички останали 385 000 са в сивия сектор, защото не се одитират, а пък тези 15, които се одитират, нямат сиви практики
издават пълно непознаване на реалността.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ 68% от европейците оценяват положително членството в ЕС
Европейците оценяват високо Евросъюза повече от всякога. Това показва последното проучване на Евробарометър от
септември 2018 г.
Положително - така 68 % от европейците оценяват членството на страната им в Евросъюза. Това е най-високият резултат
за последните 25 години.
Подкрепата към Евросъюза се увеличава в почти всички страни след референдума във Великобритания. Брекзит ще има
отрицателни последици за Европейския съюз в бъдеще - това казват 53 % от запитаните.
Половината българи - 54 на сто, са категорични - искат страната ни да остане в обединението.
По-голяма информираност за европейските избори - това демонстрират запитаните. 41 % от европейците и 42 % от
българите могат дори да посочат датата на вота през май 2019.
Приоритетите за хората преди гласуването отреждат първото място на имиграцията. По важност следват икономиката,
младежката безработица и борбата с тероризма.
У нас подреждането е по-различно. Икономиката заема първо място, следвана от имиграцията и социалната защита на
хората.
√ Пловдив ще бъде домакин на годишния бизнес форум Индустрия 4.0
На 17-и октомври Пловдив ще бъде домакин на годишния бизнес форум – Индустрия 4.0. В конференцията ще участват
над 400 специалисти от бизнеса, промишлеността, дигиталния мениджмънт и държавната администрация.
Мащабното събитие ще разгледа къде се намира България по отношение на новите технологии, изкуствения интелект и
създаването на нови - по-добри и по-умни продукти, както и какъв ще е ефектът за региона от това.
√ МС може да разгледа законопроекта за хората с увреждания
Очаква се законопроектът за хората с увреждания да бъде разгледан от Министерския съвет. Точката не е включена в
дневния ред, но е възможно да бъде предложена за разглеждане в началото на правителственото заседание.
Проектът на социалното министерство бе изработван в продължение на няколко месеца с участието на майките от
инициативата "Системата ни убива". Вчера той бе разгледан от Тристранния съвет, но получи частична подкрепа.
Работодателските организации остро възразиха срещу въвеждането на задължителни квоти за назначаване на хора с
увреждания в частния сектор.
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√ Полша е подала жалба срещу ЕС заради споразумението с "Газпром"
Националната газова компания на Полша ПГНиГ (PGNiG) обяви, че е подала жалба в Съда на Европейския съюз срещу
споразумението на ЕС с руския газов гигант "Газпром", който бе заподозрян в злоупотреба с господстващо положение,
съобщи Франс прес.
ЕС прие на 24 май направените от "Газпром" отстъпки с цел да спре обвиненията за злоупотреба с господстващо положение
в осем източноевропейски страни, сред които и България. Това позволи на руския газов гигант да избегне глобата.
Въпреки че споразумението влезе в сила преди шест месеца "Газпром" продължава да нарушава общностното право и да
увеличава цените на газа за страните от Централна и Източна Европа", се посочва в комюникето на ПГНиГ, в което се
уточнява, че компанията е депозирала жалбата си в Съда на ЕС вчера.
"Комисията не положи необходимото усърдие при подготвянето на решението, тя го обяви в явно противоречие със
събраните доказателства и наруши определен брой процедурни разпоредби на правото на ЕС", заяви полският газов
гигант.
"Освен това наложените на "Газпром" ангажименти бяха недостатъчни спрямо щетите, понесени от компаниите от
Централна Европа в резултат на дейностите на "Газпром", които са несъвместими с правото на ЕС", се посочва в
комюникето.
"Газпром", който е контролиран от Кремъл, бе заплашен от глоба, която можеше да достигне до 10 процента от годишния
му световен оборот.
В резултат на споразумението Еврокомисията, която отговаря за конкуренцията, наложи на руския газов гигант серия от
подробни правила, имащи за цел да променят поведението му на газовите пазари в Централна и Източна Европа и по този
начин да гарантират най-вече конкуренцията при оформянето на цената на газа.
Това приятелско споразумение предизвика недоволството на голяма част от осемте страни от Централна и Източна Европа
- бивши съветски сателити, сега членки на ЕС, и най-вече на Полша - които искат да намалят зависимостта си от могъщия
си съсед.
√ Европейските лидери се събират в Брюксел за решаваща среща преди Брекзит
Ще има ли споразумение за напускането на Великобритания - отговорът се очаква след срещата на европейските лидери.
Държавните и правителствени ръководители от Европейския съюз се събират в Брюксел на вечеря преди утрешното
заседание. Те ще обсъдят вариантите на предложение за споразумение с Лондон по условията за напускане на съюза,
което трябва да стане на 29 март догодина. То трябва да съдържа параметрите на бъдещите отношения на 27-те с
Великобритания. Ако премиерът Тереза Мей приеме предложението по принцип, това ще отвори пътя за провеждане на
специална среща на върха за Брекзит през ноември. Преди да отпътува за Брюксел, германският канцлер Ангела Меркел
ще произнесе реч, посветена на Брекзит, пред Бундестага.
В. Дума
√ Спрян е търгът за новите влакове на БДЖ
Процедурата, която тръгна през август, е спряна временно
Компанията "БДЖ-Пътнически превози" е спряла временно обществената поръчка за доставка на 42 нови влака, след като
в КЗК е получена жалба срещу търга. Това става ясно от обявление в профила на купувача на сайта на железниците. Мярката
е поискана от китайската компания CRRC (China Railway Rolling Stock Corporation). Тя се жалва по повод разяснения на
процедурата, предоставени от ръководството на БДЖ на 25 септември, макар че самият текст на оплакването не е
публикуван. От сайта на антимонополната комисия става ясно, че същото разяснение е обжалвано и от германската
"Сименс Мобилите" на 8 октомври и на 12 октомври е образувано производство по иска, по който обаче не е поискано
спиране на търга.
Още две жалби има срещу поръчката, но заради тръжните правила. Те са на водещите световни производители на влакове
- германската компания "Сименс" и чешката "Шкода", и в тях също няма искане за временно спиране на процедурата. До
мярката се стигна в деня, в който изтичаше срокът за подаване на офертите - 12 октомври.
Търгът за новите мотриси бе обявен през август. Прогнозната цена за доставка и поддръжка на машините според
обявлението на железниците е 675 млн. лв. без ДДС. В стойността е включена и пълната поддръжка на влаковете за период
от 15 години, включително капитални ремонти, но не повече от 2 800 000 километра пробег на влак.
√ Управлението на държавните дружества не е добро
Не е добро управлението на държавните дружества в България. Това заяви вчера заместник-генералният директор на
Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) Христо Алексиев, който е и бивш служебен министър на
транспорта по време на кръгла маса. Според него една от причините за това се крие зад изключително силната политическа
намеса в управлението на държавните дружества. По неговите думи модели за добро корпоративно управление има, но
има нужда да се избере един, който да отстрани политическата намеса и тя да бъде минимализирана.
Въвеждането на ясни правила в корпоративното управление ще намалят политическата намеса в управлението на
държавните дружества, коментира Алексиев. Според него държавата трябва да задава целите и индикаторите и трябва да
минимизира политическото влияние, за да постигне по-добри резултати в управлението на предприятията, обясни
Алексиев. Той даде пример, че в България има два типа държавни предприятия - едните са създадени със закон дружества,
които експлоатират държавна инфраструктура, и търговски дружества, изцяло или частично с държавно участие. Според
Алексиев целите и индикаторите трябва да бъдат различни в зависимост от вида на компанията.
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√ АПИ пуска обществена поръчка за ремонт на 111 км пътища
Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) пуска обществена поръчка за изработването на технически проекти за основния
ремонт на близо 111 километра републикански пътища. Става въпрос за ремонтите на 2,4 км от пътя Кърджали-Маказа,
близо 33 км от пътя Самоков-Ихтиман, около 54 километра от пътя Бургас-Царево и над 22 км от пътя Рудозем-Смолян.
Общата прогнозна стойност на поръчката е близо 1,7 млн. лв. без ДДС като средствата ще са от бюджета на АПИ.
Бъдещите изпълнители ще извършат инженерно-геоложки проучвания и геодезически замервания, конструктивно
обследване на съоръженията и ще изготвят технически проекти за основен ремонт на пътните отсечки. С изработените
проекти ще бъдат уточнени необходимите ремонтни дейности и тяхната индикативна стойност. Кандидатите могат да
подават офертите си до 26 ноември. Обществената поръчка е в 4 обособени позиции
Investor.bg
√ Проектът на Закона за социалните услуги бе публикуван за обществено обсъждане
В законопроекта сериозно внимание са отделя на качеството на социалните услуги
Проектът на Закон за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на
Министерството на труда и социалната политика и на портала за обществени консултации на Министерския съвет,
съобщиха от социалното ведомство.
Основните цели на законопроекта са гарантиране на достъпа до услуги, на тяхното качество и ефективност и на правото на
живот в домашна среда и в общността, както и насърчаване на интегрирания подход и публично-частното партньорство,
се посочва в съобщението.
Проектът на Закон за социалните услуги урежда всички въпроси, свързани с предоставянето, ползването, планирането,
финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в България. За първи път се създава възможност
за ползване на общодостъпни услуги от всички лица, а не само от уязвимите групи.
Предвижда се облекчаване на достъпа на хората до социални услуги не само чрез подкрепата за информиран избор на
услуга, правото на избор на доставчик и премахването на някои формални изисквания, но и със създаването на национална
карта на социалните услуги, която да включва всички социални услуги, които се осигуряват чрез държавно финансиране.
Ще бъдат въведени и обективни критерии за анализ на потребностите от услуги.
Услугите, финансирани от държавния бюджет, ще бъдат класифицирани в три основни групи - услуги на общинско ниво,
които задоволяват потребностите на населението от общината; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите
на лица от цялата област; услуги на областно ниво, които задоволяват потребностите на лица от цялата страна.
В законопроекта сериозно внимание са отделя на качеството на социалните услуги, като се предвиждат стандарти за
организация и управление, за квалификация и професионално развитие на служителите и стандарти за ефективността на
услугата с оглед постигнатите резултати за лицата, които я ползват, в отговор на потребностите им.
Предвижда се лицензиране за всички частни доставчици на социални услуги. Заложено е да се създаде нова Агенция за
качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика, която ще извършва лицензирането на
доставчиците на услуги, ще контролира спазването на закона и стандартите за качество.
Новата структура ще проверява за начина, по който общините и частните доставчици разходват средствата от държавния
бюджет, ще проверява за спазване на правата на потребителите на социалните услуги, ще извършва мониторинг на
ефективността на национално ниво. Агенцията ще бъде създадена в рамките на щатната численост в системата на
министерството, която включва и второстепенните разпоредители с бюджет.
Другият важен акцент в законопроекта е регламентацията на интегрирания подход и интегрираните междусекторни
услуги, като се прави разграничение между интегрирано предоставяне на подкрепа и интегрирани услуги. В първия случай
в основата са координационните механизми и взаимодействието, а при интегрираните услуги водеща е нуждата от обща
организация и управление на услугата.
Акцент в законопроекта за социалните услуги се поставя и върху професионалистите в сектора. За тях се предвиждат
въвеждащи и надграждащи обучения, супервизия и стимули за професионално развитие. Ще се създаде и Етичен кодекс
за служителите, които предоставят социални услуги и стандарти за работно натоварване.
Облекчава се режимът за създаване на услуги, които се финансират от държавния бюджет, като те ще се създават с
решение на общинския съвет след предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане.
Регламентират се и възможности за сключване на споразумения между общини за предоставяне на услуги за лица от
няколко общини и за лица от цялата област. Създават се и правни възможности за публично-частно партньорство при
предоставяне на социалните услуги.
√ В 20 населени места започва наблюдение на рискови свлачища
Проектът се осъществява с 2,5 млн. лв. от програма „Околна среда“
В 20 населени места започва наблюдение на 26 регистрирани свлачища, съобщи Министерството на околната среда и
водите. Договор за превантивни дейности бе подписан от министрите на околната среда Нено Димов и на регионалното
развитие Петя Аврамова.
Средствата са от оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и са над 2,5 млн. лв. Договорът предвижда изграждане
на контролно-измервателни системи.
Проектът е в съответствие с Националната програма за превенция на свлачищата в България.
Превантивните дейности ще бъдат извършени за 26 регистрирани свлачища в 20 населени места, които са на територията
на 16 общини в 12 области. Ще се предотврати рискът от свлачищни процеси за над 4000 жители в общините Стражица,
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Тетевен, Котел, Златарица, Брегово, Лом, Плевен, Кърджали, Оряхово, Габрово, Лясковец, Долни Чифлик, Варна, Несебър,
Гулянци и Бобов дол.
Нено Димов подписа и договор за укрепване на свлачище в селище Качулка, община Сливен, който се финансира с 400
хил. лв. от ОПОС.
Списание „Икономист“
√ Високи наеми и малко свободни площи при индустриалните имоти у нас
Враца, Видин и Монтана са следващите градове с потенциал за растеж в сектора, но само за малки и средни
предприятия
Пазарът на индустриални и логистични имоти в България се характеризира с високи наемни нива в сравнение със страните
от Централна и Източна Европа и малък обем на свободните площи, който обаче не се дължи на голямо търсене, а на липса
на сериозно предлагане. Недостигът на спекулативни логистични проекти отблъсква чуждите инвеститори, които не искат
да инвестират в изграждане на собствена база. Това стана ясно по време на Първата международна конференция за
индустриални имоти, организирана от БГСклад, пише Investor.bg.
Според Владимир Гюрджиев, мениджър в консултантска компания, недостигът на работна ръка оказва негативно влияние
върху сектора на индустриалните и логистичните имоти. Той даде за пример Пловдив, като обясни, че клиентите вече не
разглеждат възможности за развитие в града, тъй като са наясно, че той предлага ограничен човешки ресурс и за да се
преборят за кадри, трябва да плащат по-високи заплати, а това не е тяхната цел.
Българският пазар върви с няколко крачки назад от Централна и Източна Европа, където са налице интегрирани услуги и
автоматизирани складове, които у нас съставляват под 10% от общия обем на пазара, отбеляза Гюрджиев.
Той се спря конкретно на електронната търговия, която е двигател за изграждането на огромен обем от индустриални
площи в Полша, Чехия, Унгария и Румъния. Само в Полша складовете на Amazon са три или четири с площ от над 100 хил.
кв. м. В България електронната търговия отбелязва годишен ръст от 14%, но обемите са скромни, а компаниите в сектора
не са сериозен фактор, който да кара инвеститорите да строят нови сгради или да обновяват стари.
Гюрджиев отбеляза, че индустриалният сектор в Европа постига огромен ръст от над 50% в последните години, а миналата
година са построени 4 млн. кв. м. индустриални и логистични имоти. „Трябва да се стремим към този пазар, но логистиката
не се създава изкуствено. На първо място е развитието на икономиката, което влече след себе си логистика“, посочи
Гюрджиев.
Според него в техническо отношение складовете в България са на много високо ниво и обект в София не отстъпва по нищо
на средностатистически склад във Варшава. Разликата е единствено в обемите, но според Гюрджиев комфортната среда
за инвеститорите в момента от високи наеми и малък обем незаети площи ще изчезне, когато дойдат големи компании и
построят огромни складове. Затова той призова да се строи повече, за да се посрещнат нуждите на клиентите и според
него предлагането в определен момент ще доведе търсене в логистиката.
Гюрджиев смята, че Южна България е достигнала своя лимит и следващият ешелон от градове с голям потенциал за
развитие на индустриални площи в идните години са в Северна България – Плевен, Шумен, Велико Търново, Ловеч или
обединения между тях. Той е по-скептичен към възможностите за развитие в Северозападна България – Враца, Видин,
Монтана, които според него имат потенциал само за малки и средни предприятия с между 100 и 200 души персонал.
БНР
√ България заема 51-ва позиция от 140 държави в Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния
икономически форум
България заема 51-ва позиция от общо 140 държави в Доклада за глобалната конкурентоспособност на Световния
икономически форум за 2018 година, известен като "Докладът за Давос", съобщава Центърът за икономическо развитие
(ЦИР), партньор за България на Световния икономически форум.
В тазгодишната класация на форума първи са САЩ, Сингапур и Германия. България е на 51-во място, като водещ бранш за
развитието на индустрията у нас са дигиталните услуги. За фактора "Внедряване на информационни и комуникационни
технологии" – България е на 30-о място. Следват "Способност за иновации" – където страната ни се нарежда на 48-о място.
Добри са оценките за "Пазар на труда", където България е на 50-о място и "Макроикономическа стабилност", където сме
на 52-ро място, отчитат експертите на Центъра за икономическо развитие.
В показателите "Институции" и "Човешко здраве" България е на 70-а позиция. При показателите "Образование и умения"
и "Размер на пазара" страната ни е на още по-задни позиции в класацията. В показателя "Защитата на правата на
собственост и интелектуалната собственост България е на 118-о място. По показателя Организираната престъпност – на
116-то място, сочи докладът. Твърде ниски са и оценките за ефективността на съдебната система, надеждността на
системата на полицията и бремето на регулирането на икономиката, посочват от Центъра за икономическо развитие.
Сериозни трудности и проблеми изпитва и пазарът на труда в България. По показателя "Лесно наемане на квалифицирани
работници" България е на 122-ро място, по "Обхват на обучение на персонала" страната ни е на 118-о място, а по "Умения
на завършващите образование" – се нареждаме на 101-во място.
По отношение на фактора "Инфраструктура" България заема 58-а позиция, което е относително благоприятна оценка, се
отбелязва в доклада. В същото време по показателя "Качество на пътищата" нашата страна е на 90-о място, сочи Докладът
за глобалната конкурентоспособност на Световния икономически форум за 2018 година.
Докладът се публикува редовно от 1979 година, а България е включена в класацията за първи път през 1999 година.
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√ Драматичен спад на продажбите на автомобили в ЕС през септември в резултат на новите емисионни стандарти
България обаче е една от двете държави, отчитащи пореден ръст на автомобилните продажби
През септември регистрацията на нови автомобили в Европейския съюз (ЕС) отбеляза доста драматичен спад, тъй като
влезлите в сила от началото на месеца нови стандарти за отработените вредни газови емисии накараха автомобилните
компании да увеличат рязко техните продажби през последния летен месец (преди да влезе в сила т.нар. WLTP стандарт).
В същото време обаче данните на Асоциацията на европейските автомобилостроители (ACEA) отчетоха поредно, макар и
по-сдържано повишение в рамките на България, като нашата страна заедно с Хърватия са единствените членки на съюза,
отчели повишение на регистрацията на нови автомобили въпреки новия стандарт за газови емисии.
Продажбите (регистрацията) на нови пътнически автомобили в Европейския съюз се понижиха през септември с цели
23,5% на годишна база, но след ръст от 31,2 на сто през август, като през деветия месец на годината бяха регистрирани
нови 1 091 220 автомобила. "Това не трябва да е изненадващо, тъй като въвеждането на новия тест WLTP в началото на
миналия месец предизвика изключителен скок в регистрациите на нови автомобили през август", посочиха от
асоциацията.
WLTP е съкращение от Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure и в превод това 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, влязъл в сила от 1-ви септември
2018-а година.
Трябва да се има предвид, че редица европейски производители на автомобили съобщиха за резки спадове на техните
продажбите през миналия месец, след като те намалиха рязко цените през лятото в опит да "изчистят" старите модели
автомобили, които не съответстват на новите стандарти за емисиите отработени газове и това доведе до силен ръст на
продажбите в края на лятото.
Агенцията ACEA отбеляза, че през септември и петте водещи европейски автомобилни пазари са отчели солидни спадове,
като най-силен е бил спада в Германия (понижение с цели 30,5%), следвана от Италия (с 25,4%), Великобритания (с 20,5%),
Испания (със 17,0%) и Франция (с 12,8%).
Въпреки солидния септемврийски спад, в рамките на първите девет месец на настоящата година регистрацията на нови
автомобили в ЕС се увеличи с 2,5% до 11 951 957 броя благодарение най-вече силните продажби през летните месеци след
отчетената преди това известна слабост в автомобилния сектор. От водещите пазари Испания остава лидер с повишаване
на регистрираните нови автомобили през периода януари - септември с 11,7%, следвана от Франция (повишение с 6,5%) и
Германия (с 2,4%), докато регистрацията на нови автомобили в Италия се сви с 2,8%, а във Великобритания - със 7,5 на сто.
Според ACEA обаче продажбите на нови автомобили в България продължиха да нараства и в началото на есента, макар и
с по-сдържано темпо, като през септември те се увеличиха спрямо година по-рано с 8,5% до 2 758 броя. Хърватия е другата
единствена европейска държава, отчела повишение на регистрацията на нови автомобили през септември с 3,3 на сто.
За първите девет месеца на настоящата година новите автомобили, регистрирани в България, се увеличиха с 19,7% до 26
443 спрямо 22 098 броя за същия период на 2017-а година, като в процентно изражение нашата страна е изпреварена от
пет от останалите 28 членове на ЕС.
Трябва да се има предвид, че продажбите на автомобили са оценявани като един от водещите показатели за състоянието
на европейската икономика, но на този етап не може да се каже, дали новите емисионни газови стандарти са имали
негативен ефект върху автомобилната индустрия на стария континент единствено за месец септември.
Най-солиден спад при продажбите на нови автомобили през септември с цели 48% отчита германския гигант Volkswagen
Group, като много силни понижения има при всички автомобилни модели в т.ч. на марката Volkswagen (спад с 52,2%),
Porshe (с 68,8%), Audi (с 60,7%), Skoda (с 28,1%) и Seat (понижение с 31,8%).
Солиден спад на продажбите отчитат и френската автомобилна групировка Renault Group, произвеждаща марките Renault
и Dacia (спад с 27,0%), италианската FCA Group (спад с 31,95), немските (понижение с 11,8%) и BMW Group (с 8,6%), като
най-скромно понижение със 7,7 на сто има при продажбите на автомобили на френската PSA Group, произвеждаща
марките Peugeot, Opel и Citroen.
Солидният спад на продажбите на автомобили от Volkswagen AG е придружено и с рязко намаляване на общия пазарен
дял на компанията през септември до 15,8% от 23,2% година по-рано, като за пръв път от доста време насам германският
гигант беше изместен от лидерската позиция на автомобилния пазар от френската PSA Group, чийто пазарен дял нарасна
през септември до 18,2% спрямо 15,1% точно преди година.
В рамките на първите девет месеца на настоящата година обаче продажбите на автомобили от Volkswagen Goup се
увеличиха с 5,6% спрямо същия период на 2017-а година, а нейният общ пазарен дял - до 24,2% от 23,5% година по-рано.
Това е знак, че водещият европейски производител на автомобили продължава да се възстановява от най-голямата бизнес
криза в 78-годишната история на компанията, свързана със скандала с фалшивите тестове на отделяните вредни газови
емисии от нейните дизелови автомобили.
√ Ръст на износа доведе до разширяване на търговския излишък на еврозоната през август
Търговският излишък на еврозоната се разшири през август за пръв път от пет месеца насам благодарение на изненадващ
отскок на износа, показват данни на Евростат, които подсказват, че икономическият растеж вероятно ще продължи с поумерено темпо през третото тримесечие на годината.
Според европейската статистика търговският излишък на еврозоната на сезонно-коригирана база се повиши през август до
16,6 млрд. евро от 4-годишно дъно от 12,6 млрд. евро през август, като подобряването се дължи на отскок с 2,1% на износа
при стабилизация на вноса на юлското ниво.

11

Спрямо година по-рано износът от региона на единната валута нарасна с 5,6%, достигайки 181,5 млрд. евро, докато вносът
се увеличи с 8,4% до 169,8 млрд. евро. Това доведе до търговски излишък на сезонно-некоригирана база в размер на едва
11,7 млрд. евро спрямо излишък за 15,3 млрд. евро през август 2017 година.
Трябва да се има предвид, че рязкото увеличаване на износа допринесе за ускоряване на икономическата експанзия на
еврозоната през втората половина на миналата година, когато БВП на региона отчете най-солиден растеж от десетилетие
насам. Слабото представяне на експорта в началото на 2018-а година обаче допринесе за забавяне на икономическия
растеж през първите две тримесечия, като ЕЦБ определи по-слабото търсене в Азия като ключов фактор за по-малкия по
размер износ.
За първите осем месеца на настоящата година, търговският излишък в еврозоната се сви до 129,6 млрд. евро от 140,4 млрд.
евро през същия период на 2017-а година.
В рамките на целия Европейския съюз износът на стоки се повиши през август с 9,2% спрямо година по-рано, достигайки
159,2 млрд. евро, докато вносът от останалия свят нарасна с 10,3% до 167,6 млрд. евро. В резултат на това 28-те страни членки на ЕС отчетоха през август търговски дефицит от цели 8,4 млрд. евро спрямо негативен търговски баланс за 6,1
млрд. евро през август 2017 година.
В същото време търговският излишък на ЕС спрямо САЩ нарасна от началото на годината до края на август до 89,9 млрд.
евро спрямо 74,7 млрд. евро през първите осем месеца на миналата година. Този ръст на търговския излишък с цели 20%
вероятно ще поднови опасенията, че администрацията на американския президент Доналд Тръмп може да наложи високи
мита върху вноса на европейски автомобили.
Manager.bg
√ ТЕЦ „Марица Изток 2” заплашена от затваряне
ТЕЦ „Марица Изток 2” може да спре работа, ако не се намерят средства за плащане на вредни емисии. Това ще застраши
стабилността на енергийната ни система.
„Това, което ТЕЦ „Марица Изток 2” трябва да плати, за да купи тези емисии и да работи през следващата година е малко
над 466 млн. лева. Ако не бъдат закупени, съгласно европейските правила, централата няма право да работи или ако
продължи дейност със съответните глоби по 100 евро за всяка една от емисиите”, обясни министърът на енергетиката
Теменужка Петкова.
Тя обясни, че цената на парниковите емисии, които държавата е плащала, в началото на годината е била 8 евро за тон, а
преди 3 седмици се е увеличила на 25 евро на тон.
Във връзка със създалата се криза е сформирана работна група от ръководители на държавните енергийни дружества и
представители на синдикалните организации, начело с самия министър.
„Работна група в Министерството на енергетиката разработи краткосрочни и дългосрочни мерки с цел оздравяване на
дружеството. Средствата за квоти за посочения период ще бъдат осигурени, а през следващите месеци ще конкретизираме
мерките за дългосрочно гарантиране стабилността на държавната топлоелектрическа централа“, подчерта министър
Петкова.
Следващата седмица експерти от Министерството на енергетиката ще представят пред заинтересовани страни
първоначални данни, свързани с разработваната Стратегия за устойчиво енергийно развитие с хоризонт 2030 – 2050 г.
Тогава ще бъдат очертани основните тенденции при формиране на енергийния микс, произтичащи от европейското
законодателството в областта на енергетиката.
По думите й страната ни следва да избере поетапния преход към нисковъглеродна икономика, за да се гарантират
достъпни цени на енергията у нас.
√ Литва се застрахова срещу финансови сътресения, заделя специален резерв
Литва заделя антикризисен резерв в размер от 1 милиард евро, съобщи пред националното радио премиерът на страната
Саулюс Сквернелис, цитиран от ТАСС.
Още следващата година ще сформираме резерв от 1 милиард евро за евентуални кризисни ситуация, посочи той. По
думите му това е заложено в проекта за държавен бюджет за догодина.
Проектобюджетът ще бъде представен за обсъждане от парламента в четвъртък.
„Отново имаме бюджетен излишък. Правителството ще продължи политиката на строга финансова дисциплина”, допълни
Сквернелис.
Миналата година кабинетът му за първи път от независимостта на Литва състави бюджет без дефицит.
News.bg
√ Президентът наложи вето върху част от промените в Закона за държавната собственост
Президентът Румен Радев наложи вето върху част от Закона за изменение на Закона за държавната собственост, съобщиха
от администрацията на президента. Промените бяха приети от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г.
Според държавния глава с приетия закон се създава възможност за скрита приватизация на дружества от забранителния
списък по Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
Президентът налага вето с разбирането, че е недопустимо правната уредба да се превръща от средство за защита в
законодателни решения, които увреждат обществения интерес.
Ето текста на мотивите на президента Румен Радев:
Уважаеми народни представители,
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Общественият интерес изисква разпореждането с държавно или общинско имущество да се подчинява на ясни правила,
които да го охраняват във всички случаи. Това се отнася с още по-голяма сила за правилата, по които се осъществява
приватизацията на такова имущество. Въпреки направената в мотивите за приемането на закона заявка, че няма да се
променя по същество досегашната концепция на законодателя, новите правила засягат основни елементи и принципи за
правата на държавата в търговски дружества и за приватизацията.
С § 1, т. 2 от Закона за изменение на Закона за държавната собственост (ЗИ ЗДС) се премахва забраната за апортиране на
имоти и вещи - собственост на търговски дружества, включени в Приложение № 1 "Списък на търговските дружества с
повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях" от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол. Освен това с § 4 се предвижда възможност за апортиране на имоти и вещи, които не са
обособени части от дружества по Приложение № 1, в търговски дружества с държавно или общинско участие.
Посочените разпоредби от ЗИ ЗДС противоречат на целта на забранителния списък, а именно - да не се приватизират без
решение на Народното събрание дружества, които имат структуроопределящо значение за икономиката или висока
обществена и социална значимост. Апортът има транслативен ефект и предметът на апорта става собственост на
дружеството, в което той е направен, без апортиращият да получи насрещно плащане. Когато апортът се прави в
дружество, което не е в забранителния списък, няма пречка впоследствие това дружество да бъде приватизирано заедно
с апортираните имоти и вещи на дружеството от забранителния списък.
По този начин се създава законова възможност за скрита безплатна приватизация на дружества от забранителния списък
чрез апортиране на техни имоти и вещи. Нещо повече, с § 1, т. 2 се отменя общата забрана за апортиране на имоти и вещи
на дружества от забранителния списък, а с § 4 се създава специално правило, изискващо решение на Министерския съвет
само при апорт на необособени части от тях. По отношение на другите видове апорт, например на обособени части, право
на ползване, право на строеж, патент, право на вземания, приетият закон не съдържа никакви специални правила. Това
дава възможност такива апорти да бъдат извършвани и без решение на Министерския съвет.
Приетият § 3 от ЗИ ЗДС премахва един важен правен способ за защита на държавния интерес, когато търговски дружества
с повече от 50 на сто държавно участие учредяват или участват с парична или непарична вноска в търговски дружества,
чийто капитал не е тяхна собственост. Отнема се възможността в тази хипотеза направилите апорт търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие да имат блокираща квота при вземане на решения за изменение на устава или на
дружествения договор, за увеличаване и намаляване на капитала, за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския
закон, за извършване на разпоредителни сделки с имущество - предмет на непаричната вноска, както и за преобразуване
и прекратяване на дружеството. Това правило ще рефлектира и върху търговските дружества от забранителния списък,
които няма да могат да се противопоставят на взимането на решения за отчуждаване на апортираното от тях имущество в
полза на трети лица. Така се създава още по-реална опасност за скрита приватизация по отношение на дружества, които
би трябвало да подлежат на приватизация само след решение на Народното събрание.
Справедливостта и честността на приватизационния процес обяснимо са във фокуса на обществото, защото чрез този
процес в частни ръце преминават блага, създадени с труда на много поколения. В настоящия момент, когато останалите
за приватизация обекти са малко, се увеличава интересът към търговските дружества от забранителния списък. Затова не
мога да остана безучастен, когато уредбата за тях се превръща от средство за защита в законодателни решения, които
увреждат обществения интерес.
В. Банкерь
√ Бюджетната комисия одобри промените в данъчното законодателство
Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене пакета промени в данъчното законодателство за
2019 година.
Текстовете предвиждат по-високи данъци за старите коли и по-ниски за новите, по-екологични автомобили. Идеята е
занапред налогът на автомобилите да зависи не само от възрастта и мощността на колата, но и от екологичната оценка.
Заради въвеждане на нов екологичен компонент с 30% се увеличава годишният данък на близо 2.5 милиона коли над 15годишна възраст.
"Не повече от 30% ще е поскъпването на данъка върху автомобилите. Данъкът на тези автомобили е изключително нисък.
Някои от тях плащат данък от порядъка на 6-7 лева, така че 30 процента не е сума, която би могла да има съществено
значение", заяви председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.
Промени се правят също и по отношение на данъците за имоти. Занапред 50-процентната отстъпка за основно жилище ще
се полага само ако то е единствено. Предложенията бяха подкрепени от 13 депутати от бюджетната комисия, докато
шестима бяха против.
"Много хора декларират по две и три основни жилища в различни общини и по този начин ползват облекчението за
основно жилище. Знаете, че това е 50 процента намаление на данъка за няколко основни жилища. Нормално е човек да
има едно основно жилище - там, където живее", отбеляза Стоянова.
Отделно бизнесът ще внесе промени в Закона за счетоводството. Те се отнасят до праговете за задължителен одит на
предприятията. Идеята е одит да се прави на фирми с балансова стойност на активите от най-малко 4 млн. лева, 8 млн. лв.
годишен оборот и 50 наети работници.
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Капитал
√ Търгът за новите паспорти и лични карти привлече четири кандидата
Стойността на поръчката е 238 млн. лв. без ДДС
Четири са кандидатите в обществената поръчка за новите електронни лични документи. От имената на обединенията
стават ясни само част от участниците, но всички те са международни компании с опит в областта. Обявената през август
поръчка е с прогнозна стойност 238 млн. лв. без ДДС. Е-документите са ключов елемент от електронното управление, като
те се очаква да са готови най-рано през 2020 г., съдейки по сроковете, зададени в поръчката.
От вътрешното министерство обясняват, че проверката на достъпа до класифицирана информация на участниците може
да отнеме повече време. В новите документи за самоличност ще има вграден чип с биометрични данни и електронна
идентификация.
Участниците
Първият участник, обявен по време на отварянето на офертите, е Обединение "Ингруп Джемалто". Gemalto, единият
участник в обединението, е международна компания за дигитална сигурност с 3 млрд. евро приходи за 2017 г. и 15 хил.
служители по света, сочи справка в сайта им. По-рано тази година Gemalto спечели и поръчката за паспорти във
Великобритания.
Втората компания в процедурата - Veridos, е собственост на две германски дружества, Giesecke+Devrient GmbH (с оборот
2.14 млрд. евро за 2017 г.) и Bundesdruckerei GmbH (с оборот 475 млн. евро за 2016 г.) Фирмата кандидат е тясно
профилирана в издаването на лични документи, като според фирмения им сайт са работили по е-паспортите в Австрия и
Босна и Херцеговина, електронните лични карти в Германия и т.н. През 2016 г. Veridos спечели обществената поръчка у нас
за 20 млн. лв. за една година за издаването на документите за самоличност.
Третото обединение е "Мюлбауер Ай Ди Сървисис". В него вероятно влиза Muhlbauer - също една от водещите световни
компании, които се занимават с издаването на електронни лични документи по света.
В последния кандидат - "Дермалог Ани БГ Консорциум", влиза Dermalog. Компанията се занимава с биометрични продукти
и решения и според фирмения им сайт са работили по разработката на електронни документи за самоличност в държави
като Филипините, Бруней, Бразилия и т.н.
Друг възможен участник в последния консорциум е унгарската печатница за биометрични паспорти.
Пълният състав на обединенията обаче ще стане ясен на по-късен етап на процедурата.
Какво е заданието
В поръчката се включват няколко различни компонента. От една страна, компаниите ще трябва да изградят
централизираната система за новите лични документи заедно с цялата прилежаща инфраструктура за тяхното издаване и
регистъра. Поръчката ще включва и поддръжката на системата, затова и срокът на изпълнение е 10 години.
Освен това обаче избраният изпълнител ще трябва и да построи сградата, която ще се използва за целите, но за някои от
участниците това може да са подизпълнители, в случая - строителни фирми.
В новите документи за самоличност ще има вграден чип с биометрични данни и електронна идентификация, чрез която
ще могат да се ползват електронните услуги на държавната и общинските администрации, както и електронен подпис.
Такъв чип ще има и в удостоверенията за пребиваване на чужденци. Вграждането на биометрични данни в личните карти
ще е по желание, а ако някой не желае в документите му за самоличност да има електронна идентификация, за това трябва
да има изричен отказ от негова страна.
Историята на поръчката може да се проследи до 2016 г., когато беше обявен търг за "изграждане, поддръжка и
експлоатация на централизирана система за персонализиране на български лични документи", но цената беше двойно повисока - 500 млн. лв. Малко след това лично премиерът Бойко Борисов я прекрати, като новата идея беше документите за
самоличност да се поверят на държавна фирма с името "Център за предоставяне на услуги". Този вариант обаче също
отпадна.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Шофьор на училищен автобус успя да спаси децата, преди да почине - разказ от Кюстендилско
България по света и у нас. Гост: вицепрезидентът Илияна Йотова
Всички версии за изчезналия саудитски журналист в консулството на Рияд в Истанбул
Колко опасни са пластмасовите чаши, чинии и сламки? Експеримент и коментар на живо
Студентски живот или как изглеждат университетските общежития в София и Пловдив?
България по света и у нас - вицепрезидентът Илияна Йотова
БТВ, "Тази сутрин"
Разследване на bTV. Как се прави обществена поръчка за ремонт в центъра на София? Пести ли се от качеството на
материалите? В студиото - заместник-кметът Евгени Крусев и проектантът на обекта
Пенсионерски протест пред Министерския съвет. На живо: Какви са исканията на възрастните хора?
Защо пиар на военното министерство упрекна Софийския университет, че пропагандира хомосексуализъм?
На живо от Кипър: Какво ще реши съдът за фалиралата компания "Олимпик"?
Братът на починалия Адриан на среща в здравното министерство. Какво му отговориха?
„Българската мафия, както я видях". Разследващият журналист Анна Заркова с нова книга за героите на прехода
На живо от Пловдив: Багери в ромската махала, колко незаконни къщи ще бъдат съборени?
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Голямата сцена на дуета Димитър и Христо след „Гласът на България"
Нова телевизия, „Здравей България"
За първи път говори адвокатът на близките на убитата Виктория Маринова от Русе. Възпитаван ли е като престъпник
от малък заподозреният Северин?
Трябва ли да отпадне съкратеното следствие, намалените присъди и помилването при тежки престъпления?
На живо - защо студенти са настанявани в стаи в общежития, без елементарни условия за живот?
"Пълен абсурд" с Румен Бахов - Как част от светофар влезе в жилищна сграда?
Майки на протест за пешеходна пътека в село Джерман.
Рекордна инфлация за последните 5 години? Обезценяват ли се доходите ни?
Събарят незаконни постройки в ромската "Шекер махала" в Пловдив.
"Ботокс в ума" - новата книга на Юлиана Дончева.
Кой е новият готвач в българската база на Антарктида?
√ Предстоящи събития в страната за 17 октомври
София.
От 09.00 часа започва редовното пленарно заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа започва седмичното заседание на Министерския съвет.
От 08.45 часа на Терминал 2 на Летище София ще се проведе Международната антидрога инициатива „Red Ribbon“
под егидата на Митница Аерогара София и ДЕА. Събитието започва с официално откриване и откритата лекция,
следвани от забавната програма и флашмоб, а ще приключи с демонстрациите на работата на митническите
служители.
От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание и обществено обсъждане на проект на решение за
одобряване на бизнес плана на ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна и за утвърждаване и одобряване цени на ВиК услуги на
ВиК-Кресна” ЕООД, гр. Кресна.
От 13.30 часа в Централната сграда на БАН ръководителите на четири университета и три института на БАН ще
представят за първи път пред обществеността своя съвместен проект в сферата на националната сигурност - Първият
в България Център за компетентност по квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на
риска „КВАЗАР.
От 13.30 часа в зала „Проф. Марин Дринов” учените от Института по астрономия с Национална астрономическа
обсерватория ще представят най-интересните обекти и явления във Вселената, любопитни подробности за тяхната
природа и за това какво е участието на българските астрономи в разкриването на техните тайни.
От 14.00 часа в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ официално ще бъдат
открити Център за приложни изследвания и иновации и Кариерен център към факултета.
От 14.00 часа на ул. „Мария Атанасова“ 5 (до Терминал 2 на летище София) ще се проведе официалната церемония
по откриването на новия автоматизиран логистичен център на DHL Express България.
От 17.30 часа в зала „Средец“ на София Хотел Балкан ще се проведе дискусията „Европа на отечествата“. Гост лектор
ще бъде евродепутатът Ангел Джамбазки.
***
Благоевград/с. Струмяни.
От 10.00 часа в Народно читалище „Будител“ ще се проведе пресконференция във връзка с проект „Защита на
населението в общините Карабинци и Струмяни и предотвратяване на щетите от наводненията“.
***
Благоевград.
От 10.30 часа в зала 114 на Учебен корпус № 1 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще се проведе безплатен семинар на тема
„Изграждане на ефективно онлайн присъствие“.
***
Бургас.
В 11.00 часа на Морска гара в Бургас ще се проведе тържествена церемония по представяне на високопроходими
автомобили.
От 15.00 часа в заседателната зала на Бургаската търговско-промишлена палата ще се проведе Дискусионна среща на
тема "Връзката на образованието с бизнеса".
***
Велико Търново./с. Въглевци.
От 09.00 часа в Клуба на пенсионера ще се проведе благотворителна кампания, организирана от Дарителско
сдружение „Св. Иван Рилски“ по повод Международния ден за борба с глада.
***
Велико Търново.
От 19.30 часа в Клуб 7 започва Една вечер с разказвач на уиски приказки.
***
Видин.
От 15.00 часа в бившето военно поделение кметът на Община Видин Огнян Ценков ще се срещне с кметовете на
населени места, на които ще бъдат предадени заявените от тях количества годни строителни материали, съхранени
при демонтажните работи във връзка с изпълнението на проект „Основна реконструкция на централна пешеходна
зона в гр. Видин“.
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***
Горна Оряховица.
От 10.00 часа и от 11.30 часа на стадион „Захарни заводи“ ще се проведе среща от първенството на юноши старша
възраст – зона Велико Търново между отборите на ОФК „Локомотив” – ФК „Изгрев 93“ с. Царевец.
***
Гоце Делчев.
От 14.00 до 15.30 часа в Градския парк ще бъде разположен офис на открито за предоставяне на информация за
дейността на „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“. От 16.00 до 19.00 часа ще се състои
изложение на местни производители от общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, съпроводено с фолклорна
програма на самодейни групи от района.
***
Елин Пелин.
От 11.00 часа Джордж Кремлис, почетен директор на Европейската комисия (ГД „Околна среда“) ще се срещне с кмета
на община Елин Пелин доц. д-р инж. Ивайло Симеонов и общински съветници. От 11.30 часа са предвидени изявление
пред медиите.
***
Перник.
От 11.00 часа в заседателната зала на община Перник ще се състои Начална пресконференция по Проект
BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град Перник” по Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014- 2020", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
***
Плевен.
От 10.00 часа в конферентна арт зала „Плевен“ на хотел Ростов ще се проведе Традиционна среща с местния бизнес,
областните и общински власти и медии. Срещата е организирана от Българската търговско-промишлена палата и
Търговско-индустриална камара - Плевен, в изпълнение на програмата на Българските търговско-промишлени
палати/камари за поддържане на тесни контакти с местния бизнес.
***
Пловдив.
От 14.00 часа в в Дома на културата ще бъде представен проектът за площад „Централен”.
От 16.00 часа в Конгресния център на панаирното градче с общ тържествен строй в големия район с посрещане на
бойното знаме, тържествен марш, молебен за здраве, отслужен от свещеници от Пловдивската митрополия и
тържествено събрание Силите за специални операции ще отбележат професионалния си празник – деня на
парашутиста.
От 18.00 часа в сградата на Дома на младоженците ще се проведе семинар по брачно консултиране под надслов „Тя
и той в брака“, организиран от Общинско предприятие (ОП) „Радостни обреди“.
От 19.00 часа в в ресторант „Южен полъх“ Районната лекарска колегия в Пловдив ще връчи наградите „Лекар на
годината 2018”г.
В Международен панаир Пловдив започват Есенни изложби.
***
Русе.
От 13.30 часа в сградата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ ще бъде открита изложба от енциклопедични
издания от края на XIX и началото на XX век под надслов „Съхраненото знание на Европа“.
***
Ямбол.
От 13.00 часа в хотел „Тунджа“, Сдружение „Свят без граници“ и фондация „Тръст за социална алтернатива“
организират работна среща, която е част от кампанията за безплатни детски градини в цялата страна.
***
Шумен.
От 11.30 часа в НИАР "Мадара" на пресконференция ще бъдат представени резултатите от националната кампания
"Ние обичаме България“.
От 14.00 часа в конферентната зала на „Арена – Шумен“ експерти на дирекция „Централно координационно звено“ в
Администрацията на Министерски съвет и Областен информационен център – Шумен ще представят многогодишната
финансова рамка на Европейската комисия (2021 - 2027) и рамковите позиции на България по нея.
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