Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ ПОДКРЕПЯ ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МЕЖДУ ПЪРВО И ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Асоциация на индустриалния капитал в България безусловно подкрепя внесеното (Вх. № 854-04-185 от 9 ноември 2018 г.)
от народните представители Христиан Митев, Калин Поповски, Атанас Стоянов, Йордан Апостолов и Георги Колев
предложение за изменения в Законопроекта за хората с увреждания.
Предвиденото в приетия на първо гласуване Законопроект за хората с увреждания задължение за работодателите с 50 и
повече работници и служители да назначават по квоти хора с трайни увреждания е сериозна административна и финансова
тежест за работодателите и пречка за икономическото развитие, която същевременно не осигурява защита за хората с
увреждания. Според чл. 315 от Кодекса на труда работодателите са длъжни да определят ежегодно работни места,
подходящи за трудоустрояване (от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от
икономическата дейност). Така, без гарантиране на права за хората с увреждания, се налагат допълнителни имуществени
санкции за работодателите, вместо същите тези средства да бъдат вложени в развитието на предприятията и за
повишаване на доходите на работещите.
Внесеното от н. п. Христиан Митев, Калин Поповски, Атанас Стоянов, Йордан Апостолов и Георги Колев предложение
аргументирано премахва горното задължение и свързаните с него компенсационна вноска (в размер на 30 на сто от
минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане) и
глоба/имуществена санкция за неизпълнение (в размер до 10 000 лева).
Предложението на народните представители, внесено между първо и второ гласуване на законопроекта ограничава
задължителната закрила по чл. 333 от Кодекса на труда по отношение на работници или служители, които към момента на
възникване на трудовото правоотношение са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или боледуват от
болест, определена в наредбата по чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ. Тази „закрила“ понастоящем е обективна пречка за назначаване
на такива хора, като отпадането й ще облекчи достъпа им до пазара на труда и ще улесни назначаването им на работа.
Тази промяна беше искана и подкрепена и от представителни организации на и за хората с увреждания.
Разчитаме на отговорността и рационалното поведение на народните представители за приемането на посочените
предложения.
Cross.bg
√ АИКБ подкрепя законодателно предложение между първо и второ гласуване на Законопроекта за хората с
увреждания
Асоциация на индустриалния капитал в България безусловно подкрепя внесеното (Вх. № 854-04-185 от 9 ноември 2018 г.)
от народните представители Христиан Митев, Калин Поповски, Атанас Стоянов, Йордан Апостолов и Георги Колев
предложение за изменения в Законопроекта за хората с увреждания.
Предвиденото в приетия на първо гласуване Законопроект за хората с увреждания задължение за работодателите с 50 и
повече работници и служители да назначават по квоти хора с трайни увреждания е сериозна административна и финансова
тежест за работодателите и пречка за икономическото развитие, която същевременно не осигурява защита за хората с
увреждания. Според чл. 315 от Кодекса на труда работодателите са длъжни да определят ежегодно работни места,
подходящи за трудоустрояване (от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от
икономическата дейност). Така, без гарантиране на права за хората с увреждания, се налагат допълнителни имуществени
санкции за работодателите, вместо същите тези средства да бъдат вложени в развитието на предприятията и за
повишаване на доходите на работещите.
Внесеното от н. п. Христиан Митев, Калин Поповски, Атанас Стоянов, Йордан Апостолов и Георги Колев предложение
аргументирано премахва горното задължение и свързаните с него компенсационна вноска (в размер на 30 на сто от
минималната работна заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане) и
глоба/имуществена санкция за неизпълнение (в размер до 10 000 лева)
Предложението на народните представители, внесено между първо и второ гласуване на законопроекта ограничава
задължителната закрила по чл. 333 от Кодекса на труда по отношение на работници или служители, които към момента на
възникване на трудовото правоотношение са с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или боледуват от
болест, определена в наредбата по чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ. Тази „закрила“ понастоящем е обективна пречка за назначаване
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на такива хора, като отпадането й ще облекчи достъпа им до пазара на труда и ще улесни назначаването им на работа.
Тази промяна беше искана и подкрепена и от представителни организации на и за хората с увреждания.
Разчитаме на отговорността и рационалното поведение на народните представители за приемането на посочените
предложения.
EconomyNews.bg
√ Гражданска застраховка, обезщетения в ЕС
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изразява критично отношение към настъпващите изменения на
застрахователния пазар в България, произхождащи от новото Тълкувателно решение на ВКС, с което в значителна степен
се разширява кръгът на лицата, имащи право да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни близки.
Асоциацията подкрепя тезата за необходимостта от въвеждане на методика за определяне размера на имуществените и
неимуществени вреди в случаите на увреждане на здравето на лицата, които са пострадали от непозволено увреждане.
Подкрепя и въвеждането на законови лимити за определяне на размера на неимуществените вреди на близките на
починало лице от непозволено увреждане.
Те предлагат и анализ на тези проблеми в някои европейски страни.

Средна цена на застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите за 2016 г. в европейски държави в евро
Източник: Анализ на АБЗ по данни на „Insurance Europe“
Забележка: Средната цена за Гърция е за 2013 г. поради липса на по-актуални данни
Още по-лоша новина са сравнителните данни за броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия на милион
жители в България и средно за ЕС. От тях се вижда, че България има впечатляващо „превъзходство“, което е изключително
неблагоприятно за застрахователите.

Смъртни случаи при пътнотранспортни произшествия на милион жители в България и средно за ЕС за 2010 г. и
периода 2014-2017 г.
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Анализ на АБЗ по статистически данни за пътната безопасност в ЕС:
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics_en#
На фона на тези неблагоприятни данни, оказва се, че присъжданите обезщетения в България (средно около 95 000 лв. на
всяко лице) далеч надхвърлят неимуществените вреди (морални болки и страдания) за близките на починал в другите
европейски държави.
По-долу е сборна таблица на анализ на опита на 11 държави членки на ЕС, в която е дадена информация за практиката и
законодателните подходи в различни европейски страни при определяне на обезщетения за неимуществени вреди в
случаи на пътни инциденти. Страните, включени в таблицата, са тези, които са отговорили на запитване на Асоциацията на
българските застрахователи (АБЗ), отправено чрез Insurance Europe.
От таблицата ясно се вижда, че обезщетенията в България рязко надхвърлят европейските показатели в АБСОЛЮТЕН
размер.
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Описаната неблагоприятна ситуация съвсем естествено генерира голям риск за възникване на сериозни загуби по
застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Точно такъв е и изводът от Анализа на пазара на
задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите в Република България, публикуван от Комисията
за финансов надзор (КФН) на 20.07.2018 г. Същото сочат и от пазарните данни за 2017 г. на Комисията на финансов надзор
(КФН).
По тази причина Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя предложенията за промени в Кодекса
за застраховането и в Закона за задълженията и договорите, с които да се въведат редица мерки, които да подобрят
застрахователния пазар. Повече може да се види на страницата на асоциацията.
В. Сега
√ Лъсна истината за данък одитори
Оказа се, че от цяла Европа само България чете наопаки евродирективата и принуждава малките фирми да плащат
милиони за ненужни заверки
От доста време тече разгорещен спор кои фирми трябва да наемат одитори, които да проверяват и заверяват финансовите
им отчети, и кои трябва да бъдат освободени от това задължение. Реалният бизнес твърди, че под натиска на одиторското
лоби българските законодатели са свалили прекалено ниско летвата и принуждават дори дребни дружества със скромни
активи и незначителни приходи да харчат ресурси за ненужни заверки - става дума за около 13 млн. лева годишно.
Гилдията на експерт-счетоводителите пък уверява, че одитите са жизненоважни и че трябва да станат задължителни едва
ли не за всяко предприятие. Спорещите страни се позовават на опита на други държави и на Директива 2013/34/ЕС, която
указва на страните от ЕС към какви прагове да се придържат.
Министрите и депутатите, които имат правото да променят закона или да запазят статуквото, гузно избягват темата - дали
защото не са "в час" в тази материя, или защото не искат да сърдят одиторите. За да улесни законотворците, Асоциацията
на индустриалния капитал в България (АИКБ) свърши работата на финансовото министерство, събра в проста и пригледна
таблица информацията за праговете за задължителен одит у нас и в другите европейски страни и придружи данните със
следния коментар
"Това е картината - България има най-рестриктивните прагове за задължителен одит на финансовите отчети. Те са ЧЕТИРИ
пъти по-рестриктивни от тези в евродирективата. И нещо, което одиторите удобно премълчават - за няколко хиляди малки
и микропредприятия, които са акционерни дружества, командитните дружества с акции и консолидирани дружества,
прагове изобщо няма! Т.е. колкото и микроскопични да са, те подлежат на задължителен одит, ако имат повече от 500
лева годишни приходи. И всичко това, за да могат одиторите да получават доходи за ненужни доклади, които никой никога
не чете, но над 6 хиляди микро- и малки предприятия са задължени да плащат по силата на лобистки разпоредби в Закона
за счетоводство, прокарани през 2016 г. без обсъждане между две четения.
Представители на одиторската гилдия носят "вода от седем кладенеца", за да защитят привилегиите си, коментират от
АИКБ. И изброяват седемте най-често използвани манипулации:
Одиторите твърдят: Заверката на финансовите отчети не е административна тежест, защото одиторите не са държавна
администрация.
Истината: Ето какво пише в директивата на ЕС: „Годишните финансови отчети на малките предприятия не следва да
подлежат на задължение за извършване на одит, тъй като одитът може да представля значителна административна тежест
за тази категория предприятия, като същевременно в много от малките предприятия едни и същи лица са както акционери,
така и управители и затова не се нуждаят особено от това трета страна да гарантира достоверността на финансовите
отчети.“
Одиторите твърдят: Трябва да се одитират всички дружества, за да няма сива икономика.
Истината: В България има над 400 хиляди работещи предприятия. Според евродирективата на задължителен одит
подлежат само около 5 хиляди (толкова са средните + големите предприятия у нас), а малките и микропредприятията са
освободени, за да им се спести значителна тежест. Съгласно нашия рестриктивен закон, приет с лобистки текстове в угода
на одиторите, на задължителен одит подлежат над 15 хил. предприятия. Да се твърди, че всички останали са на сиво, е
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откровена глупост. Да се твърди, че там, където има одит, никога няма сиви практики, е смешно. Та нали, ако
недобросъвестен предприемач иска да ползва сиви практики, винаги може да наеме одитор, който да не ги забележи.
Спомнете си за случая "КТБ". Затова и НАП не разчита на одита.
Одиторите твърдят: Акционерите може да се сменят, без предприятието да разбере, може да се скрият, да останат
неизвестни. И заради това трябва ВСИЧКИ акционерни дружества да се одитират, колкото и микроскопични да са те.
Истината: Акционерните дружества, които се търгуват на борсата, и без друго подлежат на одит като предприятия от
обществен интерес. Такива са около 350 у нас. И това няма нищо общо с останалите 3500 акционерни дружества, които са
под праговете за одит даже на нашия рестриктивен закон и не са от обществен интерес. Освен това предприятията вече са
длъжни да декларират крайните си собственици по силата на закона за мерките срещу изпирането на пари. И пак вижте
одита на КТБ. А той не е изключение.
Те твърдят: Законът за счетоводство е приет само преди 3 години. Праговете са актуализирани, защо толкова скоро се
занимаваме пак с тях?
Истината е, че не „само“, а вече „цели“ 3 години микро- и малките предприятия са подложени на административни и
финансови тежести вследствие на лобистки текстове в закона, тежести, каквито директивата не предполага. Вече 3 години
малкият бизнес плаща още един данък в повече – „данък одитори“. Крайно време е законът да се приведе в съответствие
с директивата, така както са го направили всичките ни съседи. Вижте отново таблицата. Съседи, които са ни и преки
конкуренти на световните пазари, но нямат тежестите, с които е натоварен малкият бизнес у нас.
Одиторите твърдят: Данъчните имат нужда от одитите ни.
Истината: Фискът не знае за тази своя „нужда“. Той има свои методи за установяване и събиране на дължимите данъци.
А и вижте таблицата - защо в Сърбия, Румъния и Гърция фискът няма такава "нужда"?
Те твърдят: Одитът е необходим на предприятията, за да кандидатстват за обществени поръчки или кредити.
Истината: Ако и когато на съконтрагент на микро- или малко предприятие му е необходим по някаква причина одитиран
отчет, предприятието може да си го поръча, заплати и получи. Но това е случай едно на хиляда. И не е необходимо в
останалите 999 на 1000 случая малкият бизнес да губи време и пари само за да увеличава доходите на одиторите.
Одиторите твърдят: Праговете изобщо не са ниски - отнесени към БВП, те дори са по-високи, отколкото в Германия.
Истината е, че няма по-рестриктивен закон от нашия (вижте таблицата). А одитор, който твърди, че размерът на
предприятието в ЕС се определя от БВП на страната, в която оперира, сам издава безполезността си.
Народните представители трябва да изберат на чия страна ще застанат - на страната на около 6 хиляди микро- и малки
предприятия с над 100 000 работещи в тях, които произвеждат, създават БВП и пълнят бюджета, или на страната на едно
съсловие, което събира „данък одитори“ от предприятията, създавайки им ненужна административна и финансова тежест,
пише АИКБ в свое обръщение към депутатите, с което ги призовава да подкрепят предложените промени за праговете в
чл. 37 от Закона за счетоводството. Бизнесът призовава управляващите да спазват едно от важните си предизборни
обещания: "Ще сведем регулациите до минимално изискуемите от правото на ЕС!“
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В. Банкерь
√ Работодатели също настояват за таван на обезщетенията за болки и страдания
Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България с
безпокойство следят настъпващите изменения на застрахователния пазар в България. С това тълкувателно решение в
значителна степен се разширява кръгът на лицата, имащи право да получат обезщетение за неимуществени вреди от
смъртта на техни близки. В този кръг вече са включени братята и сестрите на починалия/починалата и съответните
възходящи и низходящи роднини от втора степен, както и всяко друго лице, което е създало трайна и дълбока
емоционална връзка с починалия и търпи от неговата смърт продължителни морални болки и страдания. Това заявяват
две от четирите национално представени работодателски организации – КРИБ и АИКБ – в писмо до председателя на
парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова.
„Регистрираме и трайна тенденция на постоянен ръст на сумите, които се присъждат от българския съд за неимуществени
вреди на близки на починало лице. В съчетание с разширяването на кръга на правоимащите лица в съответствие с
цитираното тълкувателно решение, лицата причинили неимуществени вреди, несъмнено ще бъдат ангажирани със
значително по-големи размери на дължимите обезщетения“, обясняват АИКБ и КРИБ в съвместното си писмо до Стоянова.
От работодателските организации добавят, че липсата както на методика как да се изчислява размерът на обезщетенията
за болки и страдания, така и на лимит докъде може да стига сумата на компенсацията, изглежда негативно на фона на
факта, че в други страни членки на ЕС има решения в това отношение.
„Така се създава невъзможност да бъдат обосновани размерите на присъжданите обезщетения, а това е предпоставка за
неизбежна субективност и предпоставка за създаване на социална справедливост“, пишат бизнес организациите.

Важни обществено-икономически и политически теми

БНT
√ ЕК представя докладите за напредъка на България и Румъния
Европейската комисия представя днес докладите за напредъка на България и Румъния по механизма за сътрудничество и
проверка. Очакванията са наблюдението върху България да бъде снето в рамките на мандата на тази Комисия. Той изтича
през октомври догодина. Наблюдението върху правосъдната система и борбата с корупцията в Румъния вероятно ще
продължи.
България и Румъния са единствените две държави от ЕС, които вече 11 години са под постоянното наблюдение на Брюксел.
Европейската комисия всяка година оценява реформата и доверието в правосъдната система и борбата с корупцията и
организираната престъпност.
Европейските експерти следят развитието на ключови дела в двете държави, най-вече срещу бивши и настоящи политици
и висши магистрати. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер нееднократно е заявявал, че се надява
наблюдението върху България да отпадне в края на мандата му.
Това би ускорило и приемането на страната ни в шенгенското пространство. Един от доводите на държави като Холандия
и Германия, които са против приемането ни в Шенген, е именно наличието на мониторинг от страна на Брюксел. Заради
влошеното състояние на правовата държава в Румъния, се очаква наблюдението върху Букурещ да остане. Брюксел
обмисля докладът да бъде заменен с общоевропейски механизъм за контрол на върховенството на закона, който да
обхване всички държави членки, в които има проблеми.
√ Възможностите на Европейския фонд за отбрана
Отделяните средства за отбрана в Европа са недостатъчни, заяви еврокомисарят по въпросите на вътрешния пазар Елжбета
Биенковска на конференция в София. Темата бе коментирана и на срещата ѝ с премиера Бойко Борисов. Двамата обсъдиха
как новият Европейския фонд за отбрана може да стимулира фирмите от военно-промишления комплекс. Двамата
акцентираха и върху свързаността на Западните Балкани.
30 млрд. евро са планираните средства за отбрана в бюджета на ЕС през следващите 7 години.
Средно, европейските държави отделят под 1% за отбрана, което е крайно недостатъчно, заяви еврокомисар Биенковска.
Елжбета Биенковска, еврокомисар: Трябва да се укрепи европейската отбранителна промишленост и да се намали
пилеенето на средства. Начинът, по който се изразходват парите в сектора, не е унифициран, което означава, че нашето
колективно сътрудничество е поставено под заплаха. А в никакъв случай не трябва да допускаме това.
Биенковска посочи, че чрез новия отбранителен фонд на разположение на фирмите във военната индустрия са 6,5 млрд.
евро.
Според министъра на външните работи Екатерина Захариева тези средствата трябва да достигнат до малките и средни
предприятия.
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Тя акцентира и върху интеграцията на Западните Балкани като фактор за сигурността на Европа. Според нея една от
стъпките е дигитална и транспортна свързаност.
Екатерина Захариева, министър на външните работи: Ако сложим всичките часове, които на годишна база се губят от
камионите на границите, това на година ще означава 3000 години - това е само между страните от Западните Балкани.
Регионалната свързаност бе сред темите, които и премиерът Бойко Борисов обсъди с еврокомисаря по вътрешния пазар.
По време на срещата Биенковска заяви, че по-добрата свързаност е предпоставка за повишаването на
конкурентоспособността и за подобряването на бизнес средата както в страните от Западните Балкани, така и в цяла
Европа.
√ Защо България се отказва от Пакта за миграция на ООН?
Защо документ на ООН за миграцията стана повод за ново политическо напрежение? Какво представлява Пактът за
миграцията и защо БСП и ОП се притесниха от документа? Защо без обществен дебат управляващите побързаха да се
откажат от него? Разговор между редовете и страховете в Сутрешния блок на БНТ с депутата от ОП Милен Михов и
Любомир Кючуков, директора на Института за икономика и международни отношения.
ова не е някакво екзотично становище на ОП, на мнозинството и на българската държава, заяви депутатът от ОП Милен
Михов.
Информацията, с която разполагаме, това е едно становище на доста държави в Източна Европа - Унгария, Полша, поне
няколко, ако говорим за Източна Европа. България не е сама в този поток и своите опасения.
Този пакт, макар и правно необвързващ, създава определени стандарти, които държавите, подписали пакта, на практика
се задължават да поддържат, обясни Михов.
Милен Михов, ОП: Най-общо това са стандарти, които възприемат миграцията като нещо в полза на държавите. Една от
целите на този договор е да се създадат едни нормативни условия с ред задължения за националното законодателство,
включително медиите, здравните и социалните системи, които да гарантират една легална миграция, която се възприема
като нещо положително за всички държави.
Правителството има решение, но няма позиция по въпроса, отбеляза Любомир Кючуков, директор на Института за
икономика и международни отношения. Самият пакт е за безопасна, организирана и законна миграция - става дума за
решаване на проблемите срещу незаконната миграция, обясни той.
Любомир Кючуков: Пактът не задължава, той дава приоритет на националното законодателство, дава възможност да се
определя законността или незаконността на миграцията, съобразно националното законодателство и едва след това
следват всички тези неща, които правят от мигранта човек.
√ Новите конституционни съдии полагат клетва днес
Четиримата новоизбрани конституционни съдии ще положат клетвата си днес в присъствието на президента Румен Радев,
председателя на Народното събрание Цвета Караянчева и ръководителите на Върховния касационен и Върховния
административен съд.
След направените избори Павлина Панова и Надежда Джелепова получиха подкрепата на колегите си от съдийската квота,
депутатите гласуваха за доскорошния заместник-председател на касационния съд Красимир Влахов, а държавният глава
се спря на професора по европейско право Атанас Семов.
Всеки от тях влиза в състава на Конституционния съд с деветгодишен мандат и няма право да се кандидатира за поста
повторно.
БНР
√ Икономическата миграция - основен фактор за обезлюдяването на регионите
Икономическата миграция като основен фактор за обезлюдяването на регионите и намаляването на населението. Това е
акцентът в разработката на учени от Института за изследване на населението и човека при БАН. Учените ще представят
предложенията си по проекта "Мерки за преодоляване на демографската криза в България", възложен от Министерския
съвет.
Те ще обобщят резултатите от проучванията, свързани с проекта и ще предложат конкретни мерки за промяна на
негативните тенденции в демографското развитие на страната. Представители на работните групи ще обяснят ключовите
процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина раждаемост, смъртност, вътрешна и външна миграция.
Екипът ще предложи и сценарий за средносрочна перспектива с акцент върху измененията в числеността и качеството на
работната сила, както и мерки за оптимизирането на демографското възпроизводство, основание на изготвените научни
анализи и прогнози.
√ Владимир Кисьов: Ще има общ механизъм за наблюдение на всички страни-членки
„По-големите критики ще бъдат насочени към Румъния, но тъй като ние вървим в пакет, аз не очаквам да минем между
капките“. Това заяви в предаването „Преди всички“ председателят на УС на Европейския институт Владимир Кисьов.
Днес Европейската комисия ще оповести редовните доклади по механизма за сътрудничество и проверка за България и
Румъния.
„Когато има критики към една от двете страни, към другата не са чак толкова благосклонни, че тези 11 препоръки, които
бяха дадени, да не бъдат отчетени", каза Кисьов. Според него ЕК вероятно ще изрази желание за реформи и промени в
България. „Нещата, които и ние самите виждаме, че не са свършени, че има още какво да се желае“.
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„По-скоро считам, че ще има общ механизъм за наблюдение и доклади на всички страни-членки", каза Кисьов, запитан за
перспективата да бъде прекратен мониторингът над България и Румъния, както бе заявено до края на мандата на тази ЕК,
който изтича в края на идната година. „Прокрадва се вече тази идея, имайки предвид и поведението на някои от
държавите-членки по неспазване на част от общото законодателство и поетите на ангажименти с подписването на
договора за членство. Може би там ще бъде акцентът оттук нататък“.
„За нас е важно отпадането на мониторинга дотолкова, доколкото по един не съвсем коректен начин това се свързва с
членството ни в Шенген. Шенген си е един „черен печат“, който седи върху България“, каза Кисьов.
Според него не трябва да бързаме с подписването на Глобалния пакт за миграцията на ООН.
Владимир Кисьов каза още, че забавяне на гласуването на бюджета в ЕП ще доведе до забавяне на проекти. Това не е
желателно, особено за страни като България, които са бенефициенти по всички откриващи се програми, подчерта той.
√ НЕК и "Атомстройекспорт" са подписали договор за съхранение на доставеното оборудване за АЕЦ "Белене"
Националната електрическа компания и руската "Атомстройекспорт" са подписали договор за съхранение на доставеното
оборудване за АЕЦ "Белене". Информацията потвърди за "Хоризонт" изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев:
"Преди около повече от три месеца ние обявихме процедура. Вече процедурата приключи. Сега след 14-дневен срок
договорът ще влезе в сила. Цялата дейност по консервацията и преконсервацията ще се изпълнява от наши служители, но
ще бъдат под надзора на заводите-производители, представители на "Атомстройекспорт". Договорът е сключен за пет
години с евентуална опция да продължаваме още взависимост от това, което ни е нужно, но се надяваме, че до тогава
вече ще имаме избран стратегически инвеститор и вече ще прехвърлим всички договори на него".
НЕК и АЕЦ "Козлодуй" са сключили договор за продажбата на ротора от предишното оборудване, предвидено за
централата в Белене. Роторът бе собственост на НЕК и от доста време двете дружества водеха разговори за възможността
да бъде продаден и използван в работещата ни централа.
От АЕЦ "Козлодуй" обясниха за "Хоризонт", че роторът ще бъде използван на 5-и блок на централата, за да бъде увеличена
мощността му до 104 процента.
От своя страна изпълнителният директор на НЕК Петър Илиев обясни:
"Роторът е на територията на АЕЦ "Козлодуй". Оглеждахме го и считахме, че е най-доброто, вместо да се поръчва нов
ротор, ще бъде по-изгодно, както за тях, така и за нас. Вече остават формалностите по плащането или прихващането на
задължението на НЕК към АЕЦ "Козлодуй" за произведена електрическа енергия".
√ Актуализиране на енергийната стратегия на България ще се обсъжда в Министерството на енергетиката
Предложения за актуализиране на енергийната стратегия на България ще бъдат обсъдени на работна среща в
Министерството на енергетиката. В дискусията ще участват министър Теменужка Петкова, работодателски организации,
синдикати, енергийни експерти. Необходимостта за промяна на документа е свързана с изпълнението на дейности от
ключово значение за развитието на газопреносната инфраструктура в страната.
√ Рекордно изтичане на руски капитали в чужбина
Чистото изтичане на капитали от Русия в чужбина за периода януари-октомври 2018 е 42,2 милиарда долара, съобщава
„Ведомости“, позовавайки се на Руската централна банка. Спрямо същия период на предходната година това е увеличение
от точно три пъти.
Около половината от изтекъл навън руски капитал е за погасяване на външни дългове, а с другата половина руският бизнес
е купувал чужди финансови активи и инструменти.
Данните за периода януари – септември показваха изтичане на руски капитали за 31,9 милиарда долара, което значи, че
само през октомври са изтекли над 10 милиарда.
Руската централна банка очаква до края на годината изтичането на капитали да достигне 66 милиарда долара при средна
цена на петрола 72 долара за барел, а за 2019 прогнозата е за забавяне на темповете – до 25 милиарда долара.
News.bg
√ ЕЦБ провежда стрес тестове на 6 български банки
Цялостна оценка (преглед на активите и стрес тест) ще бъде проведена на шест банки. Това съобщиха от пресцентъра на
Българската народна банка.
Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува информация за процеса на работата, свързан с искането на България от
18.07.2018 г. за присъединяване към Единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество.
Очаква се оценката да започне през ноември, а резултатите да бъдат публикувани през юли 2019 година.
Българската народна банка съдейства на ЕЦБ за осъществяване на съответната дейност.
√ 53 процедури с еврофинансиране за над 1,1 млрд. лв. обявяват през 2019 г.
53 процедури с европейско финансиране за над 1,1 млрд. лева ще бъдат обявени през 2019 г., съобщиха от Министерския
съвет след заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет
(СКУСЕС). На заседанието бяха приети индикативните годишни работни програми за 2019 г.
Общата проектна стойност е близо 1,150 млрд. лева . Процедурите ще бъдат обявени през идната година по програмите,
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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Към момента по програмите са обявени 408 процедури за 17,996 млрд. лева. Договорени са над 14,5 млрд. лева или над
62,5 % от общия бюджет. До бенефициентите са достигнали над 25,3% от бюджета на всички програми или близо 6 млрд.
лева.
Според вицепремиера Томислав Дончев следващата година успоредно с изпълнението на настоящия програмен период,
ще започне и подготовката за следващия. По думите му от изключително значение за подобряване на ефективността на
европейските средства е да се осигури максимална синергия както между отделните програми, така и по отношение на
предвидените в тях процедури.
Investor.bg
√ През лятото средната заплата е намаляла до 1117 лева
В края на септември на годишна база средното месечно възнаграждение нараства със 7,7%, отчита НСИ
Средната месечна работна заплата в страната намалява на тримесечна база и нараства на годишна. Средната месечна
работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. e 1117 лв. и намалява спрямо второто тримесечие с 0,7%, показват
данните на Националния статистически институт (НСИ).
Средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. е 1 120 лв., за август - 1 095 лв., и за септември - 1 135 лева. Найголям спад има при „Финансови и застрахователни дейности“ - с 5.6%, и „Административни и спомагателни дейности“ и
„Образование“ - по 2.5%.
На годишна база средната месечна работна заплата за периода юли-септември нараства със 7.7%. Най-голямо e
увеличението в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с
13.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 12.0%, и „Образование“ - с 10.2%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение през третото тримесечие на 2018 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески
продукти; далеко-съобщения“ - 2 661 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ - 1 815 лева, „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 804 лева.
Най-нископлатени са били наетите в: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 707 лева, „Други дейности“ - 788 лева,
„Административни и спомагателни дейности“ - 881 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2018 г. в
обществения сектор нараства с 9.2%, а в частния - със 7.3%.
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 36.9 хил., или с 1.6%,
спрямо края на юни 2018 г., като достигат 2.32 милиона. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в дейностите
„Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.8%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 5.9%, и в „Добивна промишленост“ - с 2.3%.
Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейност „Строителство“ - с 1.9% и „Образование“ - с 1.6%.
По икономически дейности най-голям е делът на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите
„Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.9 и 16.9%.
В края на септември на годишна база наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 6.9 хил., или с 0.3%.
Най-голямо увеличение се наблюдава в дейностите „Строителство“ - със 7.0 хил., „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.2 хил., и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 2.6
хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 2.5 хиляди.
В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности „Строителство“ и „Създаване
и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - съответно с 5.7 и 5.0% , а най-голямо
намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.4%.
Actualno.com
√ Безработните вече ще могат да се квалифицират за нуждите на хотелите
Двамата ресорни министри, Николина Ангелкова и Бисер Петков, се срещнаха с туристическия бранш и работодатели, за
да обсъдят проблема с кадрите, предаде БГНЕС.
По време на междуведомствен съвет бе обсъден недостигът в сектора да се набавя чрез Агенцията по заетостта.
Според статистиката най-голям глад има на служители в ресторантите, камериерки и чистачки по хотелите. За сметка на
българските кадри, отчетен е почти двоен ръст на внесена работна ръка от Украйна и Молдова. Чужденците са заявили
желание да удължат престоя си по родното Черноморие от 3 на девет месеца, за да работят и през настоящия зимен сезон.
Планът за действие влиза в сила още от днес с неговото популяризиране в цялата страна. Той е предназначен както към
безработни лица, така и към работодателите, които по желание могат да квалифицират и преквалифицират свой кадри,
обясни пред медиите министърът на туризма Николина Ангелкова.
Министърът уточни, че тези, които искат да повишат квалификацията, си могат да го направят в рамките на няколко месеца.
Желанието за усъвършенстване на уменията не означава, че служителят е длъжен след това в продължение на определен
период от време да работи за работодателя без да има право да напусне, уточни Ангелкова.
През тази година регистрираме над 2 пъти ръст на регистрираните сезонни работници от трети държави. Към момента са
регистрирани над 7800 чужди работници. Решението на проблема търсим и с подписаните споразумения с Украйна и
Молдова за намиране на желаещи да работят сезонно у нас, заяви социалният министър Бисер Петков.
На въпрос какво е заплащането на чужденците, социалният министър отговори, че няма точна статистика дали е по-високо
или по-ниско, зависи единствено от позицията, която се заема. Важно е да се спазват минималните изисквания на труд в
законодателството, коментира още Бисер Петков.
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Bloomberg TV
√ Бизнесът: Необходимо е по-практически насочено образование у нас
Вергиния Къшева-Накова, бизнес консултант, професионален лектор и основател на Training Academy, В развитие,
12.11.2018
Необходимо е по-практически насочено образование у нас, каза Вергиния Къшева-Накова, бизнес консултант и
професионален лектор и основател на Training Academy, в предаването "В развитие" с водещ Вероника Денизова.
На младите хора е изключително трудно да започнат работа, защото се изисква квалификация, твърди Вергиния КъшеваНакова. След завършване на университет малка част от тях се чувстват квалифицирани, освен ако не са работили, докато
са учили, допълва тя.
"Много компании се чувстват некомфортно да връщат млади хора от интервюта за работа. Бизнесът не иска непременно
опит, а умения, и то базисни, за да може младият човек да се дообучава. Бизнесът плаща данъци, осигуровки, дава
средства за държавната хазна и част от тези пари се вливат в сектор образование".
През 2016 г. моят бизнес се разрасна и аз имах нужда от проджект мениджъри на маркетингови проекти, уточни бизнес
консултантът. "Проведохме над 160 интервюта със завършили маркетинг и мениджмънт студенти от елитни университети.
Никой не ми отговори кои са основните елементи на един маркетингов план и кога се издава фактура. Останах изненадана,
когато в програмата на университета имаше просто добра фундаментална основа на бизнеса, но нищо, което да помогне
на студентите при започване на работа. Отделно, има много професии в дигиталния бизнес, за които не е необходимо
висше образование. Инструментите за дигитален маркетинг и реклама се променят постоянно", поясни тя.
"Много компании създават стажантски програми на непълен работен ден. Training Academy тази година ще бъде три пъти
по-голяма като обем, материали и знания. Разделили сме я в три основни модула. Първият е Бизнес и предприемачество
в пет курса. Ще присъстват гост лектори. Вторият модел ще се фокусира върху социалните умения за лидерството и работа
в екип. Той е озаглавен „Лидерство и мениджмънт“ и обяснява създаването на фирмена култура. Третият модул е за
маркетинг и продажби. Академията ще бъде от януари до юни. Подготвили сме и допълнителен акселератор в рамките 3месечна програма, в която се работи само по действителни проекти в даден сегмент".
√ Какво целят предстоящите промени в ДОПК?
Гергана Ахчиева, АФА, и д-р Рафаеле Петруци, директор на Центъра по трансферно ценообразуване към Института
за австрийско и международно данъчно право при Виенския икономически университет
Много неща се случиха в сферата на трансферното ценообразуване, посочи д-р Рафаеле Петруци, директор на Центъра по
трансферно ценообразуване към Института за австрийско и международно данъчно право при Виенския икономически
университет, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки.
"Темата се развива добре на международно ниво. За момента най-голямото предизвикателство е високата дигитализация
на бизнесите. Говорим за големи компании като например Facebook и Google, които генерират висока стойност и е трудно
да бъдат обложени. Междувременно много държави променят законодателството си, като вземат едностранни мерки.
Друго предизвикателство са финансови транзакции като например кредитите. Международни организации и национални
държави също променят своите насоки в тази област. Поради тази причина са наложителни нови разпоредби и
споразумения за ценообразуване между данъкоплатците и администрацията. Документацията за трансферното
ценообразуване също важен фактор в случая", пояснява той.
"България следва промените в международен план и доказателство е, че от началото на тази седмица имаме проект за
закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Предвижда се определени
предприятия да изготвят документация за трансферно ценообразуване с дефинирано съдържание съгласно
международния стандарти. Местно досие трябва да изготвят всички данъклоплатци, които отговарят на критерии, като
това да имат нетни приходи от продажби за предходната година в размер над 16 млн. лв и балансова стойност на активите
над 8 млн лв. Трябва предприятията да разполагат с определен обем контролирани сделки за свързани лица като
продажби на стоки, надвишаващи 400 000 лв. за годината".
Други мерки целят да лимитират задължението за изготвяне на документация и да го въведат за предприятията с посъществени контролирани сделки, коментира Гергана Ахчиева от АФА. Тепърва ще видим дали изменението на ДОПК ще
премине гладко. Праговете за същественост на сделките са въпрос на данъчна политика. В текстовете на законопроекта за
изменение съдържанието на документацията съгласно международния стандарт на места е буквално тълкувано, което
всъщност ще постави въпроси относно прилагането им.
√ България няма да е силно засегната от лихвената политиката на ЕЦБ през 2019?
"Пикът на бизнес цикъла достигна върха си през втората половина на 2017 г. и сега виждаме постепенно деускоряване.
Причините за това са политическата несигурност, търговският конфликт между САЩ и Китай и между ЕС и Китай". Това каза
Петер Брециншек, ръководител на Raiffeisen Research, в предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки, в коментара
си защо се наблюдава забавяне на европейската икономика в последните месеци.
"Освен изброените причини, геополитическото напрежение също беше фактор, от месец май беше сформирано ново
италианско правителство, а от началото на годината имахме проблеми с Турция. Всички тези фактори ни дават основание
да прогнозираме, че темпът на ръст на БВП на еврозоната вместо с предварителните прогнозни 2 % ще варира от 1.5 до
1.7% за 2019 г.".
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Брециншек изрази становището си за причините за забавянето и на Германската икономика. Германия има голяма
експозиция към износа, има проблеми в сектора на автомобилното производство поради митата, наложени от САЩ, от
една страна, както и поради дизеловия скандал, от друга.
"Вероятността Германия да има по-положителна ревизия през 2019 г. на икономиката й спрямо другите страни е по-скоро
много слаба. Винаги може да очакват и положителни новини, не трябва да изключваме възможността за положителна
ревизия на политическата сцена, затова аз оставам с балансирана позиция за 2019 г.".
Гостът коментира и вариантите за пазарната реакция в зависимост от поведението на Италия спрямо бюджетната криза.
Той каза, че Италия няма проблем с бюджета си, но от много време има проблем с икономическия си ръст и даде пример:
"Откакто е влязла в европейския паричен съюз, ръстът на производителността на Италия е едва 5 %, което по думите му е
"един нелеп темп за всичките години".
В прогнозата си за България гостът каза, че няма да е силно засегната от пренастройването на ЕЦБ през идната година,
основно заради успешния модел на валутния борд, с който тя участва в процесите на ЕЦБ и защото банките тук имат с 20%
по-ниски депозити от раздадените кредити.
√ Ще запази ли Европа без Меркел консенсуса си?
Емил Георгиев, политолог, Бизнес старт, 13.11.2018
"Всичко има залез, става дума за залез на един конкретен човек, който все още е далеко от своя заник. Натам върви, но е
далеко. Да си спомним от колко години госпожа Меркел е в политиката, включително на най-високия пост в републиката.
Без нея бъдещето на Европа ще е по-малко консесусно". Това каза Емил Георгиев, политолог, в предаването "Бизнес старт"
с водещ Живка Попатанасова в коментара си за бъдещето на Европа при евентуално оттегляне на Меркел от политиката.
Той уточни, че ценностите са тези, които държат Европа заедно, а не взаимни изгоди.
"Тя е човек, който много допринася за консенсуса. Макар през 2015 г. да показа, че умее да държи на решения, които не
са твърде популярни, като това да отворим границите за емигрантите преди 3 години. Но Европа е изправена пред много
сериозни предизвикателства. Президентът Макрон има визия за реформи, които са също твърде радикални, като това
страните от еврозоната да имат собствен бюджет, за да бъде тя самата и еврото по-устойчиво при кризи, заговори се за
обща европейска армия".
В тези реформи ролята на Меркел е изключително голяма, по думите на политолога. Като добавим и поведението на
Италия напоследък, която един рисков играч, седмата икономика в света, която заяви, че няма да спазва финансова
дисциплина, постигането на консенсус без Меркел ще бъде изключително трудно, каза още Георгиев.
Economic.bg
√ Българският износ продължава да се влошава
Спадът при експорта в голяма степен се дължи на икономическите трудности на Русия и Турция
Износът на България продължава да отслабва и към края на септември той изостава с 0.1% спрямо миналата година. За
първите девет месеца на годината фирмите са продали навън стоки за общо 39.8 млрд. лв., което е изоставане с около 50
млн. лв. спрямо същия период на миналата година.
От статистиката на НСИ се вижда, че българският експорт се свива при всички групи стоки, с изключение на мазнини и
масла от животински и растителен произход. Данните към края на септември показват, че износът вече намалява и при
стоките с по-висока добавена стойност. Така например гордостта на българската промишленост от последните две години
– производството на машини и части, се е свило с близо 10% спрямо деветте месеца на 2017 г.
Както е от началото на годината, износът на горива и смазочни масла продължава да изостава с над 50% на годишна база.
Това е въпреки поскъпването на петрола на международните пазари с близо 100% за година, което означава, че намаляват
обемите на произведените горива от рафинерията, изнесени навън.
Данните към края на септември показват, че спадът при износа в голяма степен се дължи на икономическите трудности,
които изпитват два от големите пазари за български стоки – Русия и Турция. В първия случай годишният спад е с над 22, а
във тория – с близо 53%. Има и леко забавяне на износа към Китай (с 1%).
Тези спадове са компенсирани донякъде от износа към САЩ и балканските държави. Но за разлика от предишните
месечни периоди, сега продажбите в посока държавите от Европейския съюз растат по-слабо.
Economynews.bg
√ Природният газ ще поскъпне още
Прогнозната цена на природния газ за първото тримесечие на 2019 г. е 45.44 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз
и ДДС), съобщава "Булгаргаз" ЕАД.
Прогнозната цена е по-висока с 2,15 лв./MWh, или 4,98 на сто от утвърдената за четвъртото тримесечие на 2018 г. цена, се
посочва в съобщението.
Отбелязва се, че увеличението се дължи на по-високите доставни цени на природния газ от внос, както и на по-високия
курс на щатския долар спрямо лева.
Прогнозната цена на природния газ отчита влиянието на ценообразуващите фактори към 8 ноември 2018г. и не е
окончателна. Окончателното предложение на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цената на природния газ за първото
тримесечие на 2019г. ще бъде внесено в КЕВР на 11 декември 2018 г., информират от дружеството.
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ТВ Европа
√ 3000 машини ще чистят от сняг републиканската пътна мрежа
От днес влиза в сила зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. От Пътната агенция призовават шофьорите,
ако досега не са сменили летните гуми на автомобилите си със зимни, да го направят. Синоптиците предупреждават, че в
края на седмицата се очаква застудяване и във високопланинските райони е възможно дъждовете да преминат в сняг.
В поддържането на 20 000 километра републикански пътища през зимните месеци ще участват близо 3000 машини за
почистване на снега и разпръскване на пясък и сол. На директорите на 27-те областни пътни управления е разпоредено да
следят прогнозите по райони. При нужда да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във
високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за заледявания по усойните места.
Необходимо е водачите да шофират внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение,
необходимата дистанция и да не предприемат резки маневри. Официално гумите, подходящи за зимни условия, са
задължителни от 15 ноември, четвъртък.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната за 13 ноември
София.
От 11.00 часа в залата за открити заседания на Конституционния съд (бул. Дондуков 1, служебен вход, ет. 5) ще се
състои церемонията по полагане на клетва от новоизбраните и новоназначените конституционни съдии.
Президентът Румен Радев също ще присъства на церемонията.
От 09.30 часа в Зала №2 на хотел „Рила“, Международна социална служба – България“ в партньорство с
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ организира Семинар за представяне на различни
модели/педагогически концепции на резидентна грижа, които се прилагат в ЦНСТ за деца със и без увреждания,
управлявани от неправителствени организации.
От 10.00 часа в Нова конферентна зала в СУ „СВ. Климент Охридски“ ще се състои научна конференция „Светове и
утопии“, посветена на 120 години от рождението на Христо Смирненски.
От 10.30 часа в заседателната зала на Академичния съвет на Технически университет-София, ще бъде подписано
Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество между КРИБ, представлявана от нейния председател
Кирил Домусчиев, и Технически университет - София, представляван от неговия ректор, чл.-кор. проф. дтн инж.
Георги Михов..
От 11.00 часа в пресклуба на БТА Институтът за изследване на населението и човека при БАН ще представи
предложенията си по проект "Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България", възложен
от Министерски съвет.
В 11.00 часа на ул. „Витоша“ 18 ще се проведе пресконференция на „Демократична България“, на която ще
представят своята оценка за задълбочаващата се политическа криза на страната. В нея ще участват
съпредседателите Атанас Атанасов и Христо Иванов, както и съпредседателят на ПП „Зелените“ Владислав Панев.
От 13.00 часа в централата на ПП АБВ ръководството на партията ще даде пресконференция, на която ще представи
предложенията си за социална, демографска, здравна политика и данъчни реформи.
От 13.00 часа в Националната финансово-стопанска гимназия ще се проведе ученически дебат – старт за България
на глобалната кампания на УНИЦЕФ. В събитието ще участва зам.-министърът на образованието Деница Сачева.
От 14.00 часа в зала 821 в Министерството на енергетиката ще се проведе работна среща, на която ще бъде
представено предложението за актуализирана на Енергийната стратегия на Р България. В дискусията ще участват
министърът на енергетиката Теменужка Петкова, работодателски организации, синдикати, енергийни експерти и
други заинтересовани страни.
От 14.00 часа в Конферентна зала А, ет. 1 в сградата БТПП, ще се проведе кръгла маса на тема „Иновативни подходи
в енергийната ефективност и в екологосъобразния и здравословен начин на живот”.
От 15.00 часа в зала 3 „Инж. Стоимен Сарафов“ на втория етаж на Федерацията на научно-техническите съюзи (ул.
„Георги С. Раковски“ 108) ще се проведе дискусия „Има ли нужда от нова концепция за националната сигурност
на България?“. Организатори на събитието са Дискусионен клуб "Политика 21" и Градският съвет на БСП - София.
От 15.00 до 17.00 часа в постоянната приемна на БСП - София на ул. „Леге“ 10, етаж 1, приемен ден ще имат
народният представител от „БСП за България“ Румен Георгиев и общинският съветник Борис Цветков.
От 15.30 часа в зала „Запад“ в Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по културата и медиите,
на което ще бъдат разгледани на второ четене промените в Закона за филмовата индустрия и на първо четене –
Законът за културното наследство.
От 18.00 часа в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ще бъде представена поетичната книга на
Валентина Радинска „Защото е студено“.
В 18.30 часа в литературен клуб „Перото“ ще бъде представена книгата „Автобиография за четири ръце“ от Йежи
Гедройч. За книгата и автора ще говори проф. Боян Биолчев, модератор ще бъде Марин Бодаков.
От 19.00 часа в Галерия „Квадрат 500“лекция Роджър Балън ще открие ретроспективната си изложба „Архетипи”.
***
Благоевград.
От 14.00 часа в ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще се проведе лекция-дискусия на тема „Децата онлайн – рискове и
опасности“.
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***
Велико Търново.
От 11.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще бъде представена позицията н обединение „Демократична
България" за високите цени на горивата и предлагане на мерки за тяхното понижаване.
От 19.00 часа в Клуб 7 ще се проведе Поетически фрагменти – представяне на младата поетеса Нели Кирилова.
***
Видин.
От 13.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се състои брифинг на Инициативен комитет на пациентите
провеждащи хемодиализа във Видин и Федерация „Български пациентски форум".
***
Враца.
От 10.30 часа в заседателната зала на Областна администрация-Враца ще се проведе заседание на Областната
комисия по безопасност на движението по пътищата.
***
Плевен.
От 14.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция и информационна среща на
Регионален бизнес център – Плевен.
***
Русе.
От 10.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе информационна среща, на която ще бъде
представена и обсъдена концепцията за използване на средствата от Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж“ за процедура по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с цел
подкрепа на Регионалните иновационни центрове.
***
Сливен.
От 10.00 часа в Областната администрация в Сливен ще се проведе работна среща на министъра на вътрешните
работи Младен Маринов с кметовете на населените места. Около 12.00 часа е предвиден брифинг за медиите.
***
Стара Загора.
От 11.00 часа в Драматичен театър ще бъде представена постановката „Пинокио“.
От 19.00 часа в театъра ще се играе постановката „Преспанските камбани“.
***
Сухиндол.
От 10.30 часа в заседателна зала на Общинат Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще
проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.
***
Шумен.
От 10.00 и от 15.00 часа в Танцувалната зала на Младежкия дом Регионална здравна инспекция (Шумен
организира тренировка Пилатес за ученици с цел запознаване и популяризиране и на други форми за повишаване
на двигателната активност и настроение.
***
Ямбол.
В 15.00 часа в Областната администрация в Ямбол ще се проведе работна среща на министъра на вътрешните
работи Младен Маринов с кметовете на населените места. Около 17.00 часа ще започне брифинг за медиите.
В централна градска част деца от доброволческия клуб „Приятел на МКБППМН“ ще раздават информационни
материали, част от информационната кампания, организирана от Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол по повод Световния денят на
добротата.
Manager.bg
√ Европейската комисия: Ако бяхте прочели споразумението за миграцията, нямаше да се оттеглите
Споразумението на ООН по въпросите на миграцията би превърнало предизвикателството във възможност за развитие, би
подобрило живота на милиони хора. Това заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на
въпрос, свързан с решението на няколко държави да не подкрепят документа, след като са го подписали, предаде БТА.
"Ако го бяха прочели, (тези държави) нямаше да се оттеглят от споразумението", заяви говорителят, като цитира мнението
на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер. Миграцията е общо предизвикателство и има нужда от общо решение, със
споделена отговорност, добави говорителят.
Вярваме, че европейските интереси са прекрасно защитени със споразумението. Ще продължим да работим за
подобряване на управлението на миграцията. Убедени сме, че така незаконната миграция би намаляла, биха се създали
възможности за законна миграция и за защита на правата на мигрантите, допълни той.
Говорителят допълни, че споразумението трябва да бъде одобрено на заседание в Маракеш през декември. По неговите
думи не се предвижда подписване на документа, а приемане с единодушие или гласуване.
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√ Deutsche Boerse пуска "зелени облигации". Насърчава еко инвеститорите
Deutsche Boerse, компанията оператор на борсата във Франкфурт, обяви днес, че пуска сегмент за търговия със "зелени
облигации" за инвеститори, заинтересовани от проекти, свързани с опазване на околната среда, предаде ДПА.
Новият сегмент ще съдържа 150 облигации, използвани от инвестиционни банки, компании, общини и държави за
финансиране на проекти, защитаващи климата и природата като цяло.
С предложението си Deutsche Boerse отговаря на все по-нарастващото в световен мащаб търсене на финансиране на
природозащитни проекти, се посочва в съобщение на компанията.
Сегментът включва облигации от германската държавна банка за развитие KfW, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ),
автомобилостроителя Toyota, шведския град Гьотеборг, както и Франция и Белгия.
Облигациите са листвани на различни европейски борси.
Ценните книжа са подбрани в съответствие с принципите на зелените облигации, изготвени от Асоциацията на
международните капиталови пазари.
Тенденцията за инвестиране в зелени проекти се засили през последните години, като банки и застрахователни компании
оповестяват оттеглянето си от инвестициите в изкопаеми горива.
Toyota например използва средствата за насърчаване на производството на двигатели, щадящи околната среда, а
Гьотеборг финансира електроцентрали на биогаз, както и закупуване на електромобили за администрацията и градските
компании.
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