Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите

Bulgaria On Air
√ Образованието и бизнесът трябва да насърчават иновативните идеи и творческия подход
Културата и изкуството са неизменна част от развитието на образованието – коментираха експерти на
международната конференция „Образование и бизнес: Без граници“
Образованието трябва да учи младите хора да мислят извън рамките, да насърчава иновативните им идеи, а бизнесът да
подкрепя творческите подходи на новото поколение. Около това мнение се обединиха експерти от сферата на
образованието, науката и бизнеса по време на деветото издание на международната конференция „Образование и
бизнес: Без граници“, което се организира от национална политематична телевизия Bulgaria ON AIR. Събитието се проведе
на 13 ноември, в хотел „Маринела“, и събра на една сцена експерти и творци, които заедно дадоха отговор на въпроса как
се създават устойчиви връзки между образованието, бизнеса, културата и изкуството.
„Създаването на интересни идеи, провокациите и добрите творчески решения са изключително важни. Трябва да научим
младите хора да бъдат силни в идеите си и смело да правят онова, което искат“, коментира известният продуцент и актьор
Камен Воденичаров.
По време на форума се чу и гласът на младите, които са категорични, че в днешния свят на глобализацията, граници пред
образованието и бизнеса няма.
„Границите падат не само по отношение на територия, но и по отношение на интересни и иновативни идеи и инициативи.
Забелязвам, че все повече млади хора се интересуват от развитието на образованието си и от развитието и нуждите на
бизнеса“ коментира Арно Пигелер, ученик в 91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“.
Той е инициатор на проект „Модел Република България“ - първата по рода си симулация на държавната власт в България,
която дава възможност на повече от 50 ученици и студенти от цялата страна да вземат конкретно решение като влязат в
ролята на министър, народен представител или президент.
Към ученици е насочена и част от проекта „Наследство.БГ“, който представлява център за върхови постижения, целящ да
популяризира културното и природното богатство на България.
„Създаваме Асоциация ученически клубове в „Наследство.БГ“, защото искаме да привлечем младите хора към тази
дейност. Затова установихме контакти с Асоциацията на българските училища в чужбина, като първият такъв клуб вероятно
ще бъде в българското училище в Брюксел.“ обясни проф. Иван Илчев по време на конференцията „Образование и бизнес:
Без граници“
В рамките на проект „Наследство.БГ“ се създава нова инфраструктура, която ще позволи на учените да кандидатстват в
проекти, в които досега не са имали възможност.
„По този начин ще можем по-пълноценно да си сътрудничим с бизнеса. Освен това ще успеем да достигнем до нови
резултати както в научната сфера, така и в социалната сфера, икономиката“, обясни проф. Илчев.
Според доц. Светла Димитрова, директор на Етнографския музей „Етър“, музеите, образованието и бизнесът са в тясна
връзка.
„Чрез различни експозиции образоваме младите хора за света в миналото. Опитваме се да съчетаем модерното с
миналото. Затова и бизнесът има своето място в музеите, откъдето всеки може да си тръгне със специално изработен
сувенир“, коментира доц. Димитрова.
Сред гостите на деветото издание на международната конференция „Образование и бизнес: Без граници“ бе и посланикът
на Япония - Масато Ватанабе. Той отбеляза, че българите имат афинитет към японската култура, доказателство, за което са
няколкото учебни заведения в България, в които се изучава източният език.
„Следващата година ще бъде паметна за нас, защото ще отбележим важни годишнини за двустранните отношения между
България и Япония. През 2019 година се навършват 119 години от първия двустранен контакт между двете страни, и 80
години от установяване на дипломатически отношения“, коментира Масато Ватанабе.
Годишнините ще бъдат отбелязани в няколко града в България, в които ще се проведат с редица събития, представящи
японската култура и изкуство.
Конференцията беше микс от всичко, разбивайки границите – комбинация от експертност, от цвят, от музика и изкуства.
Изпълнения на Берковската духова музика и Тимочките веселяци вдигнаха градуса и настроението на присъстващите. Беше
изградена и специална втора сцена, където зрителите и гостите имаха възможност да наблюдават как се плете гайтан и
как се избработва глинен съд. След края на панелите самите те можеха да изпробват уменията си в специално
изпработеното етнографско ателие.
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Конференцията „Образование и бизнес“ е част от политиката на Bulgaria ON AIR да насърчава и разпространява проекти в
подкрепа на образованието. Образователната мисия е и основен приоритет за цялата Investor Media Group. Всяка година
политематичната национална телевизия организира две издания на конференцията – през пролетта и през есента.
„Образование и бизнес“ ще се завърне и през 2019-а година с още полезни и любопитни открития, които имат потенциал
да изградят мост между образованието и бизнеса.
Събитието се организира със съдействието на „Асарел-Медет“ АД, А1 и Lenovo България.
Институционални партньори са: Френско-българската търговско-индустриална камара, Италианската търговска камара,
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, Българският форум на бизнес лидерите, ICAP, Асоциацията на
индустриалния капитал в България, Българското дружество за връзки с обществеността, Българската асоциация на ПР
агенциите, Българската търговско-промишлена палата, Българска стопанска камара, Българската асоциация за управление
на хора, Българска асоциация на рекламодателите.
Moreto.net
√ Ден на „Сини кариери“ за младежи от Варна ще се проведе днес
Днес от 10:00 ч. до 16.00 ч. в Юнашкият салон във Варна ще се проведе Ден на „Сини кариери“, припомня Moreto.net.
Събитието е насочено към младите хора - ученици, студенти и дипломирани специалисти, работещи в „синята икономика“,
в други сектори, както и временно безработни.
Професионалисти от страната и чужбина ще представят пред аудиторията перспективи и изисквания на бизнеса за
упражняване на професиите от „синята икономика“ при използване на съвременни технологии и ще очертаят
възможностите за кариерно развитие в четири важни за региона на Източно Средиземноморие и Черно море сектори от
„Син растеж“ -: морски транспорт (корабоплаване, пристанища, корабостроене и кораборемонт), круизен туризъм, морски
аквакултури и добив на нефт и природен газ от морето,
Участниците ще имат възможност да се запознаят с предложенията на образователни институции и квалификационни
центрове за обучение по специалности и програми, свързани със „сините сектори“, да се срещнат и проведат разговори с
представители на фирми, търсещи кадри.
Студенти и преподаватели от Морски Университет- Констанца ще вземат участие в събитието и ще обменят опит с
българските си колеги.
Стратегията на ЕС „Син растеж“ идентифицира морските дейности с най-голям потенциал за бъдещ растеж и перспективи
за работни места в Средиземно и Черно море. За постигането на устойчив растеж, Синята икономика се нуждае от
квалифицирани и опитни специалисти. Голям брой сини сектори изпитват затруднения при намирането на подходящи
кадри и очакват тези трудности да продължат.
Събитието е част от европейски проект „Център за сини кариери в Източно Средиземноморие и Черно море” (МЕНТОР) и
се организира от Морски клъстър България със съдействието на Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“,
Технически университет - Варна и Колеж по туризъм - Варна. Заинтересованите от подготовката на квалифицирани кадри
за секторите на „Син растеж“, от преодоляването на пропуските и различията в уменията им, обединяват усилия за
превръщане на "синята кариера" в по-привлекателна за младите хора в региона.

Важни обществено-икономически и политически теми

Investor.bg
√ Безработицата е спаднала до 5% в края на септември
През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите достига 3,20 милиона души, показват данните на НСИ
Безработицата в България продължава устойчиво тенденцията на спад. През третото тримесечие на 2018 година
показателят достига 5,0%, като на годишна база намалява с 0,8 процентни пункта, показват данни на Националния
статистически институт (НСИ) за работната сила.
През второто тримесечие на годината безработицата се понижи до 5,5%, а през първото - до 5,7% по данни на
националната статистика.
За периода юли-септември 2018 година коефициентът на безработица за мъжете е 5.4%, а за жените – 4.5%. Броят на
безработните лица е 168.3 хил., от които 97,2 хил. (57,7%) са мъже и 71,1 хил. (42,3%) - жени.
От всички лица без работа 2,3% са с висше образование, 4,3% със средно образование и 14,0% - с основно и по-ниско
образование.
Статистиката показва намаляващ дял на продължително безработните (от една или повече години). През третото
тримесечие на 2018 г. те са 105,2 хил., или 62,5% от всички безработни лица.
От общия брой на незаети лица 33,0 хил., или 19,6%, търсят първа работа.
Данните за младежката безработица (хора между 15-29 навършени години) са добри - тя е 8,2% - с 1,7 процентни пункта
по-ниска в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица е 8,8%, а при
жените - 7,2%, като за посочения период намалява съответно с 1,5 и 2,2 процентни пункта.
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Данните за заетостта в страната показват, че през третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите на възраст 15 и
повече навършени години е 3,205 милиона, или 53,3% от от населението на 15 и повече навършени години.
През третото тримесечие 2 милиона души, или 62,6% от всички заети, работят в сектора на услугите, 974,1 хил. (30,4%)
работят в индустрията и 224,7 хил. (7,0%) - в селското, горското и рибното стопанство.
От всички заети 3,6% (116,5 хил.) са работодатели, 7,3% (233.1 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88,3% (2 831,9
хил.) - наети лица, и 0,7% (23,9 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 150,3 хил. (75,9%)
работят в частния сектор, а 681,7 хил. (24,1%) - в обществения.
С временна работа са 139,5 хил., или 4,9% от наетите лица.
Заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 3,1 милиона, като коефициентът на заетост е 68,8% (72,6% за мъжете
и 65,0% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 41,9% (47,2% за мъжете и 36,3% за жените).
Заетостта за възраст 20-64 навършени години е 73,5%, съответно 77,6% за мъжете и 69,3% за жените. В сравнение с третото
тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост (20-64 години) е по-висок с 0,5 процентни пункта, като увеличението при
мъжете е с 0,7 процентни пункта, а при жените - с 0,3 процентни пункта.
Заетите лица на възраст 55-64 навършени години са 595,5 хил., или 61,7% от населението в същата възрастова група. В
сравнение с третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55-64 години се увеличава
с 1,3 процентни пункта.
√ С 5,4 млн. лева ще се финансират 24 проекта по Националния иновационен фонд
Оценката на проектите е по изменени правила – намалени са разходите за дълготрайни материални активи, за да се
насърчи интелектуалният труд
С 5,4 млн. лв. ще се финансират 24 проекта по Националния иновационен фонд (НИФ).
Решението взе управителният съвет на фонда, председателстван от заместник-министъра на икономиката Александър
Манолев, съобщи пресцентърът на Министерството на икономиката.
Класирането на одобрените проекти ще бъде публикувано на сайта на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките
и средни предприятия до края на деня, а реалното им изпълнение ще започне в края на 2018 г.
Тази година цялата процедура по Националния иновационен фонд приключва рекордно рано, посочват от икономическото
министерство. При минали конкурсни сесии са били чести случаите договори със спечелилите кандидати да бъдат
подписвани в последните дни на годината.
„За да отстраним констатираните грешки в миналото през тази година променихме и оптимизирахме много от правилата
за кандидатстване и оценка на получените проекти и виждаме първите резултати“, посочи Манолев.
По думите на зам.-министъра освен одобрените 24 проекта са класирани и три резервни, за да не се допусне загуба на
средства по фонда.
„Надявам се, че с подобряването на работата на фонда и качеството на проектите, ще можем в бъдеще да се борим и за
по-голям бюджет, защото без иновации не можем да очакваме устойчив ръст в българската икономика“, подчерта той.
Настоящата Девета сесия на Националния иновационен фонд се проведе по променени правила, в които бяха
оптимизирани сроковете и начина на последваща оценка. Намалени бяха разходите за дълготрайни материални активи
по проектите от 60% на 50%. Целта е да се насърчи интелектуалния труд, а не инвестициите в готово оборудване, обясняват
от Министерството на икономиката.
По същата логика са направени и промени, които предвиждат намаляване до 10% от средствата за външни услуги (до сега
този процент е бил 25), като целта е потенциалните кандидати да отговорят на стратегическите цели на НИФ. За да се
повиши качеството на проектите, които се финансират, има увеличение и на необходимия брой точки за класирането им
– от 60 на 70. Широка публична кампания популяризира възможностите на фонда.
„Въпреки сериозните промени, които инициирахме и приложихме в тази сесия, ще направим пълен преглед на настоящата
сесия и ще предложим още изменения догодина, за да направим фонда още по-работещ“, категоричен е Александър
Манолев.
Основната цел на Националния иновационен фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност.
Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа
осъществимост с цел усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на
икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията,
увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.
С финансирането от Фонда ще се подобрят пазарните резултати на предприятията, а ползите за обществото са по-добри
цени за по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване използването на ресурси и увеличаване на
инвестициите в ефективни предприятия.
От създаването на Националния иновационен фонд досега са проведени осем конкурсни сесии и са инвестирани над 48
млн. лева в повече от 450 технологични проекти.
√ До края на октомври в Сребърния фонд са акумулирани над 2,92 млрд. лв.
Трансферираните средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 6,79 млн. лв.
Над 2,92 млрд. лв. има в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (т. нар. Сребърен
фонд) към края на октомври, става ясно от данни на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на
ведомството. От тази сума 2,904 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения
на Управителния съвет на фонда.
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Трансферираните през октомври средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 6,79 млн. лв.
Месец по-рано трансферът е бил в размер на 6,11 млн. лв., а за третото тримесечие – 17,42 млн. лв. За цялата 2017 г.
трансферът е близо 128 млн. лв., става ясно още от данните.
Както през последните няколко години, така и към края на юни 2018 г. парите за пенсии са с нулева доходност.
Консервативната инвестиционна политика, с която се управлява фондът обаче, осигурява постигането на положителна
реална доходност, т.е. на доходност, надхвърляща темпа на инфлация за определен период.
Преди месец обединението "Демократична България" представи икономическа програма "Повече пари за хората и
бизнеса, по-малко за властта", основната цел на която е да сведе преразпределението на сегашните близо 38% от БВП през
бюджета до максимум една трета. В документа се предлага листването на 10-20% от капитала на всички държавни
компании на фондовата борса, което ще осигури свежи средства за Сребърния фонд, като идеята е фонда да подкрепя
пенсионната система. От обединението предлагат и натрупаният до момента бюджетен излишък да не бъде харчен бързо
и непрозрачно, а също да бъде внесен в Сребърния фонд.

БТВ
√ Бойко Борисов пред bTV: Няма причина кабинетът да подава оставка
Оставката на Валери Симеонов не се обсъжда, каза премиерът
Премиерът Бойко Борисов обяви, че няма причина правителството да подава оставка, а оставката на вицепремиера Валери
Симеонов не се обсъжда.
Ако един от параметрите на държавата не беше добър, можеше да се говори за оставка на правителството, заяви
премиерът и добави, че не смята, че трябва да стига дотам. Друга конфигурация на управлението, различна от сегашната
и без преди това да се мине през избори, е невъзможна, подчерта той в ексклузивно интервю в предаването "Тази сутрин"
по bTV.
Премиерът се надява протестите да престанат, след като цените на горивата падат. "В момента с 20 ст. са паднали, това е
пазар. Полагаме огромни усилия да намаляваме цените на горивата, но те не зависят от нас, а от пазара", изтъкна той.
По думите му цените в момента падат и ще продължат да падат, но не заради протестите, а заради това, че цената на
петрола пада.
Този път не се уплаших от протестите, защото няма причина, коментира още премиерът.
Премиерът призна също, че оставката на вицепремиера Валери Симеонов в момента не се обсъжда. „Кабинетът се крепи
на всеки един от нас”, подчерта Борисов на въпрос дали правителството се крепи на Симеонов.
По думите на министър-председателя оставката на Валери Симеонов стои на дневен ред само при Патриотичния фронт.
Министър-председателят съжалява, че едно непремерено и обидно изказване на Валери Симеонов е върнало на улицата
майките на деца с увреждания. "Действително ми е и мъчно, и ме е яд, защото положихме огромни усилия, толкова срещи
се проведоха, Извиних се няколко пъти и от негово име", отбеляза Борисов.
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"Надявам се, че той е осъзнал, че с това "уж болни деца", то е видно, че са болни", допълни той.
Запитан дали той е накарал Симеонов да се извини, Борисов отговори, че на коалиционния съвет всички са преценили, че
вицепремиерът трябва да се извини.
Според него Валери Симеонов е бил искрен в извинението си. "И той има човек с увреждане в семейството и знам колко
тежко и колко трудно го понася. Пак съжалявам и пак се извинявам", посочи още Борисов.
Войната между институциите
„От миналия петък до вчера няма ден президентът Радев да не е нападнал правителството”, посочи премиерът.
Във вторник държавният глава заяви, че срещу него има натиск заради прокурорската проверка над кандидата на
държавния глава за конституционен съдия – Атанас Семов.
„Аз не можах да разбера тук каква е политическата намеса, след като моето правителство го предложи навремето за
европейски адвокат – да представлява България. Къде е политическата намеса? Коя е острата полемика – това е все едно
някой да ти удря шамар и да казва – те се бият”, заяви премиерът.
Премиерът отбеляза, че във всяка сфера доходите се повишават. Направи коментар и за сравненията, че пенсионерите ще
получат по 40 лева, а депутатската заплата се повишава с 90 лева.
„Казвате, че на депутата заплатата се вдига с 90 лева. На президента става 11 000 лева, с 4000 повече от моята, която става
7000 лв. с над 30 г. трудов стаж, иначе е 5000 и нещо”, каза още Борисов.
„Бедността не е грях, когато вземаш 11 000 лв.”, допълни премиерът, като така направи препратка към критиките на
държавния глава Румен Радев за данъка за старите автомобили. „Бедността на българите не е грях, за да я облагате с
данък”, каза преди дни президентът.
„Заслужава да ги взима, ако държавният глава не взима, кой да ги взима?”, допълни веднага в разговора днес Борисов.
Медийната среда в България и „партията-държава”
Във връзка с коментара на Румен Радев за рухналите професионални стандарти в медиите, премиерът коментира:
„Вие трябва да излезете и да отговорите кое ви пречи. Ако ние по някакъв начин сме ви повлияли, кажете: „Борисов,
правителството – те ни пречат”. Говорете си вие – медиите. Първата част от изказването на президента не е към нас. Тя е
към медиите. Имате си представителни органи, съберете се и посочете”.
Борисов категорично не се съгласи с определението „партията-държава” за ГЕРБ, което президентът Радев направи по
време на обръщението си навръх 10 ноември.
„Партията-държава е неговата партия, която го издигна за президент. Десетилетия, над 100 и колко години, БСП все я има.
ГЕРБ е от 10 години. Каква партия-държава? Да ме критикува колкото иска, в правото си е и да го прави. Но не може, когато
говори за партия-държава, да не говори за БСП. 7 млрд. сме разпръснали само за управлението на БСП преди две години.”
Бонусите в Агенцията по вписванията
Вчера в. „Сега” съобщи, че най-големият бонус за последното тримесечие на служител в Агенцията по вписванията, не е
малко над 3000 лева, както миналата седмица съобщи изпълнителният директор на агенцията Габриела Козарова, а 4805
лева. Попитан дали подобна сума е приемлива на фона на коледните добавки от 40 лева за най-бедните пенсионери,
премиерът заяви, че не е морално. Затова бил изпратен на проверка в агенцията Инспекторатът към Министерството на
правосъдието. Един от аргументите в полза на бонусите в Агенцията по вписванията е, че те са определени съгласно закона.
„Тогава ще трябва да променим закона. И като го променим закона, ще изпаднем след това в следващия разход – как да
привлечем в държавната администрация можещи, работещи хора, защото ние се конкурираме тука с частния сектор. И
виждате какви са разликите в заплатите. Правим електронно управление, качваме електронни регистри, там на ИТ
специалистите и на хората, които разбират от тази материя, заплатите са в пъти по-високи. Нашият проблем е как да
привлечем добри специалисти, а ни трябват стотици във всичките тези сфери, от които държавата се нужда, за да облекчи
гражданите”, отбеляза Борисов.
News.bg
√ Порожанов се похвали с ръст в износа на селскостопанските стоки
България вече има добър опит като земеделски производител на храни. Това заяви на конференция министърът на
земеделието и храните Румен Порожанов.
Той акцентира върху постиженията в българското производство на храни.
Наблюдава се значителен ръст в производството на бели и червени меса, като за тази година увеличението достига 18% за
белите и 7.6% на червените меса.
С 22% е нараснало производството на млека, подчерта Порожанов.
По предварителни данни износът на селскостопански стоки се е увеличил с 13%.
Очакванията са да надхвърли 4 млрд. евро.
След направено проучване сред петте най-големи ритейл вериги в страната делът на българските спрямо вносните
хранителни продукти се е повишил, посочи министърът. По отношение на хляба и хлебните изделия делът е между 77% и
100%.
Една от веригите декларира ръст от 167% на български биопродукти.
За първа година е реализиран износ на розови домати чрез една от търговските вериги, за нейните филиали в Австрия и
Великобритания.
За 2017 г. 2.5 млрд. лева са финансова подкрепа в земеделието, а с близо 12% се е увеличил ресурсът на животновъдството,
подчерта Порожанов.
До края на годината земеделските стопани ще получат 600 млн. лева по СЕПП за Кампания 2018, увериха от
министерството.
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Емилия Манолова, директор Дирекция "Статистическо планиране" в Министерство на земеделието и храните констатира,
че перспективите за развитието на отрасъла са добри и стойността на продукцията нараства.
Очаква се продукцията на плодове и зеленчуци да нарасне с 18% през следващата година. Отчетено е двукратно
нарастване на аграрния бизнес на външните пазари от присъединяването на България към ЕС насам.
√ На фронта на БДЖ - нищо ново, само стари проблеми
Транспортният министър Росен Желязков заяви по време на участието си в транспортната комисията, че "на фронта на БДЖ
няма нищо ново".
След окончателното приключване на одита на транспортното министерство в БДЖ-"Пътнически превози" ще стане ясно
дали тримата служители ще бъдат освободени или не от отговорност, стана ясно от думите му.
Желязков даде да се разбере, че няма никакво отношение към освобождаването на тримата членове на съвета на
директорите на БДЖ, освен че е приел оставките им.
Припомняме, тримата членове на съвета на директорите на БДЖ подадоха оставка 7 ноември. Това са председателят на
борда Велик Занчев, който е и зам.-министър на транспорта, главният изпълнителен директор Владимир Владимиров и
финасистът на железопътната компания Филип Алексиев.
По-късно пред журналисти Росен Желязков коментира, че състоянието в БДЖ е като цяло безидейно - липсва идея за
развитие.
"БДЖ достига до онова ниво, до което като няма воденичен камък на шията, който да го държи с невъзможност да се
развива поради прекомерни задължения, няма идея как да се развива. Това е нивото".
Той изрази съжаление, че няма идея за интензивното развитие, освен въпроси, които са свързани с доставката на нови
влакове.
Желязков призна пред журналисти и че при обявяване на приемане на оставките и освобождаване от длъжност веднага
би се породил и въпросът кои ще бъдат назначени на тяхното място.
Желязков опроверга подхвърлени в публичното пространство имена на наследници на постовете и отказа да коментира
въпроса.
Проблемът според него е, че не би трябвало той да е доволен или не от управител на дъщерно дружество. Той посочи, че
това е в работата и задълженията на борда на директорите на "Холдинг-БДЖ", но от там не са взимали отношения по
темата.
Желязков повтори, че до този момент не е постъпвал никакъв доклад в Министерство на транспорта за работата и
задълженията на дъщерните дружества - БДЖ "Пътнически превози" и БДЖ-"Товарни превози".
Желязков посочи, че от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са открили нарушения в доставката на нови влакове
и са я върнали в изходна позиция. Според него решението на комисията е по-добрият вариант, отколкото да се оспорва
решението на КЗК пред Върховния административен съд (ВАС).
Транспортният министър уточни пред членовете на транспортната комисия, че обвиненията върху членове на съвета на
директорите на БДЖ са основателни.
Желязков припомни, че е била проведена среща между него и съвета на директорите на "Холдинг БДЖ". На въпросната
среща се повдигнал въпросът за състоянието на подвижния състав и изпълнението на движението на влаковете до края на
годината. На разговора обаче не е станало въпрос за каквито и да било предпоставки за бъдещи промени, като
единственото изтъкнато притеснение, е, че има забавени обществените поръчки за ремонт на влакове, както и за
закупуването на доста на нови такива.
От друга медия транспортният министър научил, че има внесени доклади от изпълнителния директор на "Холдинг БДЖ"
за проверка на пътническите превози. От въпросните доклади станало ясно, че във влаковете има проблем още от 2017 г.
Желязков обясни цялата структура на БДЖ и добави, че целият подвижен състав е в холдинговото дружество и то го
предоставя под наем на пътнически и товарни превози. Всички производствени активи са в капитала на дъщерните
дружества, като холдинг няма ангажимент към бизнеса на дъщерните дружества.
Към настоящия момент, след като се изплатят задълженията по първи и втори облигационен заем, както и на външния
кредитор, холдинговото дружество предприема по-пасивна позиция към своите дъщерни компании, поясни министърът.
"Министерство на транспорта няма пряко отношение към дъщерните компании", посочи Желязков и добави, че в БДЖ"Пътнически превози" към 30 септември 2018 има 289 мотрисни влака, като от тях 159 са в експлоатация.
Има предпоставки да се счита, че има неосигуреност на основна дейност на дружеството и нарушаване на графика, изтъкна
транспортният министър. Налице са забавяне на провеждането на обществени поръчки за ремонтни дейности на
дружеството, като 6 броя скоростни кутии са повредени и се нуждаят от ремонт.
Констатирани са нарушения и в механизма за доставки на резервни части. Има разминаване между планираните и
непланираните ремонти. Налице са нарушения на контрола по процеса на ремонт, контролни дейности се извършват от
лица, на които не е посочено, че трябва да правят това.
В БДЖ-"Товарни превози" влаковите мотриси са 207 броя, като от тях 100 са в експлоатация.
Транспортният министър увери, че няма да има спрени влакове по различните дестинации, но поиска влаковете, които са
в движение да могат да обезпечат графика такъв, какъвто е.
Дневник
√ Парламентът прие улесняване на екологични процедури за инвестиционни проекти
Основните промени в Закона за опазване на околната среда, които парламентът прие на второ четене в зала днес, целят
облекчаване на някои процедури за инвеститорите. Компаниите ще мога да придвижват едновременно ОВОС (оценка за
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въздействието върху околната среда), комплексно разрешително и доклад за безопасност, с което ще се съкратят
сроковете за екологичните процедури за проектите им.
Поправките се приемат за добри, защото държавата облекчава инвеститорите с оптимизиране на процедурите, вместо с
тяхното спестяване. Ако процедурите за ОВОС, комплексно разрешително и доклад за безопасност се движат заедно, това
би спестило време и излишен документооборот и хартия, а проверките пак ще се спазят.
Притеснение, изразено от природозащитни организации за промените е, че предвиденият срок за запознаване с проектите
и обществените реакции към тях е много кратък - едва 30 дни. Ако една експертна неправителствена организация има
капацитет да изготви в едномесечен срок становище и по ОВОС, и по комплексно разрешително, то обикновените
граждани и малки местни комитети едва ли ще се справят. При сложни инвестиционни предложения за ТЕЦ, например,
само техническата документация е огромна и изисква повече време - както за запознаване, така и за обсъждане.
Заден ход за спорните промени за водите
Първоначалният текст на този Закон за изменение и допълнение на ЗООС включваше и промени в Закона за водите, които
целяха да премахнат санитарно-охранителните зони за питейна вода и да улеснят инфраструктурни проекти в строго
охраняваните досега зони. Тези планирани промени бяха открити след детайлен прочит на преходните и заключителни
разпоредби на проектозакона от Асоциацията на парковете в България и срещнаха силен отпор от други природозащитни
организации, както и акция на граждани по подаване на становища към парламентарната комисия по околна среда и води
с призив за отмяна на "скандалните текстове".
Министерството на здравеопазването също не прие идеята за намаляване на обхвата на защитните пояси. Срещу нея се
обявиха и редица бизнес организации (БСК, КРИБ, Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България,
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране и др.) В резултат от масовите апели за запазване на строгата
защита за санитарно-охранителните зони за питейна вода, председателят на парламентарната комисия за околнота среда
и водите Ивелина Василева (ГЕРБ) обеща, че тези текстове ще отпаднат и те не бяха одобрени окончателно.
Клуб Z
√ ЕС иска биометрични лични карти с чип за всички. Къде е България?
Личните документи ще трябва да са и в един формат
Личните карти на европейските граждани ще трябва вече да са в един формат и с биометричен чип. Това гласи
предложение на Европейската комисия, което Съветът на ЕС одобри.
Освен личните карти, документите на съпрузите и съпругите на европейските граждани и разрешенията за престой на
чужденци ще трябва да бъдат със стандартен размер - на банкова карта.
Те ще трябва да могат да бъдат разчитани машинно, а всяка карта трябва да има и безконтактен чип за биометрични данни,
в който да се записват два пръстови отпечатъка и лицева снимка.
Държавите от Съюза ще могат да дават безсрочни лични карти на гражданите над 70 години, ако са по новите изисквания.
Но останалите трябва да си сменят документа на всеки 10 години, а чужденците- на всеки 5.
Решението ще влезе в сила две години след окончателното му одобрение. Старите карти ще са валидни до срока на
издаването им.
Какво става с българските лични карти с чип?
Решението означава, че малко след като България въведе карти с чип, може да се наложи да ги преработва.
България от няколко години се опитва да чипа в личните карти - безуспешно. Първата обществена поръчка през 2016 г.
щеше да струва 484,2 млн. лв (без ДДС). А картите с чип трябваше да станат за януари 2017 г.
Само две седмици след обявяването й обаче премиерът Бойко Борисов я прекъсна, и обяви, че вместо това новите карти
ще се правят от държавното предприятие "Център за предоставяне на услуги".
Управляващите обаче се отказаха тази идея и дори я премахнаха от закона. Тази година бе отворена нова поръчка, този
път за два пъти по-малко пари - 238 млн. лв. без ДДС. Тя включва и изграждането на специална нова сграда за близо 4 млн.
лв. в Академията на МВР в столицата, където ще се издават самите лични карти и паспорти.
Четири компании подадоха оферти, от тях бяха одобрени три, все още предстои решението коя ще получи 10-годишния
договор за изпълнение. Според обществената поръчка новите документи ще са готови до 2020 г. - т.е. преди новите
регулации на ЕС да влязат в сила.
Има и друг конфликт на българския закон с европейското предложение - у нас се предвижда безсрочните карти да са
достъпни за граждани над 58 години, а не 70. Освен това, в България наличието на биометрични данни в чипа няма да е
задължително.
Дарик
√ Ще плащаме такси за преминаването на мостове, тунели и планински проходи
За отделни съоръжения по републиканските пътища – мостове, тунели или планински проходи, посочени в приет с
решение на правителството списък, ще се събира такса. Пътищата и съоръженията, за които ще се събират такси, ще бъдат
сигнализирани от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Това предвижда предложеният за обществено обсъждане проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите
за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по
републиканските пътища.
В проекта е посочено също, че такси в лева ще плащат както водачи на регистрирани в България превозни средства, така и
на регистрираните в чужбина. Последните ще могат да плащат и в евро. От обхвата на таксуването ще бъдат изключени
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пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна
агенция „Национална сигурност“, на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили.
Такса за специално ползване на пътищата ще се плаща за изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и
площадки за оказване на пътна помощ срещу заплащане и пътни връзки към тях, за рекламни съоръжения и за нови или
за ремонт на подземни и надземни съоръжения в обхвата на пътя, с изключение на необходимите за обслужването му.
Проектонаредбата предвижда също в случаите, когато специалното ползване обхваща различни републикански пътища,
един от които е предоставен на концесия, таксите да се определят в две части и да се заплащат по сметка на Агенция
„Пътна инфраструктура“ и на концесионера. Информация за предоставените на концесия пътища и за сметките в
обслужващите банки на агенцията и на концесионера ще бъдат обявявани в централната администрация и областните
пътни управления на АПИ.
Осъществяваният от Министерството на вътрешните работи контрол ще може да се извършва и със съдействието на
Агенция „Пътна инфраструктура“.
БНT
√ Зоран Заев пристига на посещение в България
Министър-председателят на Република Македония Зоран Заев пристига на посещение в България. Премиерът Бойко
Борисов ще го посрещне в Министерски съвет.
Фокусът на срещата им ще бъде задълбочаването на двустранното сътрудничество и развитието на инфраструктурните
проекти в региона. Това е поредно посещение на македонския министър-председател у нас, след подписването на
Договора за приятелство, сътрудничество и добросъседство между двете страни и първо такова след провеждането на
историческия референдум за смяна на името на югозападната ни съседка.
√ Енергийни експерти: Трябва нов модел за пазара на горива у нас
След масовите протести срещу високите цени на горивата и новината, че КЗК започва проверка на шестте най-големи
бензиностанции, енергийните експерти проф. Атанас Тасев и Васко Начев гостуваха в Сутрешния блок на БНТ1 по темата
кой контролира механизмите за цените на пазара на горива у нас.
Според Васко Начев, няма да има по-различни резултати от всички проверки на КЗК досега.
Васко Начев, енергиен експерт: Нужна е да се предприема една законодателна инициатива, с която да бъде сменен модела
по който работи пазара на горива у нас, защото дори да се намали акциза, най-много след шест месеца цените отново ще
достигнат тези нива. Пазарният механизъм за търсене и предлагане работи безотказно. В този смисъл, това е мястото, към
което правителството трябва да насочи усилията си.
Според проф. Атанас Тасев, всяка намеса в пазарната логика може да е контрапродуктивна.
Проф. Атанас Тасев, енергиен експерт: Ако погледнем възможностите на държавата - на този етап те са твърде малко, още
повече че вече бяха наложени мерки за регулиране цените на горивата. Нищо няма да се промени с промени по касовата
бележка, това не е необходимо. Трябва основните производители и дистрибутори да разработят нова методика и да
проведат разяснителна кампания за горивата.
Според Васко Начев, цените на горивата у нас са винаги малко под фокуса на общественото недоволство, а за последните
два дни цената на най-масовия бензин А95 е паднала с 20 стотинки. Ако погледнем таксите, акцизът и ДДС у нас са сред
най-ниските, а в същото време се доближаваме до цените в Европа и това е всъщност големия въпрос, допълни експертът.
Васко Начев, енергиен експерт: Официално "Лукойл" притежава 40% от бензина в данъчните складове, но с подставени
лица, нещата стигат до 85-90%. На практика, всички големи играчи купуват от "Лукойл". Внася се единствено високия клас
А100, така че има нещо изкривено.
Когато пада цената на нефта, не така бързо падат цените при крайните потребители, защото се работи на фючърс - реално
нефтът вече е купен, стои в танкерите и не може да бъде продаден на по-ниски цени. Обратно - когато се вдига петрола,
рязко скача цената на дериватите, защото всеки търси максимална печалба, допълни проф. Тасев.
√ До дни ще е ясна позицията на България по Глобалния пакт на ООН за миграцията
Вчера на съвместното заседание на вътрешната и външната комисия на парламента министрите Екатерина Захариева и
Младен Маринов представиха детайли по Глобалния пакт на ООН за миграцията. В началото на седмицата Коалиционният
съвет на управляващите реши, че България не трябва да се присъединява към пакта.
Никой никога не е принуждавал България да се присъединява към Глобалния пакт за миграция, увери Екатерина
Захариева. Според експерти на вътрешното, външното и социалното министерство голяма част от мерките ще бъдат от
полза за България. Засега е ясно, че Унгария и Австрия няма да се присъединят към пакта на ООН.
Екатерина Захариева - вицепремиер и министър на външните работи: Той не е обвързващ за страните документ, няма
правно-задължителен характер на юридически език. И признава суверенитета на страните и свободата им да избират
какви мерки да предприемат за решаването на възникналите въпроси.
Така, ако България се присъедини към Глобалния пакт за миграция може да избира кои мерки ще бъдат приоритетни и
към кои цели няма да се присъединява, обясни Захариева. Вътрешният министър добави, че целта на документа е борбата
с нелегалната миграция, контрабандата, трафика на хора. Подчерта, че изпълнението на тези цели съответства и на нашите
интереси.
Младен Маринов - министър на вътрешните работи: Глобалният пакт за миграция не променя нищо от задълженията ни
като страна членка на ЕС с външна граница за гарантиране на ефективен граничен контрол и успешното противодействие
на нелегалната миграция.
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Според социалното министерство Пактът не предвижда абсолютно никакви нови ангажименти по въпросите, свързани с
трудовата миграция и социалното приобщаване.
От ДПС смятат, че България трябва да подпише пакта, защото в него се предлагат добри практики и се защитават интересите
на българските емигранти. Против се обявиха "Обединени патриоти" и БСП. Патриотите се опасяват, че документът може
да промени приоритетите на страната ни.
Според левицата се ограничават правомощията на националните държави. Цветан Цветанов призова опозицията да не се
заиграва със страховете на хората. И призова изпълнителната власт в такива случаи да организира активна информационна
кампания, за да са наясно хората за какво става въпрос.
√ Въвеждат промени за възнагражденията на военните от догодина
От 1 януари 2019 г. възнагражденията на военните ще се определят от длъжността и присвоеното военно звание. Това
приеха окончателно депутатите с промените в Закона за отбраната и въоръжените сили. Вносител на промените е
Министерски съвет.
Сега възнагражденията се определят само в зависимост от военното звание. Предстои изготвяне и приемане на нов
класификатор за длъжностите за военнослужещите в Министерството на отбраната.
Промяната се налага, за да има справедливо определяне на заплащането за различните длъжности в обхвата на едно и
също военно звание.
√ Тереза Мей ще направи изявление пред парламента след подкрепата за сделката с ЕС
Дългоочакваното споразумение за Брекзит е постигнато. Европейският съюз и Великобритания успяха да договорят всички
въпроси, свързани с напускането на Европейския съюз. Снощи споразумението беше одобрено от кабинета на Тереза Мей.
Веднага след това Брюксел публикува договора. Днес Тереза Мей ще направи изявление през британския парламент, а
председателят на Европейския съвет Доналд Туск се очаква да свика извънредна среща на върха на лидерите от ЕС.
Повече от пет часа британският премиер Тереза Мей убеждава министрите си да подкрепят споразумението за Брекзит,
което предлага решение на редица важни въпроси като правата на гражданите, финансовите отношения, преходния
период и границата между Северна Ирландия и Ирландия. Мей получи подкрепата на кабинета, а това ѝ гарантира, поне
засега, и запазването на премиерския пост. Според нея обаче трудните дни тепърва предстоят и договорът ще се гледа под
лупа преди гласуването в британския парламент, което ще бъде в началото на декември. Мей заяви, че споразумението е
възможно най-доброто за Великобритания.
Тереза Мей - премиер на Великобритания: Веднага след изявлението на Мей Европейската комисия публикува договора,
който е 585 страници. Главният преговарящ Мишел Барние представи основните му параметри. На 29 март догодина
Великобритания напуска ЕС, следва преходен период, който ще продължи до 1 юли 2020 г. с опция за удължаване с още 6
месеца. Ако през това време Брюксел и Лондон не са договорили бъдещото си търговско споразумение, от 1 януари 2021
година ще действа единна митническа територия между ЕС и Обединеното кралство, която ще обхване всички стоки, с
изключение на рибата и аквакултурите.
Така ще се избегне създаването на твърда граница между Ирландия и Северна Ирландия.
Мишел Барние - главен преговарящ на ЕК: Европейските граждани, живеещи във Великобритания и британците, които
преди края на преходния период са се установили в страна-членка от ЕС, ще могат спокойно да продължат живота си в
съответната държава. Те ще могат да останат там, да учат там, да работят там и да вземат семействата си със себе си.
Споразумението за Брекзит ще трябва да бъде одобрено от 27-те държави членки на ЕС. Очаква се днес председателят на
Европейския съвет Доналд Туск да свика извънредна среща на върха на лидерите на 25 ноември в Брюксел.
EconomyNews.bg
√ 2.6 млрд.лв. излишък в края на септемри
Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на
консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2018 г., съобщи МС. По данни от месечните отчети на
първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец септември 2018 г. е положително
в размер на 2 664,5 млн. лв. (2,5 % от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер на 2
964,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 300,3 млн. лева.
Постъпилите приходи и помощи по КФП към септември 2018 г. са в размер на 29 162,2 млн. лв. или 76,3 % от годишните
разчети. Съпоставени със същия период на предходната година, данъчните и неданъчните приходи нарастват с 2 723,8
млн. лв. (10,9 %), а постъпленията от помощи нарастват с 286,4 млн. лв. (27,3 %).
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 23 988,4 млн. лв., което
представлява 77,0 % от планираните за годината данъчни приходи. Съпоставено с данните към месец септември 2017 г.
данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8 % (2 131,8 млн. лева).
Приходите от преки данъци са в размер на 4 317,7 млн. лв. иди 75,0 % от предвидените в разчетите за годината, като
спрямо същия период на предходната година нарастват с 432,5 млн. лева (11.1 %).
Приходите от косвени данъци са в размер на 11 838,2 млн. лв., което е 78.1 % от разчетите за годината. Съпоставено с
данните към септември 2017 г. постъпленията в групата нарастват с 809,9 млн. лв. (7,3 %). Постъпленията от ДДС са в размер
на 7 720,1 млн. лв. или 78,9 % от планираните. Размерът на невъзстановения ДДС към 30.09.2018 г. е 65.8 млн. лева.
Приходите от акцизи възлизат на 3 915,0 млн. лв. (76,0 % от разчетените за годината). Постъпленията от мита са 175,5 млн.
лв. или 92,3 % от разчета за годината.
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Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 886,8 млн. лв. или 80,8 %
изпълнение на годишните разчети.
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 6 945,7 млн. лв., което представлява 76,1 % от разчетените за
годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално
с 13,4 % (818,2 млн. лева).
Неданъчните приходи са в размер на 3 837,8 млн. лв., което представлява 81,6 % изпълнение на годишните разчети.
Приходите от помощи са в размер на 1 336,0 млн. лева.
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2018 г. възлизат на 26 497,7 млн.
лв., което е 67,4 % от годишните разчети. За сравнение разходите за същия период на предходната година са в размер на
23 731,6 млн. лева. Номиналното нарастване се дължи както на по високия размер на разходите по националния бюджет,
така и на нарастването на разходите по сметките за средствата от Европейския съюз. Ръстът на разходите по Националния
бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при
разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната
пенсия от юли и октомври, както и новото увеличение на пенсиите от юли 2018 г.), по-високите разходи за персонал основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование, и
др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи.
Нелихвените разходи са в размер на 25 073,5 млн. лв., което представлява 67,3 % от годишните разчети. Текущите
нелихвени разходи към септември 2018 г. са в размер на 22 893,3 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на
държавния резерв) възлизат на 2 139,2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер
на 41,0 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 601,2 млн. лв. или 83,2 % от планираните за 2018 година.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2018 г. от централния бюджет, възлиза на
822,9 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на
ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент
(ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените
ресурси на ЕС и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за
предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за
удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май
2016 година.
Размерът на фискалния резерв към 30.09.2018 г. е 11,2 млрд. лв., в т.ч. 11,0 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ
и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.
БНР
√ Премиери от региона се включват в среща за стартиращите предприятия в София
Международна среща на високо равнище за стартиращите предприятия започва днес в София. Очаква се форумът да бъде
открит от еврокомисаря Мария Габриел и премиера Бойко Борисов.
Тазгодишната среща на високо равнище за стартиращите предприятия ще бъде свързана с програмата в областта на
цифровите технологии за Западните Балкани, чието начало бе поставено по-рано тази година от Европейската комисия.
Сред очакваните участници са премиерите на Сърбия Ана Бърнабич, на Македония – Зоран Заев, на Черна гора – Душко
Маркович, вицепремиерът на Косово Енвер Ходжай, както и министри и представители на държави от региона и ЕС.
В рамките на форума е планирано подписването на съвместна декларация за подпомагане на технологичните
предприемачески среди в Централна и Източна Европа и Западните Балкани.
Освен това експерти от ЕК ще представят напредъка в създаването на политики за Цифровия единен пазар и действията за
подпомагане на растежа на стартиращите предприятия и новите иновативни компании.
Очаква се македонският премиер Зоран Заев, който е сред участниците във форума, да разговаря с българския министърпредседател Бойко Борисов в Министерски съвет за развитието на общите инфраструктурни проекти и задълбочаването
на сътрудничеството между София и Скопие.
√ Бюджетната комисия в парламента ще обсъди ветото на президента върху бюджетните закони за догодина
Ветото на президента Румен Радев върху бюджетните закони за догодина и лимитът на неимуществените щети за
задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ се очаква да бъдат обсъдени днес в бюджетната комисия в
парламента.
Основните възражения на държавния глава са срещу текстовете, с които се въвежда екологичен компонент във формулата
за данъка върху автомобилите. Така между 70 и 80% от колите у нас ще се окажат с по-висок данък, защото са стари и с
нисък или без екостандарт. Тъй като ставката в момента е сравнително ниска, според управляващите, промените няма да
натоварят сериозно семейния бюджет.
Президентът обаче е категоричен, че по този начин се утежняват разходите на хората със средни и ниски доходи.
Също така депутатите от бюджетната комисия ще разгледат на второ четене и новите предложения в Кодекса за
застраховането. С тях се предлага обезщетение да могат да получават далечни роднини на загиналия, но до 5000 лева.
За най-близкия семеен кръг неимуществените щети няма да имат таван, а според ГЕРБ – така задължителната застраховка
„Гражданска отговорност“ няма да поскъпне. При предишния вариант на предложенията полицата можеше да поскъпне
до три пъти или да достигне 1000 лева.
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√ Вицепремиерът Томислав Дончев се среща с представители на бизнеса с горива
Представители на големите вериги бензиностанции и на петролната и газова асоциация се очаква днес за имат разговори
с вицепремиера Томислав Дончев.
Срещата става на фона на масовите протести в страната срещу високите цени на горивата и започналата проверка от
Комисията за защита на конкуренцията за спазване на ангажиментите за ефективна конкуренция на пазара.
Вчера от правителството обявиха намерение компонентите, които формират цените на бензина и дизела да се изписват
на касовите бележки от бензиностанциите.
Пред Би Ти Ви тази сутрин премиерът Бойко Борисов заяви, че се надява евентуално намаляване на цените на горивата да
спре масовите протести в страната. Той обаче допълни, че цените не зависят от правителството, а от пазара.
Премиерът каза още, че няма да прави нов кабинет в този мандат. Няма нужда и от предсрочни избори, след като има
увеличение на доходите, мотивира се Бойко Борисов.
√ Международен конгрес за културно-исторически туризъм започва в София
Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути започва днес в София.
Двудневният форум е по инициатива на Световната организация по туризъм към ООН, като в неговата работа се очаква да
се включат над 500 министри и ръководители на туризма, представители на публичния и частния сектор в отрасъла и
свързаните с него индустрии. Участие са заявили и международно признати експерти в областта на културата и опазването
на културното наследство.
По време на дискусиите ще бъдат обсъдени общи инициативи за развитие на културно-историческия туризъм, както и
мерки за опазване и популяризиране на духовното богатство на човечеството от древността до наши дни. Ще бъдат
анализирани и възможностите за развитие на туристически проекти, свързани с устойчивостта на културните маршрути и
транснационалното сътрудничество за тяхното осъществяване.
В рамките на събитието Министерството на туризма организира и двудневно туристическо изложение в античния
културно-комуникационен комплекс „Сердика“, на което ще бъдат представени традиционни български продукти.
Първият конгрес на световните цивилизации, организиран от Световната организация за туризъм, бе проведен в България
през ноември 2016 г.
Капитал
√ Гориво, касови бележки и други фойерверки
Владислав Горанов предлага фискалният бон по бензиностанциите да е с разбивка на цената. Секторът е скептичен
колко ще работи и ще е вярно показаното
"Ще предложим в най-кратки срокове всяка касова бележка на бензиностанция да съдържа търговската надценка и
елементите на цената, които влизат в крайната цена на горивото." Това обяви пред bTV министърът на финансите
Владислав Горанов.
Предложението идва след срещата му с премиера и имало за цел да се повиши доверието в системата. Самият Борисов
пък заяви: "Възложил съм на финансовия министър да направят промени в наредба 18 (бел. ред.- по-известна като наредба
за касовите апарати) и когато зареждаш на бензиностанцията, така при сметките си за ток хората да виждат разбита цена
колко е производствената цена, акцизът, ДДС - как се формира цената". "Със съответните законодателни изменения
можем да отидем и по-напред и да се посочва и търговската надценка в касовата бележка", обясни още министър
Владислав Горанов.
Представители на петролния бранш обаче окачествиха идеята като "фойерверки", каквито неведнъж е имало от страна на
политиците през годините, в опитите им да се тушира общественото напрежение, като вместо реални мерки държавата
предлага невъзможни за изпълнение неща, коментираха от петролните компании.
Защо не може да стане
Най-безпроблемният компонент за показване, разбира се, е ДДС-то, което е лесно да се сметне, тъй като е част от крайна
цена. При акциза обаче нещата стоят малко по-специфично, тъй като той се смята на 1000 литра при 15 градуса на горивото
в момента, в който то напуска данъчния склад. При продажбата на бензиновата колонка обаче горивото се продава при
реална температура, обясниха от бранша. Т.е. за да се сметне акцизът към момента на продажбата, ще е необходимо
монтирането на термометри към маркучите на колонките, казват някои представители на бранша. Но според други
преизчисляването на акциза така или иначе предстояло да се наложи като европейско изискване.
На една бензиностанция обаче постоянно пристига гориво в резервоара, което често е на различна цена в рамките на един
ден. От бранша напомнят, че въпросната надценка на бензиностанцията между цената на едро и тази на дребно не е
печалба, като всеки обект си има различни разходи. И всяка сметка за отделна бензиностанция за всеки ден няма как да е
точна - колко са разходите на компанията, които се съотнасят към 1 литър гориво всеки ден е неизчислима бързо задача.
Като обобщение "това са вертикално интегрирани компании, които се занимават от добив на нефт до крайната реализация
на дребно, като всичко това се извършва през свързани лица", продължават от бранша. "Максимумът, който може да се
постигне, е да се показва нещо декларативно, което обаче едва ли ще постигне целта", коментираха търговци. Компаниите,
разбира се, работят със сложни софтуерни системи, които не е ясно как могат да бъдат вкарани в софтуера на касовия
апарат и да отговарят на истината във всеки един момент.
Някои принципни проблеми
"Ако ще тръгваме да правим разбивка на цените, тогава това трябва да важи и за ракията и за виното например. Защо само
за горивата?", питат от бранша. Сравнението със сметките за ток също е неуместно, тъй като става въпрос за регулиран
ценови пазар, което не важи за горивата.
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Идеята да се показва "производствената цена", каквото е предложението на премиера Бойко Борисов, влиза в рязко
противоречие с досегашната политика на Комисията за защита на конкуренцията, която с всяко свое следващо решение
прави сектора по-малко прозрачен в опит да се противодейства на картелирането на играчите. Така след проучването на
регулатора, започнало през 2011 г., "Лукойл България" скри цените си на едро от сайта си и те станаха достъпни само за
компании с договори с търговеца. При последната проверка за картел между големите компании скандалните разкрития
на КЗК бяха свързани именно с обсъждане на цените между играчите.
Любопитно е и как обекти на Веселин Марешки ще показват в касовата бележка продажбата си на загуба. В началото на
август след проверка на КЗК, която завърши с глоба заради дъмпинг, стана ясно, че в дадени обекти тенденцията да се
продават под себестойност всички видове горива е била трайна практика. Това са Павликени, Сливен 1 и 2, Разград, Русе,
Силистра, Ямбол, Габрово, Свищов. В големите градове като Бургас, София, Пловдив, Стара Загора и Добрич Марешки поскоро е печелил.
Какво може да направи държавата
Ако държавата има желание да се намеси на пазара на горива, има и по-добри начини, коментират от бранша. Един от тях
е посредством държавния резерв, като тя може да започне да освобождава гориво, когато цената е висока и това да доведе
до смъкване на цената и да купува, когато горивото е евтино.
Друго, което може да направи държавата, е да промени наредбата за устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Според представители на
бранша изискването да има обслужващ персонал винаги когато се продават газове пречи на това да има бензиностанции
на самообслужване, където горивата респективно да са на по-ниска цена.
Търговците дават пример и със скъпия биокомпонент от декември до март, като в други държави например липсата на
биокомпонент през определени месеци се компенсирала през други месеци в годината, когато цената му е по-ниска.
Не на последно място съвсем наскоро изключително безпроблемно парламентът прие (а президентът не наложи вето)
секторен закон, който ще затрудни много малките компании в сектора и ще ограничи конкуренцията, необходима за
гарантирането на пазарните цени. А тя от години е слаба - "Лукойл" държи единствената голяма рафинерия, има най-голям
дял на пазара на дребно и едро и контролира повечето складове.
Manager.bg
√ Тревожна тенденция: Все по-малко инвестиции в промишлеността
Предприемачите очакват инвестициите през настоящата година да са с 12.7% по-малко в сравнение с предходната 2017
година. Това сочи инвестиционната бизнес анкета на НСИ, проведена сред промишлените предприятия през октомври
2018 г.
Според основните производствени групировки най-голям относителен дял в инвестициите през 2018 г. се очаква да
формира производството на стоки за междинно потребление (42,9%), следвано от енергетичните и свързаните с водата
сектори (21,7%) и производството на недълготрайни потребителски стоки (18,7%).
По данни от бизнес анкетата прогнозите за 2019 г. са за намаление на обема на инвестициите в промишлеността с 8,7%
спрямо 2018 г., като около 34% от предприятията не планират разходи за придобиване на дълготрайни активи през
следващата година. В структурата по основни производствени групировки отново производството на стоки за междинно
потребление формира най-голям относителен дял – 39,4%. След него се подреждат енергетичните и свързаните с водата
сектори и производството на недълготрайни потребителски стоки - съответно с 29,3 и 16,5%.
По направление на инвестициите през 2019 г. с най-голям дял се очаква да бъдат тези за увеличаване на производствения
капацитет – 33,3% от общия стойностен обем на инвестициите в промишлеността. На второ място, с 31,3% дял са
предвидените инвестиции за заместване на износеното оборудване, следвани от тези за механизация или автоматизация
на съществуващи производствени процеси и за въвеждане на нови производствени технологии - с 20.5%, и за опазване на
околната среда, мерки за сигурност и други - с 14,9%.
По отношение на факторите, които биха повлияли върху решенията на мениджърите за инвестиции през 2019 г.,
преобладават позитивните оценки на въздействие („стимулиращо“ или „много стимулиращо“) при „търсене на
продукцията“, „финансови ресурси или очаквани печалби“ и „технически фактори“. При групата „други фактори“ 24,7% от
анкетираните посочват влиянието им като „стимулиращо“, 6,8% от тях се въздържат от оценка, а 26.,7% отговарят, че
факторът не оказва влияние.
√ “Ти за демокрацията ли си”, ще ни пита Европейският парламент
Европейският парламент прие призив за всички страни в ЕС да бъде въведено наблюдение за оценка на спазването на
ценностите, сред които са демокрацията и правовата държава, предава БТА.
Сегашната рамка не е достатъчна за предотвратяване или отстраняване на заплахите към правовата държава, се посочва
в текста, цитиран от пресслужбата на ЕП. Евродепутатите призовават Съвета на ЕС да поеме по подходящ начин ролята си
в процедурите по чл. 7 от договора за ЕС срещу Полша и Унгария.
ЕС се нуждае от ясен, постоянен и обективен механизъм, който да защитава демокрацията и основните права, се посочва
в решението. Евродепутатите изразяват съжаление, че Европейската комисия още не е направила законодателно
предложение за въвеждането на такъв механизъм, въпреки призива на ЕП от октомври 2016 година.
ЕП отбелязва нарастващите опасения за демокрацията и върховенството на закона в Малта, Словакия и Румъния, и големия
брой процедури за нарушение на европейското право срещу няколко държави от ЕС в областта на правосъдието,
основните права и гражданството. ЕП предупреждава, че предизвикателствата пред върховенството на закона и
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демокрацията в ЕС представляват заплаха за свободата, сигурността и правосъдието, както и за външната дейност на ЕС,
особено в преговорите за разширяване и политиката на съседство.
ЕП предлага всяка година за всички държави от Общността да бъде изготвяна основана на факти оценка за спазването на
ценностите, залегнали в чл. 2 от договора за ЕС, включително препоръки за отделните държави, както се прави за
икономическите политики. Евродепутатите подкрепят възможността този нов механизъм за общо наблюдение да бъде
свързан с предложението на ЕК за защита на общностния бюджет в случай на пропуски по отношение на върховенството
на закона.
√ Еврото прехвърли 1,13 долара
Курсът на еврото прехвърли прага от 1,13 долара.
В междубанкова търговия днес единната европейска валута се разменяше за 1,1336 долара.
Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1296 долара за едно евро.
√ Опасения от свръхпредлагане свалиха цените на петрола в Азия
Цените на петрола отново се понижиха в азиатската търговия след вчерашното покачване, тъй като оценките за
американския петролен резерв подхраниха опасенията от свръхпредлагане, предаде Франс прес.
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол с доставка през декември понижи цената си с 30 цента до
55,95 долара за барел.
Лондонският сорт Брент от Северно море с доставка през януари поевтиня с 25 цента до 65,87 долара за барел.
Частната професионална организация Американски институт за петрола прогнозира значително увеличение на петролния
резерв на САЩ през изминалата седмица, за шеста поредна седмица, и то с 8,79 милиона барела, което е много повече от
очакваното.
Вчера американският петрол поскъпна с 65 цента до 66,12 долара, а сортът Брент в Лондон - с 56 цента до 56,25 долара за
барел.
√ ЕС заплаши с контрамерки, ако САЩ наложи нови мита на европейските производители на коли
Европа е готова да предприеме ответни мерки, ако администрацията на Тръмп наложи допълнителни мита върху
автомобилния й сектор, предупреди европейският комисар за търговията Сесилия Малмстрьом, цитирана от Ройтерс.
"ЕС има готов списък с мита, ако американците обмитят колите", заяви тя след среща във Вашингтон с постоянния
търговски представител на САЩ Робърт Лайтхайзър.
Малмстрьом каза, че евентуалните европейски ответни мита може да засегнат всички сектори и спомена конкретно
колите, земеделието и индустриалните продукти. "Надяваме се обаче да не стигне дотам", отбеляза тя.
Малмстрьом напомни, че страните от ЕС вече "са пострадали от мита върху алуминия и стоманата".
"Смятаме, че тези мита са напълно неоправдани и взехме мерки за балансирането им", каза тя.
"Ще направим същото, ако бъдат въведени мита върху автомобилния сектор", подчерта Малмстрьом, но все пак спомена,
че има напредък в разговорите й с Лайтхайзър.
Очаква се скоро търговското министерство на САЩ да предаде на Белия дом доклад дали е целесъобразно да се налагат
мита върху автомобилите от ЕС.
Малмстрьом увери, че ЕС е готов да договори търговско споразумение със САЩ, но само за индустриални продукти,
включително автомобилния сектор. Тя повтори, че земеделието няма да е включено в подобни преговори въпреки
искането на американската администрация.
Не се очаква обаче рамката на такива търговски преговори да бъде определена преди началото на следващата година, тъй
като службата на търговския представител на САЩ трябва да завърши процеса на консултации с Конгреса, а ЕС трябва да
получи зелена светлина от своите страни членки за започване на преговори.
Cross.bg
√ Предстоящи събития в страната за 15 ноември
София.
Министър-председателят Бойко Борисов ще се срещне с премиера на Р Македония Зоран Заев в сградата на
Министерския съвет. След края на срещите в МС са предвидени изявления на двамата премиери в Гранитна зала.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
От 09.00 часа в зала „Роял“ на столичния „София хотел Балкан“ България ще бъде домакин на втория
Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути, организиран от Световната
организация по туризъм (СОТ) към ООН. Във форума ще участват над 500 участници от България и други страни министри и ръководители на туризма, представители на публичния и частния сектор в отрасъла и свързаните с
него индустрии, международно признати експерти в областта на културата и опазването на културното наследство.
От 09.00 часа в зала 6 на НДК заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин
Йовев ще открие международна конференция „Моят град, моят дом, моят бизнес. Технологии, политики,
регулация и международен опит“.
От 09.15 часа в Интер Експо Център българският комисар по въпросите на цифровата икономика и общество Мария
Габриел, министър-председателя Бойко Борисов и кмета на София Йорданка Фандъкова ще открият Четвъртото
издание на Startup Europe Summit.
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От 09.30 часа в Дома на учения (ул. „Шипченски проход“ № 50) ще се проведе Първата международна
конференция на младите лидери и предприемачи в рамките на формата 16+1 – Bridge for the future 3.
От 09.30 часа в Зала "Киев" на Парк хотел "Москва" ще се проведе Информационен ден по процедура
"Интегрирани действия за устойчиво градско развитие", организиран от Управляващия орган на Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси".
От 10.00 часа в зала „Опал“ в хотел „Рамада“ ще се проведе Международна конференция „Online mediation“.
В 10.30 часа в хотел „Новотел“ (бул. „Цариградско шосе“ 115) председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов ще
участва в конференция „Превенция и борба срещу насилието и сексуалната експлоатация на децата“.
В 11.00 часа в зала „Запад“ Делегация на групата за приятелство с България на узбекистанския парламент, водена
от нейния председател Авазбек Жалилов, ще разговарят с председателя на Комисията по икономическа политика
и туризъм Петър Кънев. В 11.30 часа с тях ще се срещне председателят на Комисията по външна политика Джема
Грозданова.
От 11.00 часа в Gallery 2.0 (ул. „6 септември“ 26) ще се проведе откриващо събитие по повод старта на петото
юбилейно издание на инициативата Академия „Иновация в действие“.
От 11.00 часа в Аулата на ет. 9 в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда ще се съберат специалисти по
неонатология и родители на недоносени деца, за да отбележат заедно Световния ден на недоносените деца – 17
ноември.
От 11.00 часа в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще бъде открита
първата по рода си лаборатория за рентгеново-флуоресцентен анализ, оборудвана с пещ за изготвяне на топилки
от скали и минерали за този анализ.
От 11.00 часа на площадката на метростанция "Сердика" 2 ще се проведе флашмоб по повод Световния месец за
превенция на рака на простатата.
От 11.30 часа в Народното събрание лидерът на „Воля“ и зам.-председател на парламента Веселин Марешки ще
открие благотворителна изложба с 20 платна с пейзажи на параолимпиеца Калин Асенов. Експозицията е
посветена на Международния ден на толерантността, който се отбелязва на 16 ноември.
От 14.00 часа Министерството на туризма организира и двудневно туристическо изложение в Античния културнокомуникационен комплекс „Сердика“ (зона Ларгото), на което ще бъдат представени български традиционни
продукти.
От 18.00 часа в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” проф. д.изк.н. Спартак Паскалевски ще
представи експозицията „Животът на думите“ - живописни творби, които са част от неговата поредица „Сред
книгите”.
От 18.00 часа пред Народното събрание ще се проведе митинг-протест срещу задкулисното формиране на
българската външна политика и опитите да бъде подписан Глобалният пакт за миграцията на ООН зад гърба на
българския народ.
От 18.00 часа в кино „Люмиер“ ще се състои галаспектакъл, посветен на София – Европейска столица на спорта
2018.
От 19.00 часа в зала 3 на НДК на ет. 7 ще се състои най-голямото събитие на френско-българската бизнес общност
в присъствието и под патронажа на Негово Превъзходителство г-н Ерик Льобедел, посланик на Франция в
България.
От 19.00 часа в зала 1 на НДК ще бъде открито тридесет и второто издание на фестивала „Киномания“.

***
Бургас
От 13.30 до 15.30 в Община Бургас ще бъдат извършени обновяване и тестове на административната
информационна система, включително мероприятия по тестване на План за непрекъсваемост на електронни
услуги в общинската администрация. Поради тази причина е възможно в горепосочения период приемането,
регистрирането и обработката на документи в деловодствата на Центровете за административно обслужване и
дирекция "Местни приходи от данъци, такси и реклама" да не се случват с обичайната бързина.
От 18.30 ч. в зала "Петя Дубарова", ет. 1 на Културен център "Морско казино" ще започне прожектирането на 14
европейски документални филма, част от платформата КинеДок, и ще продължат всяка седмица до края на
февруари 2019 г. при свободен вход.
От 11.00 часа в Заседателната зала на Община Бургас световният шампион по кикбокс Атанас Божилов от СК
"Самурай", седемте медалисти от Световното първенство по шотокан карате до и Световната Кохай купа в
Молдова от СК "Ронин" и деветкратната златна медалистка за деца от международния турнир по плуване
"Замората" - Десислава Белова от клуб "Черноморец" ще бъдат приети и наградени от зам.-кмета д-р Лорис
Мануелян.
***
Варна.
От 13.00 часа в Икономически университет - Варна ще се състои Национална кръгла маса "Устойчиво развитие на
лозаро-винарския сектор-предизвикателства и възможности за растеж", организирана от катедра „Аграрна
икономика“ в сътрудничество с катедра „Правни науки“.
***
Велико Търново.
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От 10.30 до 13.00 часа в салона на Регионална здравна инспекция – Велико Търново /ул. Никола Габровски № 23
(ет. 1)/ ще се проведе Ден на отворените прави, посветен на Международния ден без тютюнопушене – 15 ноември
и превенцията на хроничните незаразни болести, и СПИН.
От 11.30 часа в Ритуална зала на Общината ще се проведе среща на британския посланик Н. Пр. Ема Хопкинс с
британци от региона.
От 12.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на общинските съветници от БСП.

***
Видин.
От 11.00 часа в Спортна зала "Фестивална" заместник-кметът Цветан Асенов ще открие спортно състезание по
повод проекта „Развитие на диагностични центрове за ортостатични и мускулно-скелетни смущения при деца в
училищна възраст в Сърбия и България“
***
Видин/Монтана/София.
Народните представители от ПГ на „БСП за България” ще проведат срещи с граждани от областите Видин, Монтана
и София област.
***
Враца/Бяла Слатина.
В 10.00 часа в Професионалната агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в град Бяла Слатина
министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще посети учебното заведение. В 10.20 часа министър
Вълчев ще даде кратък брифинг. Той ще посети и училището в село Галиче, където със средства от МОН е извършен
ремонт на покрива и е подменена дограмата. Програмата на министъра включва още работни срещи с директори
на училища и детски градини, с кметове и представители на социалните партньори в Бяла Слатина, а по-късно и
от община Вълчедръм, която ще се проведе в ОУ „Христо Ботев“ село Долни Цибър.
***
Враца.
От 19.00 часа в камерната зала на ДКТ ще се играе постановката „Нора“.
***
Добрич.
От 18.15 часа в Кино клуб „Икар“ ГЕРБ-Добрич, с финансовото съдействие на народните представители Даниела
Димитрова и вицеадмирал Пламен Манушев, организира безплатна прожекция на един от премиерните филми
през ноември – „Бохемска рапсодия“.
***
Пазарджик.
В 10.00 часа в конферентната зала на Гранд хотел „Хебър“ - Пазарджик ще се проведе Кръгла маса за
финализиране на проект „Превантивни програми за домашно насилие”, изпълняван от Фонда за превенция на
престъпността в Пазарджик.
В 12.30 часа в Пресклуба на БТА лидерите на Обединение "Демократична България" ще дадат пресконференция.
Ще участват съпредседателите на организацията Христо Иванов, ген. Атанас Атанасов и Владислав Панев, както и
областното ръководство на политическата формация в Пазарджик.
***
Перник.
От 12.00 часа в пицария „Роси“ Ирена Coколова - областен управител на област Перник и Стефано Балди - посланик
на Италия ще представят забележителностите, културата, изкуството и постиженията в областта на индустрията,
дизайна, модата на Италия.
***
Пловдив.
В 10.00 часа в Голяма конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“ ще се състои пресконференция по
повод предстоящото 10-то юбилейно издание на фестивал "Дефиле на младото вино".
В 10.00 часа в базата на КМД в Пловдив ще се извърши технически преглед на машините за зимно поддържане на
града. Ще бъдат изнесени подробности за готовността на Община Пловдив за зимата.
В 11.00 часа в катедра „Теология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се състои откриването на Международна научна
конференция „Религия и образование - история, традиции, съвременни тенденции“.
От 11.00 часа в залата на Общинския съвет ще бъде открита Международна научна конференция на тема „Религия
и образование. История, традиции и съвременни тенденции”, която ще се проведе до 17 ноември.
***
Полски Тръмбеш.
От 10.30 часа в заседателна зала на Общината Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново ще
проведе информационна среща на тема "Възможности за финансиране от Европейските структурни и
инвестиционни фондове (ЕСИФ)".
***
Сливен.
От 15.00 часа в РУО – Сливен ще се състои кръгла маса за представяне на добър опит за ползите от образователната
интеграция и работата по Механизма за обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.
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От 18.00 часа пред паметника на Хаджи Димитър ще започне протестно шествие срещу социалната
несправедливост.

***
Смолян.
От 13.00 часа Общинският съвет ще проведе заседание.
***
Стара Загора.
От 11.30 часа в пресклуба на БТА в Стара Загора ще се състои пресконференция на Община Стара Загора, ТПП-Стара
Загора, РИО и Клуб на работодателя.
От 14.00 часа в зала 33 на Регионален исторически музей ще се проведе Регионален кръг на викторината „140
години българска армия” с участието на ученици от средните училища на област Стара Загора.
От 18.00 часа в Арт фоайе на Радио Стара Загора библиотека "Родина" представя Елена Чамуркова и романа й ***
Шумен.
От 09.30 часа Окръжен съд – Шумен ще заседава по делото „Хитрино“.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Проф. Бруно Майзер за първи път в българския ефир. Какви са шансовете България да стане пълноправен член на
Евротрансплант?
Как да се подобрят процесите по донорство - гост: д-р Мирослав Ненков.
Какъв е контролът на пазара на горива и има ли реална конкурентна среда?
По следите на бившия македонски премиер Никола Груевски.
Кога да очакваме първия сняг - прогнозата на синоптиците.
Деца и интернет. Какво се крие в тъмната страна на мрежата?
БТВ, "Тази сутрин"
Премиерът Бойко Борисов гостува в ефира на bTV. Очаквайте отговори на важните въпроси - за протестите и цената
на живота в България, за оценката на Брюксел от последния доклад, за коалицията и министерските оставки.
Нова телевизия, „Здравей България"
Можем ли да искаме обезщетение, ако повредим колата си с некачествено гориво?". Отговорите в "На твоя
страна" с Георги Георгиев.
За протестите, тежката корона на управлението и стабилността на държавата - говори Росен Плевнелиев,
президент на България от 2012 до 2017 г.
Защо опозицията поиска независима проверка на пътищата и хвърлят ли протестите държавата в хаос? Разговор с
Кристиян Вигенин от БСП.
Капан за млади жени: сутеньори подмамват момичета за филмови продукции и ги превръщат в проститутки. И
още: Как звездата от сериала "Откраднат живот" Ралица Паскалева сигнализира ФБР за американец с криминално
досие, представящ се за филмов продуцент.
За първи път в ефир: Гергана Малкоданска за трудното начало на едно майчинство и борбата в името на
недоносените деца на България.
Инцидент в София: Жена пропадна в необезопасена шахта и се контузи. Отговорът на общината - на живо в
предаването.
На живо преди очакваната зима: Дрифт пилоти проверяват шофьорските ни умения в зимни условия с
предварително създадени критични ситуации.
Масова сеч в десетки села. Благой Бекриев по следите на бракониерите.
Само десетилетие преди да навърши сто години, търновски адвокат продължава да работи с клиенти. Срещаме
ви с невероятния живот на Йордан Минчев.
Кой е най-ветровитият парк в света? Живко Константинов ни отвежда на уникална разходка в далечната Патагония.
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