Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНР
√ Васил Велев: Стандартът на живот не се повишава с митинги, а с работа
Над два пъти повече са чуждите работници у нас от началото на годината
Има над два пъти увеличение на броя на чуждите работници в България от началото на годината до края на месец
октомври в сравнение със същия период на миналата година. Това показва изготвена за „Хоризонт“ справка от Агенцията
по заетостта. От началото на 2018-а до 30 октомври 2018-а година е даден достъп до пазара на труда у нас на общо 9719
чужденци от 40 държави. За същия период на миналата година работилите граждани на трети държави в България са 4
161. В същото време трудностите за българските работодатели в намирането както на българска, така и на чуждестранна
работна сила, продължават.
Най-много разрешения за упражняване на трудова заетост са предоставени на граждани на Турция, Украйна, Сърбия,
Македония, Молдова и Русия. Все още недостатъчно атрактивна в българските условия е т.нар. "синя карта" на ЕС за
висококвалифицирани специалисти. За 10-те месеца те са 198, а за същия период на миналата година – 153-ма.
Главният експерт по пазара на труда в КНСБ Атанаска Тодорова коментира статистиката: „Тя е добра новина за
работодателите в България. Те частично са си решили проблема с недостига на работна ръка. От друга страна трябва да
сме безкрайно искрени помежду си, че му е много трудно на българския бизнес да привлече висококвалифицирани
специалисти или нискоквалифицирани специалисти, защото трябва да се конкурира с останалите европейски
работодатели“.
Тодорова е на мнение, че родните работодатели са затруднени както в намирането на българска работна сила, така и в
привличането на чужда. Те разчитат на държавата да сключат спогодби, чрез които да им доведе работниците до офиса
или цеха, смята тя. Според нея гласът на кадри в страната ни ще продължава да расте заради възнагражденията.
В интервю за предаването „Хоризонт до обед“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил
Велев също коментира статистиката на Агенцията по заетостта за чуждите работници в България:
„На пръв поглед звучи добре, но отнесено към потребностите става ясно, че това е нищо. Ние всяка година губим от
порядъка на 40-50 хил. души работна сила по демографски причини и поради нетната отрицателна миграция. Те няма как
да бъдат компенсирани с 10 хил., при това огромното мнозинство от тях са сезонно заети. Потребностите са много поголеми. КНСБ ги оценява на 100-110 хил., говори за програма за заселване. Ние ги оценяваме в средносрочен план на 500
хил. за 5 години“.
Велев е категоричен, че са необходими по-решителни мерки за облекчаване на трудовата имиграция, както и да се
потърсят вътрешни резерви. Той посочи пример:
„Намаляване на чиновниците – това е един резерв от хора за работа в икономиката. Друг резерв е увеличаване възрастта
за пенсиониране. Трети резерв е съкращаване на най-дългото майчинство. Не трябва да се увеличават помощите и
обезщетенията за здрави хора, които предпочитат да си стоят вкъщи и да получават помощи, а не да си намерят работа“.
Стандартът на живот не се повишава с митинги и шествия, а с работа, категоричен е Велев.
Още по темата чуйте в звуковия файл.
Икономист
√ Повече от два пъти увеличение на чуждите работници от началото на годината
Всяка година губим от порядъка на 40-50 хил. души работна сила по демографски причини и поради нетната
отрицателна миграция
Има над два пъти увеличение на броя на чуждите работници в България от началото на годината до края на месец
октомври в сравнение със същия период на миналата година. Това показва изготвена за БНР справка от Агенцията по
заетостта.
От началото на 2018-а до 30 октомври 2018-а година е даден достъп до пазара на труда у нас на общо 9719 чужденци от
40 държави. За същия период на миналата година работилите граждани на трети държави в България са 4 161. В същото
време трудностите за българските работодатели в намирането както на българска, така и на чуждестранна работна сила,
продължават.
Най-много разрешения за упражняване на трудова заетост са предоставени на граждани на Турция, Украйна, Сърбия,
Македония, Молдова и Русия. Все още недостатъчно атрактивна в българските условия е т.нар. „синя карта“ на ЕС за
висококвалифицирани специалисти. За 10-те месеца те са 198, а за същия период на миналата година – 153-ма.
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Главният експерт по пазара на труда в КНСБ Атанаска Тодорова коментира статистиката: „Тя е добра новина за
работодателите в България. Те частично са си решили проблема с недостига на работна ръка. От друга страна трябва да
сме безкрайно искрени помежду си, че му е много трудно на българския бизнес да привлече висококвалифицирани
специалисти или нискоквалифицирани специалисти, защото трябва да се конкурира с останалите европейски
работодатели“.
Тодорова е на мнение, че родните работодатели са затруднени както в намирането на българска работна сила, така и в
привличането на чужда. Те разчитат на държавата да сключат спогодби, чрез които да им доведе работниците до офиса
или цеха, смята тя. Според нея гласът на кадри в страната ни ще продължава да расте заради възнагражденията.
В интервю за БНР председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също коментира
статистиката на Агенцията по заетостта за чуждите работници в България:
„На пръв поглед звучи добре, но отнесено към потребностите става ясно, че това е нищо. Ние всяка година губим от
порядъка на 40-50 хил. души работна сила по демографски причини и поради нетната отрицателна миграция. Те няма как
да бъдат компенсирани с 10 хил., при това огромното мнозинство от тях са сезонно заети. Потребностите са много поголеми. КНСБ ги оценява на 100-110 хил., говори за програма за заселване. Ние ги оценяваме в средносрочен план на 500
хил. за 5 години“.
Велев е категоричен, че са необходими по-решителни мерки за облекчаване на трудовата имиграция, както и да се
потърсят вътрешни резерви. Той посочи пример:
„Намаляване на чиновниците – това е един резерв от хора за работа в икономиката. Друг резерв е увеличаване възрастта
за пенсиониране. Трети резерв е съкращаване на най-дългото майчинство. Не трябва да се увеличават помощите и
обезщетенията за здрави хора, които предпочитат да си стоят вкъщи и да получават помощи, а не да си намерят работа“.
Стандартът на живот не се повишава с митинги и шествия, а с работа, категоричен е Велев.
Стандарт Нюз
√ 2 пъти повече са чуждите работници у нас през 2018 г.
Над два пъти е увеличението на броя на чуждите работници в България от началото на годината до края на месец октомври
в сравнение със същия период на миналата година, съобщи БНР, като се позова на справка от Агенцията по заетостта.
От началото на 2018-а до 30 октомври 2018-а година е даден достъп до пазара на труда у нас на общо 9719 чужденци от
40 държави. За същия период на миналата година работилите граждани на трети държави в България са 4 161. В същото
време трудностите за българските работодатели в намирането както на българска, така и на чуждестранна работна сила,
продължават.
Най-много разрешения за упражняване на трудова заетост са предоставени на граждани на Турция, Украйна, Сърбия,
Македония, Молдова и Русия. Все още недостатъчно атрактивна в българските условия е т.нар. синя карта на ЕС за
висококвалифицирани специалисти. За 10-те месеца те са 198, а за същия период на миналата година – 153-ма.
Главният експерт по пазара на труда в КНСБ Атанаска Тодорова коментира статистиката: „Тя е добра новина за
работодателите в България. Те частично са си решили проблема с недостига на работна ръка. От друга страна трябва да
сме безкрайно искрени помежду си, че му е много трудно на българския бизнес да привлече високо квалифицирани
специалисти или ниско квалифицирани специалисти, защото трябва да се конкурира с останалите европейски
работодатели“.
Тодорова е на мнение, че родните работодатели са затруднени както в намирането на българска работна сила, така и в
привличането на чужда. Те разчитат на държавата да сключат спогодби, чрез които да им доведе работниците до офиса
или цеха, смята тя. Според нея гласът на кадри в страната ни ще продължава да расте заради възнагражденията.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също коментира пред националното
радио статистиката на Агенцията по заетостта за чуждите работници в България:
„На пръв поглед звучи добре, но отнесено към потребностите става ясно, че това е нищо. Ние всяка година губим от
порядъка на 40-50 хил. души работна сила по демографски причини и поради нетната отрицателна миграция. Те няма как
да бъдат компенсирани с 10 хил., при това огромното мнозинство от тях са сезонно заети. Потребностите са много поголеми. КНСБ ги оценява на 100-110 хил., говори за програма за заселване. Ние ги оценяваме в средносрочен план на 500
хил. за 5 години“.
Велев е категоричен, че са необходими по-решителни мерки за облекчаване на трудовата имиграция, както и да се
потърсят вътрешни резерви. Той посочи пример:
„Намаляване на чиновниците – това е един резерв от хора за работа в икономиката. Друг резерв е увеличаване възрастта
за пенсиониране. Трети резерв е съкращаване на най-дългото майчинство. Не трябва да се увеличават помощите и
обезщетенията за здрави хора, които предпочитат да си стоят вкъщи и да получават помощи, а не да си намерят работа“.
Стандартът на живот не се повишава с митинги и шествия, а с работа, категоричен е Велев.
Expert.bg
√ Чуждестранните работници в България са се увеличили двойно
Има над два пъти увеличение на броя на чуждите работници в България от началото на годината до края на месец
октомври в сравнение със същия период на 2017 г. Това сочи справка на Агенцията по заетостта, изготвена за националното
радио.
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От началото годината е даден достъп до пазара на труда у нас на общо 9719 чужденци от 40 държави. За същия период на
миналата година работилите граждани на трети държави в България са 4161. В същото време трудностите за българските
работодатели в намирането както на българска, така и на чуждестранна работна сила, продължават.
Най-много разрешения за упражняване на трудова заетост са предоставени на граждани на Турция, Украйна, Сърбия,
Македония, Молдова и Русия. Все още недостатъчно атрактивна в българските условия е т.нар. "синя карта" на ЕС за
висококвалифицирани специалисти. За 10-те месеца те са 198, а за същия период на миналата година – 153-ма.
Главният експерт по пазара на труда в КНСБ Атанаска Тодорова коментира статистиката: „Тя е добра новина за
работодателите в България. Те частично са си решили проблема с недостига на работна ръка. От друга страна трябва да
сме безкрайно искрени помежду си, че му е много трудно на българския бизнес да привлече висококвалифицирани
специалисти или нискоквалифицирани специалисти, защото трябва да се конкурира с останалите европейски
работодатели“.
Тодорова е на мнение, че родните работодатели са затруднени както в намирането на българска работна сила, така и в
привличането на чужда. Те разчитат на държавата да сключат спогодби, чрез които да им доведе работниците до офиса
или цеха, смята тя. Според нея гласът на кадри в страната ни ще продължава да расте заради възнагражденията.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също коментира статистиката.
„На пръв поглед звучи добре, но отнесено към потребностите става ясно, че това е нищо. Ние всяка година губим от
порядъка на 40-50 хил. души работна сила по демографски причини и поради нетната отрицателна миграция. Те няма как
да бъдат компенсирани с 10 хил., при това огромното мнозинство от тях са сезонно заети. Потребностите са много поголеми. КНСБ ги оценява на 100-110 хил., говори за програма за заселване. Ние ги оценяваме в средносрочен план на 500
хил. за 5 години“, каза той.
София Инфо
√ Чуждите работници у нас през 2018 г. са два пъти повече
Над два пъти е увеличението на броя на чуждите работници в България от началото на годината до края на месец октомври
в сравнение със същия период на миналата година, съобщи БНР, като се позова на справка от Агенцията по заетостта.
От началото на 2018-а до 30 октомври 2018-а година е даден достъп до пазара на труда у нас на общо 9719 чужденци от
40 държави. За същия период на миналата година работилите граждани на трети държави в България са 4 161. В същото
време трудностите за българските работодатели в намирането както на българска, така и на чуждестранна работна сила,
продължават.
Най-много разрешения за упражняване на трудова заетост са предоставени на граждани на Турция, Украйна, Сърбия,
Македония, Молдова и Русия. Все още недостатъчно атрактивна в българските условия е т.нар. синя карта на ЕС за
висококвалифицирани специалисти. За 10-те месеца те са 198, а за същия период на миналата година – 153-ма.
Главният експерт по пазара на труда в КНСБ Атанаска Тодорова коментира статистиката: „Тя е добра новина за
работодателите в България. Те частично са си решили проблема с недостига на работна ръка. От друга страна трябва да
сме безкрайно искрени помежду си, че му е много трудно на българския бизнес да привлече високо квалифицирани
специалисти или ниско квалифицирани специалисти, защото трябва да се конкурира с останалите европейски
работодатели“.
Тодорова е на мнение, че родните работодатели са затруднени както в намирането на българска работна сила, така и в
привличането на чужда. Те разчитат на държавата да сключат спогодби, чрез които да им доведе работниците до офиса
или цеха, смята тя. Според нея гласът на кадри в страната ни ще продължава да расте заради възнагражденията.
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев също коментира пред националното
радио статистиката на Агенцията по заетостта за чуждите работници в България:
„На пръв поглед звучи добре, но отнесено към потребностите става ясно, че това е нищо. Ние всяка година губим от
порядъка на 40-50 хил. души работна сила по демографски причини и поради нетната отрицателна миграция. Те няма как
да бъдат компенсирани с 10 хил., при това огромното мнозинство от тях са сезонно заети. Потребностите са много поголеми. КНСБ ги оценява на 100-110 хил., говори за програма за заселване. Ние ги оценяваме в средносрочен план на 500
хил. за 5 години“.
Велев е категоричен, че са необходими по-решителни мерки за облекчаване на трудовата имиграция, както и да се
потърсят вътрешни резерви. Той посочи пример:
„Намаляване на чиновниците – това е един резерв от хора за работа в икономиката. Друг резерв е увеличаване възрастта
за пенсиониране. Трети резерв е съкращаване на най-дългото майчинство. Не трябва да се увеличават помощите и
обезщетенията за здрави хора, които предпочитат да си стоят вкъщи и да получават помощи, а не да си намерят работа“.
Стандартът на живот не се повишава с митинги и шествия, а с работа, категоричен е Велев.
Blagoevgrad-News
√ Агенцията по заетостта: Два пъти се е увеличил броят на чуждестранните работници в България от началото на
годината
Два пъти се е увеличил броят на чуждестранните работници в България от началото на годината до края на месец октомври
в сравнение със същия период на миналата година, сочи справка на Агенцията по заетостта.От нея става ясно, че е даден
достъп до пазара на труда на 9719 чужденци от 40 държави. Най-много разрешения за упражняване на трудова заетост у
нас са предоставени на граждани на Турция, Украйна, Сърбия, Македония, Молдова и Русия.
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Все още недостатъчно атрактивна в българските условия е така наречената „синя карта“ на ЕС за висококвалифицирани
специалисти. За 10-те месеца на годината те са само 198.
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България в следавщите пет години ще са нужни половин милион
работници. Работодателите настояват за облекчаване на трудовата имиграция и разкриване на вътрешни резерви в
държавата, като: намаляване броя на чиновниците, увеличаване на възрастта за пенсиониране, съкращаване на найдългото майчинство.
Про Нюз Добрич
√ Галин Господинов: Задължително дуално обучение в професионалните гимназии
Дуалното обучение трябва да е задължително за професионалните гимназии, смята Галин Господинов – управляващ
съдружник на GS Malmgren interior и на „Тръбна мебел“ – Добрич, председател на Браншовата камара на
дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП).
Г-н Господинов, кадровото обезпечаване е проблем, който стои много сериозно пред мебелния бранш. Каква е
ситуацията?
- Това е проблем не е само за нашия бранш. Като председател на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната
промишленост (БКДМП) ми се налага да се срещам с хора от различните браншове. Неотдавна имахме среща на Българска
стопанска камара. Един от въпросите, които аз лично повдигнах, беше именно за кадрите. Защото, този проблем се
забелязва във всички браншове. Това, което и тогава споделих, е, че преди 3-4 години ние се оплаквахме, че нямаме
квалифицирани хора. Сега се оплакваме, че въобще няма хора, които да работят. Демографските обстоятелства, а и
социално-битовите условия в страната, доведоха до това, че хората търсят по-добро място за живеене, по-добро
заплащане за труда им. Така много българи, говори се за 700 хиляди, напуснаха страната. Това е едната страна на
проблема. От друга страна, има проблем с образователната система, от която не излизат подготвени кадри. Стимулира се
приемът в т.нар. елитни гимназии. Нещо, което, по принцип, не е лошо. Въпросът е, да има кадри и за професионални
гимназии. Сега за първи път се говори за промяна, за регулация от страна на държавата, за отваряне на повече паралелки
в професионални гимназии с намаляване на приема в езикови и математически гимназии. Защото, станахме нация от
висшисти, които не знаят нищо. Не сме подготвени, тъй като девалвира и висшето ни образование. Така на всички нива
имаме дефицит на кадри.
Той има ли регионална характеристика?
- Има, но не е силно изразена. Говоря за това, че има лека разлика между София и останалата част от страната. Т.е. в
столицата също има дефицит, но не е толкова изразен. Докато там, където градовете са по-отдалечени от София,
проблемът става по-сериозен. И, колкото по-малки са населените места, толкова повече той се задълбочава. Миграцията
от малките към големите градове, а оттам – и към столицата, доведе до тази ситуация. Млади хора всяка година влизат в
учебните заведения и излизат, но не и като подготвени кадри, които могат да влязат в бизнеса, в производството,
икономиката. Порочността стига дотам, че, ако няма с кого да изпълним задачите си, това води до намаляване на
икономическата активност. Съответно – и до намаляване на парите, които отиват към бюджета под формата на данъци.
Защото, бизнесът не може да върви нагоре. За да има нормална ситуация, трябва винаги да има лек превес на търсенето
на работни места. Докато сега е обратно. Ако има лек превес на търсенето т.е. контролируема безработица, тогава всеки,
който е на мястото си, ще се старае да е по-добър, за да не го измести някой. Тогава конкуренцията работи и нещата вървят
нагоре. При ситуация, като сегашната, няма такава конкуренция. В природата на човека е заложено да върви по наймалкото съпротивление. Служителите се отпускат и резултатите започват да стават не толкова добри.
Това как се отразява на бизнеса?
- Ситуацията в Европа и целия свят е толкова динамична, че всички малки сътресения водят до сериозни проблеми, както
в сферата на производството, така и на услугите. Сега има политика за въвеждане на дуално обучение. Доброто при нея е,
че децата учат и работят едновременно, като последните две години повече работят. Те са в предприятията, в реалния
сектор. Така те изкарват средства, с които си помагат, и второ – получават трудови навици, изучават професиите. Когато
завършат, те могат да продължат веднага. При това, като квалифицирани кадри.
Според мен, дуалната форма на обучение трябва да стане задължителна за професионалните гимназии т.е. всички
професионални гимназии да преминат на този принцип. Виждам, че в новия държавен бюджет са заделили средства за
стипендии за такава система, тъй като програмата ДОМИНО приключва и няма да има кой да плаща стипендии. Държавата
се е намесила, което е положително. Дай Боже, да има последователност в тази посока, за да очакваме да получим
резултати след 4-5 години. Дотогава трябва да се либерализира пазарът на труда за внос на работници от трети страни. За
съжаление, имаме подписани споразумения само с две такива страни. Асоциацията на индустриалния капитал се опита да
въздейства, за да се облекчи уредбата, за да можем по-лесно да наемаме работници, тъй като сега процедурите са сложни.
Трябва този процес да се облекчи, защото нямаме време да тичаме от учреждение на учреждение.
Има ли в бранша чужденци?
- Тук-там по един човек, но няма такава тенденция. Ако се отвори пазарът, със сигурност ще има необходимост и ще бъдат
наети работници от трети страни. Въпреки, че ще ни излязат малко по-скъпо, защото ще трябва да осигурим настаняване,
пътуване един път в годината в двете посоки. Това са разходи, които се натрупват и ще излязат по-скъпи, но, когато няма
друг вариант, и това е решение. Това са много сериозните проблеми, които стоят пред бранша.
Вие бяхте инициатор за разкриване на паралелка „Мебелно производство“ в Добрич. Как се развива тя, ще осигури ли
кадри за бизнеса?
- Миналата година инициирах създаване на паралелка „Мебелно производство” към Професионалната гимназия по
механотехника и електротехника „М. Ломоносов“. Там бе разкрита такава паралелка, но, за съжаление, не можахме да
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намерим достатъчно деца. Няколко деца проявиха интерес и учат в нея. Идват във фирмата, както и при още двама колеги,
през учебно време и осъществяват стажовете си. Докато съществуваше Професионалната гимназия по строителство, ние
работехме много активно с нея. За съжаление, преди няколко години тя затвори. Така че, правим го, но няма достатъчно
желаещи. Освен това, факт е, че има неглижиране на професията. Макар това да няма основание, тъй като ние работим с
изключително съвременни машини, моделите се чертаят на компютър, технологиите са навлезли отдавна и браншът
съвсем не е занаятчийски. Дуалното обучение в Добрич в ПГ по туризъм няма проблем. Има деца, а партньор е „Албена“
АД. Три сме фирмите, които сме заявили желание да си партнираме с ПГ по механотехника и електротехника. За жалост,
децата като цяло нямат трудови навици. Не съм оптимист, защото нещата не се случват на добре, което за мен е много
притеснително.
Има ли предприятия, които затварят поради дефицит на кадри?
- Преди 7-8 месеца в София голямо предприятие продаде цялото си оборудване и затвори. Сега собствениците се
занимават с търговия. Трудно е и все по-трудно ще става. Това е проблем, който ескалира с времето. От години се
занимавам с бизнес, но мога да кажа, че напоследък започна да става много трудно, аз съм притеснен.
Всички специализирани училища са на мониторинг, в пряк контакт сме с тях. Помагаме, с каквото можем, водим децата
на изложения. За догодина сме обявили, че всяко дете в България, което влезе в наша специалност и завърши учебната
година, ще получи бонус от 100 лева. В постоянна връзка сме и с Лесотехническия университет. Действаме да се разкрият
нови специалности. Като бранш работим много активно с всички образователни и квалификационни структури, но, за
жалост, големи резултати няма.

Важни обществено-икономически и политически теми
БНТ
√ Тристранният съвет обсъжда проектозакона за социалните грижи
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди проекта на Закона за социалните грижи. Проектозаконът,
внесен от министър Бисер Петков, предвижда създаване на специална Агенция, която да следи как се справят общините и
частните организации със социалната грижа към хората с увреждания.
Законопроектът регламентира още така наречената "заместваща грижа", която дава възможност 30 дни в годината
роднините, които се грижат за човек в неравностойно положение, да го поверят на социален работник.
√ Караниколов: Спрели сме от пазара един милион литра некачествено гориво
Правителството продължава да изпълнява заложените политики. Приоритети в политиките на правителството са
образованието, социалната сфера, здравеопазването, увеличаване на доходите, коментира в Сутрешния блок на БНТ
икономическият министър Емил Караниколов.
За тази година имаме около 400 млн. лева повече за образование, в социалната сфера имаме също увеличаване, отчете
Караниколов.
Тук ще обърна внимание на протестите на хората с увреждания, на майките, не само тези, които протестират, те 20 години
и повече не са видяли решение на техните проблеми. в момента те виждат в това правителство решение, те не искат да се
смени правителството и да дойде ново да реши техните проблеми.
Разбира се, че 150 милиона увеличение само за хората с увреждания, след като навършат 18 години не е решение, те искат
и среда, обясни той. "Затова този закон, който е внесен, трябва да работи, той няма да реши всичките проблеми",
коментира Караниколов.
Независимо какво се случва, това правителство решава проблемите и основни проблеми в момента са увеличаване на
доходите. Но ако чувате - никой от опозицията не казва минималната работна заплата ще е 1000 лева, не, правителството
има управленската програма, там е казано, че минималната работна заплата до 2021 година ще бъде 650 лева, средната
работна заплата - 1050.
Министерството на икономиката чрез държавата агенцията по метеорология и технически надзор контролира качеството
на горивата.
Само от началото на годината сме спрели от пазара един милион литра некачествено гориво. Проверките продължават и
ние се занимаваме с това. А относно цените на горивата - първо това е наистина международни пазари и другото - КЗК
следи дали няма картел, монопол или изкривяване на пазарите.
Проблемът е в доверието, убеден е министър Караниколов.
Хората нямат доверие, хората са на ръба, за съжаление ние нямаме магическа пръчка и никой не е обещавал нещо
невъзможно, тоест доходи минимални над 1000 - 1500 лева. Това ще стане с времето, няма как - ние почнахме от дъното
и настина малко по малко нещата се развиват. Икономиката ни върви.
√ ВМРО, Атака и НФСБ решават ще издигнат ли кандидатура за нов вицепремиер
Събира се малката коалиция. ВМРО, АТАКА и НФСБ решават ще издигнат ли кандидатура за вицепремиер на мястото, на
подалия оставка Валери Симеонов. Вчера в медийното пространство се завъртя името на началника на кабинета на
Симеонов Мариана Николова. По-късно обаче тя отрече с нея да е воден такъв разговор, а и самият Симеонов не потвърди
подобна информация.
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Волен Сидеров предложи оставка като вицепремиер да подаде и Красимир Каракачанов. Лидерът на Атака определи
идеята си като "творческо предложение". Според него, Обединените патриоти са в криза и оставката на Каракачанов е
спасителният план.
На свой ред лидерът на ВМРО изрази несъгласие със Сидеров и заяви, че би напуснал поста само, ако има неодобрение от
работата му. Днес предстои да стане ясно решението на Обединените патриоти , по думите им, обаче коалицията с ГЕРБ
не е заплашена.
√ Балканските омбудсмани на среща в София
12 омбудсмани от балканските страни се срещнаха в София по покана на българския обществен защитник Мая Манолова.
По време на форума беше създадена неформална мрежа за сътрудничество между тях. Събитието е в контекста на
българското европредседателство и е в партньорство с македонския омбудсман.
Механизми за активна защита на гражданите обсъдиха обществените защитници от Балканите. Чрез създадената днес
неформална мрежа на балканските омбудсмани се осигуряват бързи канали за връзка между тях и взаимна подкрепа при
решаване на трансгранични казуси.
Мая Манолова - омбудсман: Например сътрудничество в случаите с осъжданията на български граждани в Гърция заради
проблемите с регистрацията на български автомобили.
Създаването на балканската мрежа цели да окаже подкрепа и на омбудсманите, които са обект на натиск от страна на
властите, заяви Манолова. 12-те омбудсмани обсъждаха и възможности за защита на социалните и икономически права
на гражданите.
Васка Мустафа - зам. омбудсман на Македония: Човешките права не познават граници, винаги, когато трябва да се помогне
на гражданин без разлика дали живее в държавата, която ние представляваме, или неговият живот е в държавата на някоя
от нашите близки съседи, винаги има нужда от работа между институциите.
Това е първо издание на регионалния форум. За председател на мрежата на балканските омбудсмани беше избрана Мая
Манолова.
√ Как ще работи системата за електронните винетки?
Технологичната революция, която ни очаква от догодина - от 1 януари се въвеждат електронните винетки за леките коли,
а от средата на август влизат в сила тол таксите или таксуването на километър за по-тежките моторни превозни средства.
Националното тоол управление към Пътната агенция е специализираното звено, което ще се занимава със събиирането
на електронните винетни такси, които пък ще заменят старите хартиени стикери. в него ще работят над 900 души, около
600 от тях ще имат контролни функции.
Как ще заработи системата за електронните винетки - гост по темата Антон Антонов, директор на Национално ТОЛ
управление към Агенция "Пътна инфраструктура".
Цените на винетките няма да се променят, те си остават същите както са досега, за тежкотоварните автомобили ще са
валидни до 15-ти август, обясни Антонов. На 16 август ще преминат на ТОЛ такса, допълни той.
Антон Антонов: От 17 декември ще дадем шанс на нашите потребители на нашия сайт да влязат и да си конвертират
винетката от хартиена в електронна. Влизат в сайта написват си регистрационния номер на колата, валидността, след това
е наш ангажимент ние да прехвърлим тези данни в ТОЛ системата. Сайтът е bgtol.bg. От 17 декември този сайт ще работи.
Ако не са си я прехвърлили, не трябва да си отлепят хартиената винетка, която в момента имат, тъй като тя може да е
валидна и след 31 януари, уточни Антонов. Конвертирането през сайта е препоръчително и така ще улесни системата да
не бъде хващан като нарушител, коментира той.
Инвестор.бг
√ Ще проверяват фирмите, кандидатстващи за държавна помощ за обучения
При регистрация в бюро по труда търсещите работа няма да представят документи за стаж, предвиждат промени
Дирекциите "Бюро по труда" ще извършват в срок до 10 работни дни оценка за допустимостта/съответствието на
работодателите, кандидатстващи за получаване на средства по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение,
реализирани под формата на схеми за държавна помощ. Списъците с одобрените работодатели ще се обявяват на
информационното табло на дирекциите "Бюро по труда". Това предвижда проект на Постановление за промяна на
Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ). Предложенията за промени са публикувани на
портала за обществени консултации.
Основната цел на промяната е оптимизиране на работата на дирекциите "Бюро по труда" и съкращаване на
административните процедури, свързани с предоставяне на средства на работодателите, както и своевременното
стартиране на изпълнението на програмите и насърчителните мерки за заетост и обучение, реализирани под формата на
схеми за минимална/държавна помощ, посочва се в мотивите към проекта.
Предвижда се министърът на труда и социалната политика да утвърждава със заповед механизъм за осигуряване на
качество и контрол на обучението на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта. Така ще се създадат предпоставки
за повишаване на качеството на обучението и за по-ефективно използване на средствата от държавния бюджет.
Определят се и критерии за оценка на проекти на програми за заетост и обучение, разработени от браншови организации,
институции и организации, финансирани със средства от държавния бюджет. Комисиите, назначени със заповед на
министъра на труда и социалната политика, ще извършват подбор и оценка на проекти на програми за заетост и обучение.
Други промени са свързани с определяне на изисквания при разработване на проекти на програми за заетост и обучение
от браншови организации, институции и организации, финансирани със средства от държавния бюджет.
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При регистрация в дирекция "Бюро по труда" търсещите работа няма да представят документи, удостоверяващи общ и/или
служебен стаж, и/или осигурителен стаж. Целта е да се облекчи административната процедура при регистрация на
търсещите работа. При необходимост информация за стаж може да се получава въз основа на сключеното споразумение
между Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт, или чрез проверка в регистрите на НОИ.
Предложените промени в правилника няма да доведат до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет и
ще се реализират в рамките на ежегодно определените за МТСП средства за активна политика по заетостта, пише още в
доклада. Срокът за обществено обсъждане на проектопромените е до 16 декември 2018 г.
Класа
√ Платежният баланс на България е на плюс с над 370 млн. евро
Текущата и капиталова сметка на България през септември е положителна и възлиза на 369,9 млн. евро. Година по-рано
страната пак отчете излишък – 585,9 млн. евро, който обаче беше с по-висока стойност, показват предварителните данни
на Българската народна банка (БНБ).
Изчисленията са направени при БВП в размер на 52,792 млрд. евро за 2018 г. (прогноза на БНБ) и 50,429 млрд.евро за 2017
г. (данни на НСИ от 7 март 2018 г.).

За първите девет месеца на тази година текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 2,559 млрд. евро,
като през периода януари – септември миналата година отново беше на положителна територия, но в доста по-голям
размер – 3,935 млрд. евро.
За септември 2018 г. салдото по текущата сметка е на плюс с 312,7 млн. евро, докато преди година излишъкът беше 568,9
млн. евро. За девет месеца текущата сметка е на положителна територия и възлиза на
2,116 млрд. евро, като преди година централната банка отчете излишък в размер на 3,597 млрд. евро.
Търговското салдо за септември е отрицателно и възлиза на 80.5 млн. евро при излишък от 143,3 млн. евро за септември
2017 г. За първите девет месеца на тази година то е на минус с 2,030 млрд. евро при дефицит от 194,3 млн. евро година
по-рано.
Износът на български стоки през септември е 2,419 млрд. евро и се повишава с 62 млн. евро (2,6%) в сравнение с година
по-рано, когато беше 2,357 млрд. евро. За деветте месеца на тази година експортът е 19,747 млн. евро, като намалява на
годишна база със 170,9 млн. евро (0,9%).
Износът за първите девет месеца на тази година нараства с 18,5% спрямо година по-рано.
Вносът на стоки през септември възлиза на 2,499 млрд. евро, като за една година нараства с 285,9 млн. евро (12,9%). За
периода от януари до септември той е 21,777 млрд. евро, като се увеличава с 1,665 млрд. евро (8,3%) на годишна база,
отчитат в централната банка. Импортът за девет месеца расте с 15,5% спрямо същия период на миналата година.
Салдото по услугите е на положителна територия с 366,1 млн. евро, като преди година също беше на плюс с 360,2 млн.
евро. Изчисленията на БНБ показват, че за девет месеца то е положително и достига 2,937 млрд. евро, като преди година
пак беше на плюс с 2,583 млрд. евро.
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Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е отрицателно и възлиза на 35,6 млн. евро при отрицателно
салдо от 24,9 млн. евро преди година. За периода от януари до септември то е отрицателно в размер на 406,4 млн. евро,
като преди година пак беше на минус с 371,2 млн. евро.
Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) през септември е на плюс с 62,7 млн.
евро, като преди година пак беше положително с 90,2 млн. евро. За девет месеца то излезе на положителна територия и е
в размер на 1,615 млрд. евро. Преди година БНБ пак отчете положително салдо от 1,579 млрд. евро.
В централната банка пресметнаха, че през септември капиталовата сметка е на плюс с 57,2 млн. евро, докато преди година
тя също беше положителна в размер на 17,1 млн. евро. От януари до септември тя е на положителна територия с 443,2
млн. евро, като преди година тази стойност беше 338,3 млн. евро.
Финансовата сметка за септември е отгоре с 230,8 млн. евро, като преди година също имаше положителна стойност от
347,8 млн. евро. За девет месеца тя е на плюс с 2,250 млрд. евро, докато преди година тази стойност беше 2,154 млрд.
евро.
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен
баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно и възлиза на 88,8 млн. евро, като преди година обаче
беше на плюс със 71,1 млн. евро. За първите девет месеца на тази година то е на минус с 522,7 млн. евро, като през същия
период на миналата година пак беше отрицателно с 521,8 млн. евро.
Преките инвестиции – активи през септември се повишават с 19,5 млн. евро, като преди година повишението беше със
174,8 млн. евро. От януари до септември вложенията се увеличават с 615,3 млн. евро, като през същия период на миналата
година те бяха с 467,1 млн. евро повече.
Данните на БНБ показват, че преките инвестиции – пасиви през септември нарастват със 108,3 млн. евро, като
увеличението преди година беше със 103,8 млн. евро. За девет месеца те нарастват с 1,137 млрд. евро , докато
увеличението за същия период на миналата година беше с 988.8 млн. евро.
През септември резервните активи на БНБ се повишават с 603,6 млн. евро, докато преди година увеличението беше със
125,7 млн. евро. От януари до септември те нарастват с 978,2 млн. евро, докато преди година резервните пари отбелязаха
ръст със 770,3 млн. евро.
България Он Еър
√ Борисов разпореди проверка на издадените български паспорти в последните 5 години
Той е изискал резултати във възможно най-кратък срок
Премиерът Бойко Борисов е разпоредил проверка за 5 години назад на българските документи за самоличеност, издадани
на чужденци. Той е изискал резултати във възможно най-кратък срок.
Проверката идва няколко седмици след като антикорупционната комисия започна разследване за мащабна корупционна
схема в Държавната агенция за българите в чужбина, свързана с манипулиране на документи за българско гражданство.
В началото на месеца Апелативният специализиран съд остави за постоянно в ареста вече бившия председател на
агенцията Петър Харалампиев и главния секретар Красимир Томов. Третият обвиняем за корупционната афера – сръбският
гражданин Марко Стойов, не е обжалвал задържането си и също остава в ареста.
√ Отпускат 1,5 млн. лева за стипендии в дуалното обучение
МОН ще мотивира децата за инженерно-техническите специалности
За следващата година е предвидено 1,5 млн. лв. за стипендии на ученици, които се обучават в дуална форма.
"Дуалната форма на обучение трябва да се разширява. За следващата година сме гласували такива средства за стипендии
на ученици, които са включени в дуална форма на обучение. Предстои да се стартира проект, който ще подготвя
допълнителни условия за разширяване на дуалната форма на обучение", обясни министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев на конференция "Ценности и образование".
"В проекта се залага да възпитаме децата в толерантност, уважение, нравствени и патриотични ценности. Стратегията е
засегнала и трудовото възпитание, дисциплина и отговорност", коментира още Вълчев, цитиран от Dnes.bg.
Министър добави, че целта е да бъдат мотивирани повече деца да се включат в техническо-професионално образование
с инженерно-технически специалности в системата на висшето образование.
"Образователната реформа в дуалното и професионалното обучение трябва да продължи със стъпките, които сме приели,
но в по-ускорена форма. В момента правим преструктуриране на приема. Догодина формулата за преструктуриране ще
бъде от профили и професии, свързани с предмети като математика, природни науки и техника", посочи Красимир Вълчев.
√ ЕК иска да няма регулирани цени на тока
Комисията смята,че те пречат на пазара и прехода към чиста енергия
Европейската комисия отново настоява за премахване на регулираните цени на електроенергията, съобщава INVESTOR.BG.
Според становището на комисията, те нарушават баланса на пазара и забавят прехода към чиста енергия, уточнява сайтът.
Но въпреки нежеланието на европейските държави да се откажат от регулирания пазар, изпълнителното звено на
Европейския съюз е изготвило компромисен вариант въз основа на общоприетата дефиниция за енергийната бедност.
Като част от законодателния пакет за чиста енергия, внесен през ноември 2016 година, Европейската комисия се съгласи
постепенно да премахне регулираните цени за енергия, определени под производствените разходи и "да насърчи
държавите членки да изготвят план за постепенно премахване на всички регулирани цени".
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Мениджър Нюз
√ 280 нови линейки ще бъдат доставени на Спешна помощ
Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и Стоян Желев, представител на "София франс ауто" АД подписаха
договори за доставка на 280 линейки тип В и С. Договорите са в изпълнение на проект за модернизация на спешната
помощ.
Проектът предвижда осигуряване на общо 400 линейки, както и ремонт и изграждане на филиали на спешни центрове.
Договорът беше подписан в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Първите линейки трябва да бъдат доставени до 60 дни от днешна дата, а останалите - 120 дни от заявката на възложителя
- по график, определен за следващите три години, каза още министър Ананиев. И по двата договора авансово МЗ ще плати
35 на сто с ДДС от цялата стойност. Гаранционният срок е пет години.
Една част от линейките ще бъдат за превоз на пациенти, чието лечение може да бъде отложено до пристигането в лечебно
заведение, а другата част от автомобилите ще бъдат за полагане на интензивни грижи, обясни министър Ананиев. Към
момента в системата на спешната помощ има 651 линейки, като по-голямата част от тях са доста амортизирани, добави
още министър Ананиев.
Министър Аврамова поздрави министър Ананиев за положените усилия и изрази надежда, че ще има напредък за
осъществяването на целия проект. Той е в рамките на ОП "Региони в растеж", в процес на изпълнение са над 450 проекта,
одобрени за плащане са 34 процента, посочи министър Аврамова.
С новите линейки ще се осигури по-добър достъп на гражданите до спешна помощ, каза още министър Ананиев. Той
припомни, че имаше опасност да се загубят средствата от ЕС по проекта, който е на обща стойност 163 млн.лв.
Министър Ананиев отбеляза, че все още не са постъпили предложения за доставка на високопроходими линейки.
Стоян Желев каза, че договорът не е лесен, условията са изключително ангажиращи, но имайки предвид огромната нужда
от автомобили за спешна помощ, ще бъдат положени всички усилия за доставка на качествени линейки.
√ Търсим участници в социален експеримент: Четиридневна работна седмица
Списание „Мениджър“ търси фирма, която да участва в социален експеримент – да въведе четиридневна работна седмица
за период от три месеца, без да намалява заплатите и бонусите на служителите.
Предизвикателството е голямо, изисква цялостна реорганизация на работната среда. Компанията ще трябва да
преразгледа процесите и политиките си, да въведе нови, които да гарантират по-висока ефективност на производството.
Целта е за 32 вместо за 40 часа седмично да произвежда същото или дори по-голямо количество продукция, да запази
качеството и да задържи и увеличи клиентите си.
Мениджмънтът трябва внимателно да записва и оперативно да анализира промените в начина на работа и отблизо да
следи как се развиват финансовите резултати. Има риск, но той може да бъде преценен и да се управлява ефективно.
Ползите трябва да са предварително видими.
Най-голям ефект този експеримент ще има върху служителите. Те ще имат много силен мотив – увеличеното свободно
време, за да заработят по-динамично, умно и с резултат. Фирмата вероятно ще се радва на много повече кандидати за
работа.
Компанията, собствениците и мениджмънтът със сигурност ще станат работодатели звезди на пазара, които показват ново
отношение към служителите, мислят и се грижат за тяхното свободно време. Ще привлекат голямо обществено и медийно
внимание. „Мениджър“ ще следи и анализира резултатите от този експеримент и непрекъснато ще ги огласява.
Ние знаем, че четиридневната работна седмица не е за всеки бизнес. Но може заедно да прокараме пътя за нови решения,
еднакво изгодни за екипите и акционерите.
√ И отпечатъци от длани ще събира Шенгенската информационна система
Шенгенската информационна система ще съдържа ДНК-данни и отпечатъци от длани занапред според прието решение на
Съвета на ЕС, предава БТА.
Предвижда се в системата да бъдат въвеждани отпечатъци не само от пръсти, но и от длани на заподозрени извършители
на тежки престъпления и издирвани за участие в тероризъм. Въвеждането на данни от ДНК е свързано с подобряването на
проверките, при които лицевата снимка и пръстовите отпечатъци не са достатъчни за установяване на самоличността на
проверявания.
С промените ще бъде направено задължително въвеждането в системата на решения за прогонването на граждани на
държави извън ЕС, както и за издадени срещу чужденци забрани за навлизане в Общността. Очаква се промените да
улеснят сътрудничеството между държавите от ЕС при водените разследвания, граничните проверки и борбата с
незаконната миграция.
Промените ще влязат в сила, след като бъде получена окончателната подкрепа на Европейския парламент. Засега Съветът
на ЕС не посочва срок, в който разширените възможности на информационната система ще бъдат приведени в действие.
√ ЕС търси с конкурс шеф на Европейската прокуратура
Европейският съюз откри конкурс за бъдещия ръководител на Европейската прокуратура, съобщи Европейската комисия.
Желаещите могат да подадат документи до 18 декември, предава БТА.
Европейската прокуратура ще разследва случаи, свързани с престъпления срещу бюджета на ЕС - измама, корупция и
злоупотреби с данък "Добавена стойност". Очаква се прокуратурата на ЕС да заработи от 2020 г., като е възможно
първоначално главният прокурор да бъде настанен в Брюксел, преди да се премести за постоянно в Люксембург.
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Изискванията към бъдещия главен прокурор на ЕС са да има поне 15-годишен опит като прокурор или като служител в
правосъдието, от които поне пет години да е разследвал финансови престъпления. Преди да поеме задълженията си,
европейският главен прокурор трябва да премине лекарски преглед, за да се установи, че е физически годен да изпълнява
своите задължения.
За да участва в избора, кандидатът трябва да бъде гражданин на държава от ЕС; независимостта му да не бъде под
съмнение; да владее задълбочено един от езиците на ЕС и задоволително друг от тези езици; да бъде на не повече от 63
години към датата на назначаване (1 март догодина); да е отбил военна служба; да е физически годен да изпълнява своите
задължения.
Избраният следва да притежава или да бъде в състояние да получи достъп до класифицирана информация с равнище на
сигурност EU Secret от властите в страната, на която е гражданин. Бъдещият главен прокурор на ЕС трябва да притежава
отлични междуличностни умения, умения за вземане на решения и водене на преговори, както и да бъде способен да
създава основани на доверие работни отношения; да бъде способен да работи в сложна мултикултурна среда и да
притежава умения за насърчаване и развитие на екипи; да има високи етични стандарти и почтеност; да познава отлично
институциите и законодателството на ЕС.
Неизпълнението на което и да е от тези изисквания за допустимост води до автоматично изключване от процедурата по
подбор, се посочва в обявата.
Насърчава се кандидатстването на жени. Списък на одобрените кандидати ще бъде предаден на Съвета на ЕС и на
Европейския парламент за окончателен избор и назначаване.
В обявата се добавя, че главният прокурор на ЕС ще работи с един-единствен мандат от седем години и ще предлага
определянето на представители на прокуратурата в държавите от Общността; структурата на прокуратурата; ще
председателства заседанията на отделните камари; ще съгласува действията си с Европейската служба за борба с
измамите със средства на ЕС (ОЛАФ).
Според правилата за прокуратурата на ЕС главният прокурор действа единствено в интерес на Общността и при
изпълнението на своите задължения не търси, нито приема, външни указания от граждани, държави, институции, служби
или агенции.
Кандидатите, които не са одобрени, ще бъдат уведомени за причините за това решение. Подборът ще бъде извършен от
12 бивши членове на Съда на ЕС и на Европейската сметна палата, бивши национални членове на Евроюст, членове на
националните върховни съдилища, прокурори с висок ранг и юристи с общопризната компетентност, назначени от Съвета
на ЕС по предложение на Европейската комисия.
√ Икономиката пред прага на златен век?
Прогнозите за надвиснала финансова криза напоследък се роят като скакалци. Те имат своите основания, най-малкото
защото икономическите пророци не успяха да предскажат Голямата рецесия от 2008 г. и сега се боят да не пропуснат
отново нещо голямо. Но има и друга гледна точка, която твърди, че в близко бъдеще ни очаква не апокалипсис, а
икономически златен век. И я защитава не спекулант, който иска да ви продаде акциите си, а авторитетен и критичен учен.
Професорът в Лондонското училище по икономика Карлота Перес е автор на теорията за смяната на техно-икономическите
парадигми. Доразвивайки идеите на Кондратиев и Шумпетер, Перес твърди, че световната икономика следва големи
капиталови цикли със средна продължителност от 60 години. В момента според нея се намираме точно в средата на такъв
цикъл и ако закономерностите от миналото се повторят, ни очакват поне 20-30 години на широко споделен просперитет.
Сега живеем в петия голям цикъл на капитализма, твърди Перес. Първият започва с Индустриалната революция, вторият
идва с железниците, третият е на стоманата и електричеството, а до началото на 1970-те трае четвъртият цикъл на масовото
производство и петрола. Днешният дълъг цикъл на информацията и телекомуникациите е възвестен през 1971 г. с първия
микропроцесор на Intel.
Важният момент е, че тези големи цикли не са еднородни, а се състоят от три фази: първата, по определението на Перес,
е „инсталация“, следва период на кризи и сътресения, накрая цикълът завършва със „златен век“. Инсталацията, образно
казано, е времето, когато новите технологии се посяват и съзряват условията за обновяване на икономиката и обществото.
Времето, необходимо за инсталация обяснява защо още не сме видели пълния потенциал на компютрите и умните
устройства в бита и бизнеса.
Кризата е безценна: тя разрушава старата техно-икономическа парадигма и така разчиства пътя за новите неща. Според
модела на Перес, кризата на петата вълна започва към 2000 г. с пукането на дот-ком балона и се усилва след 2008 г. с
ипотечната и дълговата кризи. В сравнение с предходните цикли, сегашната кризисна фаза е по-упорита – продължава
вече 18 години. Много компании постигат рекордни печалби, но на фона на много високо неравенство и възход на
реакционните идеологии по света.
Ако ключът към бъдещето се крие в миналото, време е технологиите, инсталирани в края на 20. век да донесат просперитет
на повече хора. Нужни са съгласувани действия на бизнес лидери и правителства, които да приложат прогресивни,
съответстващи на времето политики. В противен случай още дълго ще се лутаме из лабиринта между старото и новото.
В интервю за сп. „Стратегия и бизнес“ Карлота Перес разсъждава защо толкова се бави „златният век“ на компютрите и
интернет. Една от причините е увеличената продължителност на човешкия живот: бароните на петролния цикъл още
държат властта и спират възможностите на по-младите технологични предприемачи. Дори по-важно е, че петият цикъл е
виртуален, съответно успехът на компаниите не зависи от просперитета на мястото, където те са разположени. Така фирми
като Apple и Amazon може да печелят милиарди, без да трябва да плащат данъци и достойни заплати.
В това отношение обществото изживява регрес. През 1950-те и 1960-те бизнесът в развития свят осъзнава, че добрите
заплати създават покупателна сила. Развитието на технологиите в следващите десетилетия е главоломно – но остава в
коловозите на петролната ера. Информационните технологии, направили възможни глобалните фондови пазари и
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настъпващата роботизация, концентрират огромно богатство в малоброен елит. Подобна поляризация на богатството и
възможностите, пред лицето на глобалната екологична криза, не оставя шанс за хармонично развитие на обществото.
Почти всичко, което е нужно за новата златна ера, днес е налице. Разполагаме с достатъчно капитал и технологии, за да
осигурим приемлив – всъщност невиждан досега стандарт на живот за цялото общество. Това, което Джон Мейнард Кейнс
очакваше да се случи към 2030 г., чука на вратата: човечеството за пръв път в историята е в състояние да се освободи от
икономическите си проблеми, за да се насочи към повече свободно време, удоволствия, култура. Ако поиска.
Ако държи на „ценности“ от ерата на петрола като алчност и краен индивидуализъм, бизнесът ще осуети собствения си
възход. Впрягането на техно-икономическите сили в интерес на обществото изглежда непосилна задача, която изисква да
се ограничат спекулациите, опазването на природата да се превърне в приоритет, енергетиката да се децентрализира...
Изключително трудно е, но не невъзможно – все пак светът вече четири пъти е успявал да осигури, след дълбока криза,
нужните условия за новото си развитие.
Informo
√ Наблюдава се недостиг на лични лекари в цялата страна
Наблюдава се недостиг на лични лекари в цялата страна. Общопрактикуващите медици стават все по-малко и са все повъзрастни. Има области, в които повече от 10 години няма разкрита нито една нова практика. Пример за подобен проблем
има в Хасковско. Председателят на Районната лекарска колегия в града алармира, че ако държавата не вземе навременни
мерки, след 2-3 години ще има дълбока криза в доболничната помощ.
Д-р Николай Николов е педиатър и общопрактикуващ лекар от 18 години в Хасково. Има 2 200 пациенти, половината от
които са деца. Според него професията не е атрактивна, защото държавата не подпомага специализацията на кадрите по
обща медицина. Това е и една от специалностите, за които няма държавна поръчка и стажът не се заплаща. „За да вкарам
в този кабинет един млад лекар, който искам да се обучава и да работи, аз трябва да му намеря ресурс за заплата. А с едни
суми, които неправилно се разпространяват в обществото, че джипитата били със заплати 3,4,5 хиляди лева, това са
цялостните бюджети на джипи практиката, като сложите разходи за заплати, в крайна сметка остава една заплата, която в
никакъв случай не е атрактивна за младите“, заяви д-р Николов.
В Хасковска област като цяло работят 135 общопрактикуващи лекари. Броят им обаче е значително недостатъчен, за да се
обслужат 233 415 души. „За съжаление, този недостиг бавно и постепенно се увеличава през годините и ако не се вземат
мерки, този недостиг след две или три години ще се превърне в криза“, допълни д-р Николов.
Освен че са малко, повечето от личните лекари са и в предпенсионна възраст. Към момента средната възраст в областта и
в страната е около 60 години. Факт е и че работата на джипито не привлича млади специалисти. В последните десет години
в област Хасково няма нито една новооткрита практика, за сметка на това са закрити повече от 30 кабинета.
Варна Утре
√ До пролетта на следващата година трябва да има wi-fi във всички училища
Въвеждането на електронните технологии в образованието е постоянен процес, наскоро имаше дебат “за” и “против”
мобилните телефони в училище, но няма страни, които са забранили електронните устройства. Ограничава се обаче
използването на мобилните телефони, като средство за разговор в час, но има общ консенсус, че трябва да се разширява
обучението чрез информационните технологии /ИТ/, както и обучението за ИТ. Това каза министърът на образованието и
науката Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от депутата Георги Михайлов какви мерки се предприемат
за електронното обучение на учениците, предаде БТА.
“Осигуряването на достъп до електронно четимите варианти на учебниците е една малка крачка, бих казал, че това е една
примитивна форма на електронизация на обучението. Тази мярка беше насочена по-скоро към намаляването на тежестта
на ученическите раници”, коментира министър Вълчев.
Той обясни, че електронизацията на обучението, като концепция, съдържа повече и по-големи стъпки, които трябва да се
направят. Трябва да се създадат първо необходимите мрежи – сред тях е опорната мрежа, в която инвестира Държавната
агенция за електронното управление. Тази мрежа я има, но и тя трябва да се разширява постоянно – като скорост, каза
министър Вълчев. Той добави, че втората стъпка за електронизацията е свързана с локалните мрежи в образователните
институции – с т.нар. wi-fi мрежи. В началото на тази година имаше wi-fi, който да покрива над 80 процента от класните
стаи в близо 1100 училища. До пролетта на следващата година трябва да има wi-fi във всички училища и това е една
инвестиция, която осъществяваме, отбеляза образователният министър.
Много важно е и електронното съдържание, в момента се използват различни видове платформи в образованието – с
електронни уроци, клипове и филмчета, но те са платени, каза министър Вълчев. Той съобщи, че сега се подготвя проект
по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” с няколко основни дейности. Една от тях е за изграждането на т.нар.
образователен електронен облак, в който ще има достъпно и безплатно електронно съдържание. В него ще има и
електронни уроци, които учителите ще създават.
Топ Новини
√ 46 водещи производители на вино и храни показват продукцията си в Стария град
Туристи от цяла България, Англия, Франция, Русия и Швеция пристигат в Пловдив специално за фестивала „Дефиле на
младото вино“ от 23 до 25 ноември в къщите на Стария град. По традиция в неповторимата атмосфера на архитектурния
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резерват водещи винопроизводители и производители на храни ще представят продукцията си, а форумът ще бъде
съпътстван с интересни събития – танцови спектакли, презентации, премиери на филми, различни работилници и изложби.
През 2018 г. се отчитат рекорден брой участници – 46 производителя. Тази година ще имаме възможност да опитаме
вината на 36 винарски изби, от които 6 за първи път участват в дефилето. Рекорден е и броят на съпътстващите храни – 10
производителя ще ни ободряват с храна и напитки, различни от винения еликсир.
По повод 10-годишния юбилей на фестивала събитието ще протече с кауза в подкрепа на образованието и по-специално
на студенти, обучаващи се в направления на производствените процеси в хранително-вкусовата промишленост и туризма.
5% от приходите на фестивала ще бъдат инвестирани в поощряването на някои от най-изявените студенти от
специалностите винопроизводство, кетъринг и туризъм от Университета по хранителни технологии – Пловдив. Всяка
година студентите участват във фестивала като доброволци.
„Дни на младото вино“ ще съпътстват фестивала през цялата последна седмица на ноември с различни културни прояви в
градска среда, повечето от които с вход свободен за посетителите. Тази година в нея са включени образователни филми,
рисуване с вино, урок по дегустация, музикално-танцова програма.
В петък по традиция в 13 часа започва Дионисиевото шествие от площада пред Общината. След кратка програма
танцьорите и музикантите от ансамбъл „Тракия“ ще ни поведат към Стария град, където ще се състои откриването на
фестивала от официалните лица и музикално-танцовата програма на ансамбъла. След това ще се снимаме със забавните
табелки, които организаторите са подготвили специално за любителите на виното. В събота и неделя ще правим йога
упражнения с Фам и вино в ръка, ще се докоснем до сладкарското изкуство със сладкарница „Молле“ и ще си направим
бургер по наш вкус с Мавруда BBQ.
Дегустациите в трите дни ще са в: петък, 23 ноември – 14-18 ч., събота, 24 ноември – 11-18 ч., неделя, 25 ноември – 11-17
ч.
Посетителите ще могат да закупят жетони за дегустация на входа на всяка къща от фестивалните локации. Един жетон дава
право на една дегустация. Стъклени чаши, гравирани с логото на фестивала, ще се предлагат на покупна цена заедно с
жетони: 4 жетона- 2 лв., 12 жетона - 6 лв., чаша с 8 жетона - 8 лв.
В събота, на официалната вечеря „Вечер на майсторите на виното”, ще се обявяват наградите за най-добрите млади бели,
червени и розе вина, съгласно регламента, определен от дегустационната комисия в 7-членен състав, който се провежда
в Университет по хранителни технологии от представители на академичната професионална общност, технолози-енолози
и сомелиери. Оценката на потребителите е в отделна класация, като за целта желаещите, попълвайки анкетни карти, дават
своя глас за най-добрите вина, а някои от тях след изтеглянето на томбола получават награди - бутилки селектирано младо
вино, брандирани тирбушони и др. Тази година ще бъдат връчени и плакети за почетен участник на винопроизводителите,
подкрепили фестивала от първите му издания до предстоящото 10-то издание.
Вестник "Марица Пловдив"
√ ПУ „Паисий Хилендарски“ e част от Националната пътна карта
Лабораторията по биоелектрохимия (биохимия) към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ стана част от
Националната пътна карта за разпределена научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ
СЕВЕ) като обособен участник в интегрираната тематична лаборатория „Водородна енергетика с възобновяеми енергийни
източници“. Проектът, с ръководител д.б.н. Йолина Хубенова, финансиран от Министерството на образованието и науката,
е с продължителност 5 години.
Целта на проекта е обединяване на научните центрове в страната, работещи в областта на производството, съхранението
и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници. В Лабораторията по биоелектрохимия вече 11 години
се развива технологията на биогоривните елементи. В резултат са публикувани над 70 научни статии както и самостоятелна
глава в Британската енциклопедия на издателство Elsevier, които са с общ импакт фактор 80, цитирани от водещи учени в
света над 350 пъти.
Биогоривните елементи са електрохимични източници на ток, в които като биокатализатори се използват живи
микроорганизми. В процеса на окисление на субстрати, включително отпадни продукти от органичен и неорганичен
произход, част от произведените електрони се превръщат в електрическа енергия, което превръща биогоривните
елементи в устройства за едновременно генериране на ток и биоремедиация с разнообразно приложение. Една от
заслугите на научния колектив е оценката на приноса на метаболитните процеси към процесите на екстрацелуларен
електронен пренос както при прокариоти (бактерии), така и при еукариоти (дрожди, растения).
По покана на екипа на НИ СЕВЕ проф. Пламен Атанасов изнесе в Пловдивския университет лекция на тема „Функционални
нано-материали за био-електрохимични устройства“, което бе първото публично събитие по изпълнение на целите и
задачите на проект НИ СЕВЕ.
Проф. Пламен Атанасов е професор в Университета в Калифорния, Ървайн, и съ-основател на катедра „Химично и
биомолекулно инженерство“, асоцииран с Националната лаборатория „Лос Аламос“ повече от 20 г., почетен професор на
Българската академия на науките, директор на Центъра за микроинженерни материали към Университета на Ню Мексико
(UNM), Албакърки, САЩ (до 2018 г.), вице-президент на Международната електрохимична асоциация International Society
of Electrochemistry (2015-2017), лидер в Националната академия на изобретателите.
Посещението на световноизвестния и признат учен проф. Атанасов в Пловдивския университет открива нови възможности
за съвместни разработки между двата университета, както за активно сътрудничество в научно-изследователската и
образователната дейност, така и за участие в нови мащабни научно-изследователски проекти, финансирани от различни
международни програми.

12

√ Бизнесът изпревари институциите в битката с мръсния въздух
Все повече социално отговорни компании залагат на щадящи природата технологии и материали, за да осигурят
бъдещето на планетата
Българските институции са длъжници на обществото, когато става дума за опазването на природата и налагането на нови
стандарти в урбанизацията и човешките дейности. У нас все още няма достатъчно ясна нормативна база, данъчни и
законодателни инициативи, които да стимулират гражданите и бизнеса в опитите да се намали вредното въздействие
върху въздуха, почвите и водите.
Формално се прилага Нитратната директива на ЕС, която цели да намали замърсяването на подземните и открити
водоизточници с нитрати от земеделски произход, но не е ясно кой следи за нейното прилагане и кой осъществява
контрола. В резултат незаконните торища са част от пейзажа на всяко българско село. Подобна е ситуацията с въвеждането
на изискването за определен процент био съставки в горивата.
Според предварителните разчети до 2020 година 20% от дизела по бензиностанциите трябваше да е био. Това обаче едва
ли ще се случи в българските вериги, защото според доставчиците този компонент помпа цената нагоре. А у нас властите
са изключително чувствителни по темата, защото имат панически страх от недоволството и протестите.
Заради обществения натиск изглежда няма да сработи и идеята автомобилите, които замърсяват повече, да плащат повисок данък. Обяснението е просто - българите са бедни, без да са виновни за това. А след като са с нисък стандарт, от тях
не може да се иска да бъдат отговорни към природата и чистотата на въздуха. Централната и местната власт все още са на
етап прощъпалник, когато става дума за данъчни облекчения и други поощрения за собствениците на електрически и
хибридни автомобили. А отдавна е известно, че изгорелите газове от автомобилите са втората най-важна причина за
мръсния въздух в градовете.
Не се прави много и по първия проблем - отоплението с твърдо гориво, което е източник номер 1 на фини прахови частици.
В бюджет 2019 правителството предвижда с 40 млн. повече за енергийни помощи. Въпросът е, че те отново ще излетят
през комините на старите печки, защото енергийно бедните българи се отопляват именно с такива уреди. В същото време
не са много опитите на държавата и местните власти да инвестират средства и усилия, за да станат екологичните начини
на отопление и климатизация на домовете по-достъпни за хората.
И докато чака институциите да превърнат решаването на проблема в свой приоритет, бизнесът сам пое по пътя на
социално отговорните политики, за да осигури по-добро бъдеще на планетата. Миналия четвъртък редица компании
участваха със свои презентации в дискусията на вестник „Марица“ за състоянието на въздуха в затворени помещения. Днес
ви разказваме как бизнесът все по-често залага на естествените материали и щадящи природата технологии, макар често
те да са по-скъпи от стандартните.
Cross.bg
√ Караянчева: С мощната си икономика Япония е ключов фактор в международната политика
Япония е ключов фактор в регионалната и международната политика. Тя е третата икономика в света и на едно от челните
места по технологични постижения и иновации. Стратегическото партньорство между ЕС и Япония и интересите на
България за привличане на инвестиции и технологично развитие са причината за приоритетното място на българояпонските отношения във външната ни политика. Това заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева на
аудиенцията си при Негово Величество император Акихито. Българска делегация, водена от председателя на парламента,
е на официално посещение в Токио.
Цвета Караянчева подчерта, че 2019 г. ще е важна за двустранните отношения между България и Япония, защото ще бъдат
чествани две годишнини – 110 г. от началото на контактите между двете страни и 80 г. от установяване на
дипломатическите отношения. „Те ще бъдат отбелязани с богата културна програма и размяна на визити на високо
равнище, което ще допринесе за по-нататъшното опознаване и сближаване на двата народа и ще даде импулс на
двустранния обмен във всички области от взаимен интерес“, допълни председателят на Народното събрание.
„Българският народ традиционно храни дълбоки чувства на симпатия и уважение към японския народ за неговото
трудолюбие, толерантност и богата духовна култура. Япония е изключително популярна в България със своята уникална
култура, принос в световната цивилизация и икономически и технологични постижения“, подчерта Цвета Караянчева. Тя
благодари за оказаното топло гостоприемство и внимание, което по думите й възприемаме като израз на уважение и на
приятелски чувства към България.
Председателят на парламента оцени високо приноса за задълбочаването на разбирателството между двете страни на
посещенията в България на Техни императорски Величества император Акихито и императрица Мичико в качеството им
на престолонаследник и съпруга през 1979 г., и на членове на императорското семейство. „Бихме приветствали визити в
България на членове на императорското семейство, особено в светлината на предстоящите значими годишнини през 2019
г.“, посочи Цвета Караянчева. По думите й ключов фактор за укрепване на приятелството и взаимното опознаване на
местните култури, обичаи и традиции е богатият културен и академичен диалог. Караянчева изрази задоволство и от
активизирането на сътрудничеството в областта на науката и технологиите и благодари за отпусканите японски държавни
стипендии за обучение на наши студенти и специализанти.
По време на разговора бяха отбелязани активните връзки между български и японски общини, често обединени от
символа на розата (Казанлък с Фукуяма, Пловдив с Окаяма и др.). „С интерес следим взаимодействието между двете ни
страни по линия на японската инициатива за градове-домакини (host town initiative) за провеждане на подготвителни
лагери за Летните олимпийски игри през 2020 г.“, посочи председателят на парламента.
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В състава на българската делегация са заместник-председателят на Групата за приятелство България – Япония Ихсан Халил,
членовете на групата Димитър Данчев, Николай Александров и Пламен Христов, както и заместник-министърът на
външните работи Георг Георгиев.
√ Няма да има увеличение на такса смет в София през 2019 г.
Няма да има увеличение на такса смет през 2019 г. в столицата, съобщи заместник-кметът по направление "Финанси и
стопанска дейност" Дончо Барбалов на брифинг в Столичната община. Той допълни, че през 2019 г. ще има рекорден
бюджет за чистотата на града.
Заместник-кметът по направление "Зелена система, екология и земеползване" Йоана Христова посочи, че са отделени 22
млн. лв. повече за чистотата.
В момента предвижданията ни са план-сметката да е на стойност 250 985 776 лв. Това е с 12 процента повече от заложените
средства през 2018 г. Предвидили сме за поредна година увеличаване на събирането на едрогабаритни отпадъци – стари
дограми, стари врати, мебели, отбеляза тя и допълни, че идеята е те да не стигат до нерегламентирано изгаряне.
Средствата за едрогабаритни отпадъци ще са с 1,5 млн.лв. повече.
Средствата за събиране на битовите отпадъци и сметоизвозване ще са в размер на 63 млн. лв.
Планирани са 7,6 млн. лв. повече за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Удвоява се миенето
на улиците и се увеличава делът на машинното метене за сметка на ръчното, отбеляза още Христова. Улиците на масовия
градски транспорт ще се чистят само машинно. Девет пъти ще бъде увеличено машинното метене и на тротоари и на
велоалеи.
Увеличават се средствата и за нови цветни площи, по-добро поддържане на зелените пространства и възстановените
междублокови пространства, каза още Йоана Христова.
Парите, предвидени за следващата година, са 21,6 млн. лв. Акцентът ще е работа в по-крайните квартали.
През зимата общината ще се стреми да поддържа по-добре вътрешнокварталните улици.
Планираното увеличение на средствата за тази дейност ще е 5,3 млн. лв., като включва и по-голяма интензивност на
поддръжката и на общинските и републиканските пътища извън урбанизираната част на общината.
Отделят се 55 млн. лв. за проучване, проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на инсталациите и
съоръженията за третиране на битови отпадъци, рециклирането и оползотворяването. Те са с 26% повече от средствата,
заложени през 2018 г., като се увеличават над половин милион лева средствата за транспортиране и оползотворяване на
RDF-гориво, каза още Христова.
√ Акт до 500 лева за непочистен сняг пред дома и магазина в София
Управителят на етажната собственост и търговците в София могат да се сдобият с акт до 500 лв. за непочистен сняг пред
блока или дадения обект.
Преди това да се случи обаче, физическите лица биват предупреждавани от Столичния инспекторат, след което следва
фиш на стойност 50 лв., а накрая се стига и до акт, който може да бъде до 500 лв., припомнят от Столична община.
От общината предупреждават управителите на етажната собственост и търговски обекти, че имат ангажимент да почистят
прилежащите към сградите тротоари. Кметът на София Йорданка Фандъкова е разпоредила и на инспектората и фирмите,
ангажирани със снегопочистването, да създадат организация за работа и да мобилизират необходимите екипи и техника.
Фирмите разполагат със 169 снегорина, които ще бъдат разположени на 68 местостоянки в града, за да бъдат максимално
близо до районите, които ще почистват. Приоритетно ще се обработват пътните платна на улици и булеварди, по които се
движи общественият транспорт.
√ Започва акция "Безопасна Коледа"
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор започва проверки в рамките на националната кампания
"Безопасна Коледа" 2018. По време на акцията ще бъдат отчетени и резултатите от извършени проверки по
бензиностанции в страната и от инспекциите на съоръженията с повишена опасност в зимните курорти, съобщава БНР.
Кампанията е традиционна, а миналата година от проверени повече от 900 различни продукта бе установено, че 200 не
отговарят на изискванията.
Съставени бяха 100 акта за административни нарушения на обща стойност 47 000 лева. Сред най-честите тогава нарушения
са били липсата на маркировка, която да потвърждава, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски
стандарти, липса на инструкции на български език, липса на декларация за съответствие на задължителните
предупредителни текстове, свързани с безопасната употреба, на информация за наименованието и адреса на отговорния
икономически оператор, което би позволило да се проследи произхода на продукта.
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
- Икономически прогнози и коалиционни отношения. Министър Емил Караниколов;
- Децата и мрежата. За опасностите и злоупотребите. Кога децата са в риск? Комисар Явор Колев от ГДБОП;
- Позициите в Европа и решенията от двустранните срещи на световните лидери. И още: проектът „Турски поток".
- Потребителите и електронната система за винетки. Как ще работи?
- Кои са големите проекти, които ще променят облика на Варна?
БТВ, "Тази сутрин"
- Как столичният адвокат Ирен Савова прочете некролога за собствената си смърт;
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-

Ще си отидат ли още министри след оставката на Валери Симеонов и как правителството ще отговори на
продължаващите протести? Коментар на Мария Пиргова и Даниел Смилов;
- Яхнаха ли политиците народното недоволство? Гост, зам.-председателят на БСП Деница Златева;
- Нов закон за хората с увреждания: Ще спре ли протестът на майките? В студиото, социалният министър Бисер
Петков;
- Защо не беше реализиран проектът за голям фотоволтаичен парк край Пазарджик? Ще си потърси ли общината
неустойката от 1 милион евро?
- „Латино Грами" за български хор! Как се смесва роден фолклор с фламенко?
Нова телевизия, „Здравей България"
- Ще има ли нов вицепремиер на мястото на Симеонов? И ще се откаже ли Сидеров от искането си за оставка и на
Каракачанов.
- Юмручно право. Да счупят стъклото на колата ти, докато си вътре. Какво може да спре агресията на пътя?
- Кой погреба приживе адвокат по делото "Иванчева"?
- Пиян шофьор, убил човек на пътя - на свобода. Достатъчна ли е условната присъда?
- Вандали в действие. Кой чупи градинки и детски площадки в Бургас?
- Опасно близо? Къща се оказа в сянката на два блока - има ли нарушение?
- "Печат от моята душа". Новата изповед на Миро.
√ Събития в страната на 20 ноември
София.
- От 18.30 часа в зала 6 на НДК президентът Румен Радев ще участва в отбелязването на 105-годишнината от
основаването на Съюза на българските писатели.
- От 11.00 часа в зала „Запад“ на Народно събрание ще се проведе дискусия „Базовите индустрии и икономическото
бъдеще на България. Металургията – с иновативна визия и двигател за устойчив растеж“.
- От 15.00 часа в зала „Изток“ на Народното събрание ще се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.
- От 11.00 часа в сградата на Министерския съвет Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе
заседание, на което ще бъде обсъден проектът на Закон за социалните услуги, внесен от министъра на труда и
социалната политика.
- От 9.00 часа в зала „Средец“ на „София хотел Балкан“ Камарата на строителите в България (КСБ) и Българската
асоциация по водите (БАВ) организират Осма национална конференция „ОП „Околна среда“ и Програмата за
развитие на селските райони в периода 2014 – 2020“. Специален гост на конференцията ще бъде кметът на
Столичната община Йорданка Фандъкова.
- От 9.30 часа ще се проведе заседание на Съдийската колегия към ВСС.
- От 09.30 часа в заседателната зала на ДАМТН ген. Кирил Войнов ще даде пресконференция за старта на
националната кампанийна проверка „Безопасна Коледа“ 2018.
- От 9.30 часа в зала „Сердика“ на Гранд хотел София ще се проведе семинар на тема: „Общ регламент за защита на
личните данни (GDPR) в медийния бизнес. Право на информация, етика и регулации“.
- От 10.00 часа в хотел "Бест Уестърн Плюс", Зала "Панорама", (гр. София, бул. Цариградско шосе №149) Комисията
за защита на потребителите ще проведе ежегодната национална конференция на тема "Празничните намаления
- предизвикателства пред малките и средни предприятия".
- От 10.00 часа в Конферентната на Съдебната палата ще се проведе откриване на Дните на медиацията 2018 г.,
както и откриване на новата зала за медиации в СГС.
- От 10.00 часа в Конгресен Център „Глобус“, зала „Европа“, ет. 2 в сградата на КНСБ, часа ще се проведе
конференция на тема „Възпитание и морал в XXI век“.
- От 10.30 часа в Посолството на Чешката република в София ще се проведе 24-ти Ежегоден благотворителен базар
на Международен женски клуб – София.
- От 11.00 часа в Централната поща в София, ул. „Гурко" № 6, ще бъде валидирана пощенска марка за 100годишнината от възкачването на трона на цар Борис III.
- От 11.00 часа в музея на спорта на Национален стадион "Васил Левски" ще бъде представена инициативата "Мисия
спорт на любимите герои".
- От 11.15 часа в Гранд Хотел София, зала „Триадица“, България и Беларус ще подпишат протокол за задълбочаване
на икономическото сътрудничество, в рамките на двустранен бизнес форум.
- От 11.20 часа в Интер Експо Център ще се състои пресконференция на тема „Игралната индустрия като значим
фактор за икономиката“.
- От 12.00 часа в пресклуб БТА ще се проведе пресконференция на БЛС за законопроекта на Закона за бюджета на
Националната здравноосигурителна каса за 2019 година.
- От 12.30 часа в Пресклуб България (Национален стадион „Васил Левски“) ще бъде обявен старт на кампанията „Да
играе и растем заедно“ във връзка с европейската баскетболна седмица на Спешъл Олимпикс ‘2018.
- От 13.00 часа в зала „Запад“ на Народното събрание, депутатите на ВМРО от ПГ на „Обединени патриоти“,
инициират среща относно промените в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и
пиротехническите изделия /ЗОБВВ и ПИ/, публикувани на сайта на МВР.
- От 13.00 часа в Градската градина в София ще бъде открита словенска мобилна изложба, представяща културното
наследство на страната.
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От 14.00 часа до 17.15 часа в Античен комплекс „Сердика“ („Ларгото“) четвъртото издание на ежегодния младежки
форум „Voice it: Решаваме с децата“.
От 14.30 часа в БТПП в зала А (ул. „Искър“ 9) ще се проведе среща на представителите на Международната
търговска палата „Пътят на коприната“.
От 15.00 часа народният представител от „БСП за България“ Жельо Бойчев и общинският съветник Николай
Николов ще бъдат на разположение на софиянци в постоянната приемна на БСП - София на ул. "Леге" №10, етаж
1.
От 18.00 часа в зала "Музикална" на Централния военен клуб, ет.2, ще се състои представянето на романа
"Омагьосаният кръг".
От 19.00 часа в театър „Азарян“ ще се състои спектакълът „Аз, Сизиф“.
От 19.00 часа шестото за 2018 издание на платформата за ново българско късометражно кино „Контраплан” на
„Червената къща“ ще представи 3 филма на режисьорката Слава Дойчева.
От 19.00 часа в галерийното пространство на Триъгълната кула на Сердика (бул. "Княгиня Мария Луиза" 16) ще
бъде представена временната изложба "SUPER STARS" на художника Деян Янев.

***
Благоевград.
- От 10.00 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе пресконференция, свързана с дейността на
дирекцията.
- От 19.00 часа в зала „Пейо Яворов“ ще бъде представена постановката „Швейк“ на театър „Българска армия“.
***
Велико Търново.
- От 14.00 часа в зала „Европа“ в Ректората на Великотърновския университет омбудсманът Мая Манолова ще
изнесе лекция на тема: „Омбудсманът като гарант на правовата държава“.
***
Враца.
- От 17.30 часа в Регионален исторически музей – Враца ще бъде представен романът „Църна месечина“ на Кирил
Пецев.
***
Горна Оряховица.
- От 11.30 часа омбудсманът Мая Манолова ще проведе приемна в сградата на Община Горна Оряховица.
- От 13.30 часа в зала 306 в ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ ще се състои дебат на тема #УчилищеБезАгресия с младежите
и възпитаниците на училището.
- От 14.00 часа в Зала 1 на Общината ще бъдат връчени традиционните награди "Вестители на доброто" на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
***
Кюстендил.
- От 17.00 часа в читалище „Братство” ще бъде открита фотодокументална изложба, посветена на Холокоста, а от
18.00 часа ще бъде изнесена лекция на тема „Спасяването на евреите в България”. От 19.00 часа в Общинския
драматичен театър ще бъде представен мюзикълът на Театрално-музикален център – Разград „Пастири на нощта”.
***
Лясковец.
- От 13.00 часа в заседателна зала на Общината ще се проведе последната информационна среща на тема
„Възможности за финансиране от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)“.
***
Пазарджик.
- От 11.00 часа в Гранд хотел „Хебър“ в конферентна зала „Марица“ ще се проведе заключителна пресконференция
във връзка с приключване изпълнението на дейностите по проект “Енергийна ефективност за по-добра
конкурентоспособност”.
***
Плевен.
- От 10.00 часа в Пресклуб на БТА – Плевен ще се състои пресконференция по повод предстоящото голямо културно
събитие за града и страната - Четвърти международен фестивал на китарата.
***
Пловдив.
- От 12.30 часа в Регионалния етнографски музей ще бъде официално открита изложбата „По шевиците ще ги
познаете“.
- От 16.00 часа в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ ще се проведе среща между студенти на висшето
училище и представители на Общинска фондация „Пловдив 2019“.
***
Сливен.
- От 12.00 часа в Пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на тема: "Младежката заетост - реалност и
перспективи" по проект "Mind the GAB!", изпълняван в национален мащаб от Сдружение "Свят без граници" - Стара
Загора и Център за изследване на демокрацията - София.
***
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Смолян.
- От 18.00 часа в Клуба на дейците на културата в Смолян ще бъде открита юбилейна фотоизложба „40 от 60”,
посветена на 60-годишнината от рождението на Сашо Сарандалиев.
***
Стара Загора.
- От 12.30 часа в НЧ „Св. Климент Охридски 1858“ ще бъдат отбелязани 160 години от създаването на читалището.
„Похвално слово за Св. Климент Охридски“ – среща разговор с ученици от НУ „Димитър Благоев“.
- От 18.00 часа в НЧ „Св. Климент Охридски“ ще се състои авторски рецитал на Жельо Манев и поети от Литературен
клуб „Д. Подвързачов“.
- От 18.30 часа в РБ „Захарий Княжески“ ще бъде представена новата книга „Любов, вяра, надежда“ – поезия на
Мира Балдаранова.
- От 19.00 часа в Драматичния театър ще се състои монодрамата „Щурчето – убиецът на Ботев?..“ по романа на Неда
Антонова „Неговата любима“.
***
Старозагорски минерални бани.
- От 10.00 часа в района на Старозагорските минерални бани ще се проведе мащабно учение за реакция при
инцидент с пътнически самолет, в което ще участват служителите на пожарните служби от Стара Загора, Чирпан и
Казанлък, екипи на полицията, Спешна помощ, община Стара Загора и местните доброволни формирования.
***
Шумен.
- От 10.00 часа в зала 203 на общината ще има брифинг, на който кметът Любомир Христов ще направи равносметка
на третата година от неговия мандат.
***
Ямбол.
- От 17.00 часа в храм „Свети Георги Победоносец“ свещеноиконом Стоян Илиев ще отслужи вечерна служба по
повод Деня на православната християнска младеж и семейство.
√ Съветът на ЕС подкрепи предварителното споразумение с Великобритания
Съветът на ЕС подкрепи днес постигнатото предварително споразумение по оттеглянето на Великобритания. Това съобщи
след заседанието главният преговарящ от страна на ЕС Мишел Барние.
Никой не трябва да отстъпва от постигнатия напредък, трябва да запазим спокойствие и да се съсредоточим върху
необходимостта оттеглянето да бъде в условията на ред, посочи той.
Барние съобщи, че остава да се определят възможностите за удължаването на преходния срок, след който Великобритания
ще прекрати изцяло досегашната си обвързаност с ЕС.
По думите на Барние в преходния срок, чието начало е на 30 март догодина, Великобритания запазва участието си в
единния пазар и митническия съюз. Според предварителното споразумение този срок изтича 21 месеца по-късно – на 31
декември 2020 година.
Барние поясни, че този преход може да бъде удължен еднократно по искане на Лондон, подкрепено единодушно от
държавите в ЕС. Той добави, че удължаването на преходния срок ще доведе до нови задължения на Лондон към бюджета
на ЕС, които не би могъл да изчисли.
√ Преговарящите от ЕС не успяха да се споразумеят за бюджет за 2019 г.
Преговарящите от страните членки на ЕС не успяха да постигнат споразумение за бюджета на еврозоната за 2019 г. до
изтичане на крайния срок в полунощ, предаде ДПА. Преговарящите увериха, че ще бъдат насрочени в идните седмици
нови дискусии по въпроса, съобщава 24 часа.
Бюджетът обхваща всичко, от селскостопанските субсидии и подкрепата за бедните региони, до програмите в областта на
изследванията и образованието.
Сега Европейската комисия трябва да представи ново предложение за разговори, които да се състоят по-късно този месец
или в началото на декември, според говорител на австрийското ротационно председателство на съюза. Разговорите между
европейските финансови министри и представители на Европейския парламент бяха прекъснати късно в петък без
споразумение.
Сред нерешените въпроси беше този за помощта за сирийските бежанци в Турция, казват европейски източници.
Преговорите целяха да се постигне съгласие между предложението за бюджет от страните членки и това, което беше
одобрено от ЕП. Преговорите обикновено са трудни, защото страните членки обикновено искат да ограничат разходите,
докато евродепутатите се застъпват за повече харчове.
За 2019 г. ЕП призова за бюджетни разходи на стойност 149,3 милиарда евро. Това е малко над сумата, за която са се
договорили страните членки - 148,2 милиарда евро. По-специално ЕП отхвърли предложенията на страните членки за
съкращения на схемите за растеж и създаване на работни места, възлизащи общо на 794 милиона евро.
Предложението на ЕП за бюджет включва също допълнителни 362 милиона евро за програмата за обмен в областта на
образованието, спорта и младежта Еразъм, както и 347 милиона евро за инициатива в подкрепа на младежката заетост.
В бюджета, одобрен от страните членки, ще има "относително значителни" спестявания посредством съкращаване на
административни разходи.
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