Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
БНТ/Референдум
√ Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот за българите?
Какво ще доведе до по-значително подобрение на стандарта на живот за българите – повишаване на доходите или ниски
цени на стоки и услуги? Справедливо ли е заплащането на труда у нас и може ли да се покачи с по-бързи темпове? Какво
пречи на бизнеса да вдига заплати? Защо показателите за ръст на заплатите и все по-ниска безработица се разминават с
усещането на повечето българи?
Отговорите на тези въпроси търсим в студиото с Васил Велев – председател на АИКБ, Боян Захариев – програмен директор
в Институт Отворено общество, икономистите Лъчезар Богданов и Ваня Григорова, финансистът Емил Хърсев и
анализаторът Ивайло Атанасов.
Какво сочат нагласите на обществото за ръста на доходите и времето, което ни дели от достигането на средноевропейските
нива, според допитванията на Алфа Рисърч? На живо ще проверим как отговарят хората на въпроса на агенцията: Какво
ще доведе до по-значително подобряване на стандарта на живот у нас - повишаване на доходите или ниски цени на стоки
и услуги?
Емил Хърсев - финансов експерт, инвестиционен консултант, преподавател в УНСС. Според него от гледна точка на
националното стопанство и неговите финанси, каквото трябва, вече се случва... "Възниква реална конкуренция между
българските работодатели и работодателите в целия ЕС. Мобилността на трудовия ресурс ни налага да бягаме от
отраслите, в които употребата на работната сила е неефективна и се насочваме към отрасли, където е максимално висока
производителността на труда, за да може да се плащат заплати, съпоставими с тези в ЕС. И все повече отрасли у нас плащат
европейските заплати."
Боян Захариев – магистър по икономика и д-р по социология, програмен директор в Институт "Отворено общество".
"Хората се сравняват първо с други хора, които живеят в същото общество и същата икономика. Затова едно от нещата,
които влияят на усещането им, че доходите не са високи, е всъщност неравенството. Такова усещане, както виждаме и в
други страни, може да се появи и в много по-богати страни... И другото, с което хората се сравняват, това са страни и
общества, на които желаят повече България да прилича. Обичайно в днешно време това са страни от западна Европа, които
членуват в ЕС. И при двете сравнения голяма част от българите чувстват, че нещо не е наред и това няма нищо общо с
абсолютния размер на доходите... Това е нещо много дълбоко, свързано е с чувството за справедливост, което е
изключително важно за развитието на обществото."
Васил Велев – председател на АИКБ - Асоциацията на индустриалния капитал в България, една от най-големите
работодателски организации. Той представи очакванията на работодателите за възможно увеличаване на заплатите в
частния сектор според проведена анкета сред членовете на асоциацията. Те са среден ръст от около 8.4% на разходите за
труд на отработен час за следващата година. Това, по думите му, продължава тенденцията в последните години на ръст на
работната заплата между 8 и 11 процента. Усещането за несправедливост, смята той, не е в ръста /защото той е висок/, а
идва от два проблема: бързото нарастване на средната работна заплата и това, че тръгва от много ниско ниво. Оставаме и
по покупателна способност на последно място в ЕС. "Усещането за несправедливост е голямата диференциация от една
страна, а от друга - сравняването с другите европейски страни."
Лъчезар Богданов - икономист говори за перспективите от гледна точка на производителността на труда. "В крайна
сметка, в статика, във всеки един момент един бизнес може да плаща толкова, колкото може да си позволи да плаща...
Въпросът е, че може със същия брой хора да се произвеждат по-скъпи неща, повече неща и да се произвеждат по поефективен начин така че с по-малко хора да се постига повече добавена стойност. това е дългосрочния изход от
състоянието на ниски доходи."
Ивайло Атанасов - анализатор, автор на публикации на тема "Бедност и справяне с бедността". Според него: "Ние
преди всичко трябва да си зададем въпроса дали си говорим за увеличаване на доходите така че хората, които евентуално
са напуснали в последните няколко години България, да се върнат и тези, които са тук, да останат, или ставаме една
транзитна икономика, в която вече сме се примирили, че хората, които се раждат тук, няма да работят тук, понеже тук не
е Европа, ще отидат в някоя средноевропейска страна или най-вероятно в Германия, както се случва с повечето работещи...
Дали ще се примирим с този факт и ще внасяме някакви по-отчаяни хора - може би от Виетнам, от Молдова или от Украйна,
които са любимите дестинации - или ще се опитаме наистина да променим някакви социално-икономически параметри
вътре, в страната така, че да започнем поне да се доближаваме до средноевропейските равнища. В някои отношения това
наистина се случва, но то се случва... за една много компактна част от населението просто, защото в последните 5-6 години
България се изстреля по едни впечатляващ от статистическа гледна точка начин до върха в Европа по неравенства."
Целия разговор може да гледате тук.
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√ Бизнесът търси работници и цехове в затворите
Възможностите за повишаване на трудовата заетост на затворниците обсъдиха зам.-министърът на правосъдието проф.
Николай Проданов и председателят на АИКБ Васил Велев, съобщиха от Министерството на правосъдието.
На срещата бяха обсъдени и варианти за по-ефективно използване на свободните производствени помещения. Акцент на
разговора беше, че стопанската дейност намалява присъдите на затворниците и има пряко отношение към тяхната
ресоциализация.
Велев заяви, че стопанските субекти, които са членове на Асоциацията, имат интерес към използването на свободния
трудов ресурс и наличните производствени мощности в местата за изпълнение на наказанията.
На срещата с председателя на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България /АИКБ/
присъстваха гл. комисар Васил Миладинов, главен директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и Иван
Иванов, изпълнителен директор на Държавно предприятие "Фонд затворно дело", което управлява стопанските дейности
в местата за лишаване от свобода.
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√ Здравният сектор ще мине през пълно пренареждане през 2019 г.
Парламентът одобри окончателно Закона за бюджета на НЗОК и така през задната врата се променят ключови
здравни закони
Българското здравеопазване ще претърпи значими промени през 2019 година. Това на практика се залага с приетия на
второ четене от Народното събрание Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за догодина.
След над 8 часа дебати Законът за бюджета на НЗОК за 2019 година беше одобрен.
В дебатите взеха участие само депутати от опозицията, ако изключим две изказвания на здравния министър и на Даниела
Дариткова, председател на здравната комисия в Народното събрание.
Въпреки че до второ четене на закона управляващите внесоха някои промени, с които се смекчиха част от забележките на
опозицията, в закона останаха редица промени, които прокарват мащабни изменения във водещи закони в системата на
здравеопазването.
Тази година напрежението не се поражда от финансовите параметри на бюджета на НЗОК, а от успешния опит на
управляващите с преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета да направят съществени изменения във
фундаментални здравни закони. Поправките минаха през задния вход, през бюджетния закон за НЗОК, без обществено
обсъждане и след заявеното несъгласие на различни съсловия и организации от здравния сектор.
На практика държавата и здравните институции концентрират повече власт и контрол над здравната система - създава се
мегаагенция за медицински надзор, която изземва правомощия на регионални и други контролни органи, разширяват се
и контролните правомощия на НЗОК.
Според приетото в закона разрешението за нови болници ще се одобрява от Министерски съвет, пререгистрацията на
лечебните заведения ще се извършва по различен ред. Въвежда се принципът за разходна ефективност при заплащане на
медикаментите. Създава се нова мегаагенция "Медицински надзор", която да контролира сектора и да поеме функциите
на ИА “Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантация. Беше одобрено закриване на Център "Фонд за
лечение на деца" и прехвърляне на дейността му в НЗОК, създаване на Национална здравна информационна система предложение, което е приоритет на парвителството. Както настояваха от Лекарския съюз, парите за медицински дейности
от бюджета на НЗОК няма да могат да се прехвърлят по други пера. Облекчава се условието НЗОК да не заплаща на болница
за дейност, извършена от лекар, който не работи на основен трудов договор в нея, като са предвидени изключения.
Лечението в чужбина ще минава през НЗОК
Окончателно беше одобрено едно от най-оспорваните предложения, да бъде закрит Фондът за лечение на деца в чужбина
и Комисията за лечение в чужбина, като дейността им да премине към Здравната каса. Това трябва да стане до 31 март
2019 г. Уверението е, че всичко, което до момента е било покривано от тези звена, ще продължи да се плаща от касата. А
как точно ще става това, ще се уточнява впоследствие с наредби, които трябва да се направят до четири месеца.
Сливат се комисията по Оценка на здравните технологии (ОЗТ) с Националния съвет по цени и реимбурсиране. Против това
решение бяха от левицата. Георги Михайлов от БСП каза, че това е „все едно да се слеят бирника и длъжника“. По думите
му това е опит да се закрие комисията по ОЗТ, която беше създадена преди няколко години, която е възприета в целия ЕС
и има важна роля при решението за заплащане на новите терапии в България от здравния фонд. Депутатът изрази мнение,
че всъщност това е крачка назад.
Смекчава се забраната НЗОК да заплаща на лечебно заведение дейност, извършена от лекар, който не е на основен трудов
договор в болницата. Според предложените промени от ГЕРБ тази дейност ще може да се заплаща по изключение, когато
достъпът до медицинска помощ на територията на съответната РЗОК е затруднен поради недостиг на съответни
медицински специалисти.
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Мегаагенцията за контрол и надзор е факт
Ще бъде създадена една мегаагенция "Медицински надзор", която да контролира болничната дейност. Депутатите
одобриха Изпълнителната агенция „Медицински одит“ и Изпълнителната агенция по трансплантациите да се слеят в
Изпълнителна Агенция „Медицински надзор“ от 1 април 2019 г. Директорът на новата агенция ще бъде назначаван от
министъра на здравеопазването. ИА „Медицински надзор“ ще бъде правоприемник на ИА „Медицински одит“ и
Изпълнителната агенция по трансплантациите. До 31 март 2019 г. Министерски съвет трябва да приеме устройствения
правилник на новата агенция. Чрез преминаването на Агенцията по трансплантациите в ИА „Медицински надзор“ на
пациентите ще им бъде осигурена комплексна медицинска услуга“, мотивира промяната министър Кирил Ананиев.
Одобрено бе закриване на Изпълнителната агенция по трансплантациите и нейното включване в новата мегаагенция. Чрез
вливането на Агенцията по трансплантациит в ИА „Медицински надзор“ на пациентите ще им бъде осигурена комплексна
медицинска услуга, аргументира предложението министърът на здравеопазването Кирил Ананиев от трибуната на
Народното събрание. Новата агенция ще поеме административните производства по регистриране дейността на
лечебните заведения за извънболнична помощ и лицензиране на лечебните заведения за болнична помощ.
Изискванията към болниците
Ще бъдат разработени нови правила за добра медицинска практика и нови медицински стандарти, на които болниците
трябва да отговарят. Те ще бъдат разработени от съответните съсловни организации до 30 юни 2019 г. Болниците ще трябва
до половин година да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Новата агенция "Медицински надзор"
ще прави проверки и ще следи дали са изпълнени изискванията. Първоначалните идеи предвиждаха всички болници да
преминат през процедура по прелицензиране.
Министерският съвет ще разрешава разкриването на нови болници, предвиждат още приетите изменения. Новите
дейности ще се разрешават от здравния министър, както е и в момента. Остава мораториумът нови болници да не могат
да сключват договори със Здравната каса.
Беше отхвърлено предложение на ДПС и БСП лимитите в извънболничната и в болничната помощ да отпаднат. Хасан
Адемов от ДПС предложи да отпадне текстът, който лимитира дейността в болничната помощ. Той коментира, че това е
свръхрегулация, защото е до ниво легло на болния в лечебните заведения. Даниела Дариткова от ГЕРБ обаче заяви, че не
е възможно да се приеме отпадането на лимитите само в болничната помощ, а в извънболничната да останат. В крайна
сметка лимитите останаха в закона.
Новите лечебни заведения няма да могат да сключват договори с НЗОК през 2019 година. Лечебните заведения, сключили
договор по реда на Наредбата за медицински дейности за 2018 година, да не може през 2019 година да сключват договори
или допълнителни споразумения с НЗОК за нови клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури,
одобриха депутатите, освен ако те не са изпълнявани на територията на РЗОК.
Неусвоените здравноосигурителни плащания ще се използват по решение на Надзорния съвет на НЗОК и на Българския
лекарски съюз. Първоначалното предложение беше средствата да се разпределят само от надзора на НЗОК.
Нови правила за лекарствата
Националната здравноосигурителна каса ще заплаща за лекарствата за домашно лечение, за болнично лечение, както и
медицинските изделия, помощните средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания. Договорите ще
бъдат сключвани с притежатели на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, с изпълнители на болнична
медицинска помощ, с производители или търговци на едро с медицински изделия и с лица, осъществяващи предоставяне
и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания.
Беше приета идеята на управляващите НЗОК да плаща само за най-разходно ефективните лекарства. Законът залага
принципът на разходна ефективност, а допълнителните уточнения за кои лекарства ще се прилага той и как точно ще се
прилага могат да стават с наредба.
Националните консултанти, научните дружества и експертните съвети се запазват като участници в изготвянето на нови
фармако-терапевтични ръководства (алгоритъмът за лечение на болести, с лекарства, както и критерии за оценка на
резултата от прилаганата терапия). Предложението бе редактирано от ГЕРБ, като първоначалното беше Националният
съвет по цени и реимбурсиране да има право еднолично да прави ръководствата.
Лекарите в болниците, изписващи лекарства за домашно лечение или онкомедикаменти, трябва да съобразяват с новите
фармако-терапевтични ръководства лекарствата, които предписват.
Ще бъде създадена Национална здравноинформационна система, която да се администрира и поддържа от
Министерството на здравеопазването. Системата ще събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние
на населението чрез създаване на електронен здравен запис на всеки гражданин.
Националната експертна лекарска комисия ще създаде и поддържа информационна база данни за всички лица,
преминали през ТЕЛК/НЕЛК.
Финансовата рамка
Рамката на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. предвижда близо половин милиард лева
повече. Повече пари са заложени както за болнична, така и извънболнична помощ. Осигурителната вноска се запазва 8%,
както досега.
Приходите в бюджета ще бъдат в размер на почти 4,3 млрд. лева. Ръстът в приходите е с 418,4 млн. лв. спрямо 2018 година.
Здравноосигурителните приходи ще бъдат над 4,2 млрд. лева, в които влизат трансфери за здравно осигуряване и
здравноосигурителни вноски. Разходите в бюджета на Касата са в размер на над 4,3 млрд. лева. За персонал са в размер
на над 41 млн. лева, за административни дейности – над 12 млн. лева, за здравноосигурителни плащания – малко над 4,1
млрд. лева.
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В рамките на дебатите по гласуването на второ четене на бюджета от БСП обявиха, че ще внесат законопроекта за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в Конституционния съд. Променят се 18 закона през преходни и
заключителни разпоредби на специален закон, какъвто е Законът за бюджета на НЗОК, мотивираха се от левицата.
√ Стокообменът между България и Турция достигна 4 млрд. долара
Отношенията между двете страни се развиха, заяви посланик Хасан Улусой
През 2017 г. стокообменът между България и Турция възлиза на 4 млрд. долара. Също така Турция е третият по големина
търговски партньор на България. Това каза пред Bloomberg TV Bulgaria турският посланик в София д-р Хасан Улусой.
"През изминалата година отношенията между двете страни се развиха. В България бяха организирани търговски форуми,
в които участваха 10 министри и заместник-министри на Турция", каза дипломатът в предаването "Светът е бизнес" с
водещ Николай Кръстев.
Търговията, предприемачеството, инвестициите и строителството формират солидна основа за отношенията между Анкара
и София. Близките отношения между турския президент Реджеп Ердоган и министър-председателя на България Бойко
Борисов са допълнителен принос за добросъседските отношения, допълни той.
В България оперират около 70 турски значими инвеститора, а около 3000 са дружествата с турски капитал в страната,
отбеляза той.
Хасан Улусой коментира и икономиката на Турция.
„Турция е 13-та по големина икономика в света и пета в Европа. През първите 6 месеца на тази година ръстът на
икономиката на страната е 6,3%. БВП е около 900 млрд. долара, а доходът на глава от населението е 26 хил. долара.
Турската лира възстанови 30% от отчетените загуби“.
Новото летище в Истанбул е с капацитет 200 млн. пътници след завършването на проекта, обясни турският посланик.
News.bg
√ Ядем по-скъпи плодове, зеленчуци, мляко и яйца през 2018 г.
По данни на Националния статистически институт с 6.6% се увеличава индексът на цените на производител в селското
стопанство за третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на миналата година. Индексът на цените на
продукцията от растениевъдството се увеличава със 7.7 %, а на продукцията от животновъдството - с 0.1%.
Спрямо предходната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1.7%. В растениевъдството
увеличението е 2.7%, а в животновъдството е отчетено намаление от 3.7%
През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. сапоскъпнали зърнените култури (10.9%),
техническите култури (1.9%), пресните зеленчуци (4.5%), картофите (4.1%) и пресните плодове (18.4%). Вдигнали са се
цените и на меката пшеница (12.0%), ечемика (13.3%), царевицата за зърно (7.1%), оранжерийните домати (11.3%), бялото
главесто зеле (30.6%), краставиците от открити площи (17.8%), оранжерийните краставици (50.3%), зрелия кромид лук
(9.7%), ябълките (30.3%), сливите (9.2%), орехите (55.8%) и кайсиите (52.9%). Поевтинели обаче са фуражните култури
(13.4%), твърдата пшеница (10.9%), зрелият фасул (4.9%), лещата (5.5%) и царевицата за силаж (40.5%).
Спрямо същото тримесечие на 2017 г. цените на живите животни намаляват с 6.6%, а на животинските продукти се
увеличават с 4.0%. Спад е отчетен в цените на всички основни категории селскостопански животни. Цените на едрия рогат
добитък намаляват с 1.1%, на свинете - с 10.7%, на овцете - с 6.3%, на козите - с 16.7%, и на домашните птици - с 3.0%. При
животинските продукти по-високи са цените на: кравето мляко - с 4.0%, биволското мляко - с 1.4%, овчето мляко - с 3.5%,
и кокошите яйца за консумация - с 20.5%.

Източник: НСИ
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През третото тримесечие на 2018 г. спрямо миналата година повишаване се наблюдава в цените на: зърнените култури - с
4.9%, картофите - със 7.5%, и пресните плодове - с 9.1%. Спрямо 2017 г. намаление е отчетено в цените на: техническите
култури - с 1.1%, фуражните култури - с 10.7%, и пресните зеленчуци - с 3.8%. В животновъдството цените на живите
животни намаляват със 7.5%, а на животинските продукти - c 1.5%.
Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: меката пшеница - с 5.5%, ечемика - с 10.9%,
ябълките - с 22.2%, сливите - с 10.8%, кайсиите - с 36.7%, и орехите - с 30.1%. По-ниски са цените на: слънчогледа - със 7.4%,
лещата - с 23.3%, царевицата за силаж - с 40.9%, доматите от открити площи - с 4.5%, оранжерийните домати - с 21.2%,
оранжерийните краставици - с 13.0%, и пипера за прясна консумация - с 18.3%.
В животновъдството през третото тримесечие на 2018 г. спрямо 2017 г. намаление се наблюдава в цената на всички
основни категории животни с изключение на едрия рогат добитък, чиито цени се повишават с 3.3%. Цените на свинете
намаляват с 10.9%, на овцете - с 4.0%, на козите - с 13.6%, и на домашните птици - с 5.2%. При животинските продукти
увеличение отбелязват цените на биволското мляко - с 6.3%, и на кокошите яйца за консумация - с 1.3%.
Индексът на цените на продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство за третото тримесечие на 2018
г. е по-висок с 4.0% спрямо същото тримесечие на предходната година и с 4.7% спрямо 2017 година.
През третото тримесечие на 2018 г. спрямо същото тримесечие на 2017 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния
материал - с 5.0%, електроенергията и горивата - с 6.7%, минералните торове - с 6.7%, ветеринарномедицинските продукти
- с 2.7%, и фуражите - с 2.5%. По-ниски са цените на продуктите за растителна защита с 2.3%.
Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 3.9%,
електроенергията и горивата - с 11.4%, минералните торове - с 2.9%, ветеринарномедицинските продукти - с 2.2%, и
фуражите - с 1.6%. Намалели са цените на продуктите за растителна защита - с 2.3%.
Economynews.bg
√ Как да опазим храната си от пластмасата?
Откъде идват микрочастиците пластмаса
Появата на миниатюрни частици пластмаса с размер под 5 милиметра може да се дължи на различни причини. Част от тях
се получават при изпирането на дрехи от синтетични материали или от триенето на автомобилни гуми при шофиране.
Малка част са създадени целенасочено микрогранули, които се използват в продукти за лице или пасти за зъби. Друг
сериозен източник е постепенното износване и разпадане на по-големи пластмасови предмети като торбички, бутилки
или риболовни мрежи.
Какво причиняват микрочастиците пластмаса
Все повече микрочастици пластмаса попадат в океаните. През 2017 г. ООН заяви, че в морските басейни има до 51
трилиона микрочастици, близо 500 пъти повече от звездите в нашата галактика.
Тези частици лесно биват погълнати от морски животни. Тъй като пластмасата се разгражда трудно, тя се натрупва в
организмите им и по хранителната верига може да попадне и в хората.
Микрочастици пластмаса вече са били открити в чешмяната вода и в продукти като бирата и медът. Те също така са били
засечени и в човешки изпражнения.
Влиянието им върху човешкото здраве за момента е недостатъчно проучено, но е известно, че пластмасите съдържат
добавки като стабилизатори и вещества, забавящи разпространението на огъня, които имат потенциално токсичен
характер.
По какви решения работи ЕС
През септември 2018 г. Европейският съюз одобри стратегия за пластмасовите продукти, която цели да насърчи
рециклирането на пластмасови отпадъци в ЕС. Освен това депутатите призоваха Комисията да предложи забрана в ЕС на
съзнателното добавяне на микрочастици в продукти до 2020 г. Те поискаха и мерки срещу отделянето на микрочастици от
платове, автомобилни гуми, бои и фасове.
Парламентът подкрепи през октомври забрана на широко разпространени пластмасови продукти за еднократна употреба,
за които има налични алтернативи. Депутатите добавиха към списъка с продукти, които ще бъдат забранени, и т.нар.
оксоразградими пластмаси, които лесно се разпадат на малки парченца и така допринасят за замърсяването на океаните.
Още през 2015 г. Парламентът гласува за ограничаване на ползването на найлонови торбички в ЕС.
Дарик
√ България ще се включи като акционер в изграждането на LNG-терминала в Александруполис?
Само с гласовете на ГЕРБ на заседание на Комисията по енергетика в парламента бяха приети промени в енергийната
стратегия, която предвижда България да се включи като акционер в изграждането на LNG-терминала на гръцкото
пристанище в Александруполис. На този етап не е ясно при какви условия би се изградил участък от турски поток през
българска територия, ако има такова решение, стана ясно по време на заседанието.
На заседание на енергийната комисия ресорният министър Теменужка Петкова изтъкна необходимостта от участие на
"Булгартрангаз" с 20% акционерно участие в проект за газов терминал в Александруполис: "Смятам, че това е отлична
възможност да може да се осигурят количества природен газ от други източници, различни източници, така че да можем
да изпълним този стандарт, към който се придържаме, именно за доставка на природен газ от най-малко три различни
източника".
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Жельо Бойчев от БСП каза: "От тези всички между системни връзки ми се струва, че много изостанахме. Всичко, което
градим тук като стратегия, да запазим интереса на България, минава през това те да функционират".
От ДПС подкрепят участието на страната ни в изграждането на терминала, но Рамадан Аталай определи решението на
управляващите като закъсняло.
Единственият присъстващ от Обединени патриоти Искрен Веселинов изрази резерви към предложените промени и отказа
да ги подкрепи.
БНР
√ Л. Стойчев: В България има между 3 000 и 3 500 работещи софтуерни компании
Между 3000 и 3500 работещи софтуерни компании има в страната. Техният брой почти се е удвоил за последните 5 години
години. Софтуеръният сектор е най-бързо развиващата се част от IT- индустрията в България. Работещите в него ще
надхвърлят 30 000 догодина.
Това каза за предаването „Нещо повече“ по „Хоризонт“ Людмил Стойчев - анализатор в сектора на информационните
технологии и комуникации. Секторът трябва да бъде закрилян, защото е „златна кокошка“ за Бюджета и за развитието на
много сектори в икономиката.
„Три четвърти от този бизнес експортно ориентиран. Това влияе изключително не само на БВП, но и на кредитния рейтинг
на страната, на валутни приходи, на каквото пожелаете. Това е чиста принадена стойност за България. Това оправя
платежния баланс на страната. В рамките на едни може би 25 – 30 000 работни места - по-малко от 1% от работната сила в
България говорим за данъчни постъпления и за изплащане на заплати от порядъка към между 3 и 5 процента – 4-5 пъти
по-високо от средното за страната“.
Политиката на софтуерната индустрия ще влезе в поне в 250 000 семейства
Един софтуерен специалист в България има стандарт на живот не по лош, отколкото има неговия колега в Германия или
Великобритания, допълни той. Университетите в някаква степен наваксват в изискванията на индустрията, но някои
„чувствително изостават“, допълни експертът. В страната няма достатъчно висококвалифицирани специалисти в областта,
тъй като често интерес към тях има и от други държави:
„Всеки един софтуерен специалист в България може да работи по цял свят, почти“.
√ Александра Ваковска: Искаме да върнем на дневен ред темата за Българското европредседателство
Студенти по европеистика организират днес неформална дискусия в Софийския университет под надслов „Българското
председателство отблизо“. В предаването „Преди всички“ един от организаторите на събитието – студентката Александра
Ваковска, обясни:
„Искахме да върнем тази тема на дневен ред и да информираме малко повече както студентите, така и другата част от
гражданското общество за председателството. Искаме да се съсредоточим най-много върху фактите и отчетите за това
какво е свършено, обзор за това с какво наистина сме помогнали, какво сме дали на Европа, като премахнем мненията,
създадени чрез фалшиви новини, които понякога могат да объркат гражданското общество“.
На събитието ще бъдат обсъдени приоритетите по време на Българското председателство, каза Ваковска и добави, че са
се съсредоточили предимно към бъдещето на ЕС и бъдещето на младите. "Един от най-важните приоритети за Българското
председателство бяха младежките политики, а няма отговор от младите. Искаме да дадем точно това - ние дали сме
съгласни с тях, какво мислим за тях, как те ще бъдат интегрирани", коментира Ваковска. По думите й събитието се
промотира предимно във Фейсбук.
√ Правителството решава за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021-ва година
Проект на Закон за преброяване на населението и на жилищния фонд в България през 2021-ва година ще приеме днес
правителството. На редовното си заседание министрите ще приемат решение, с които да предложат на президента да
издаде укази за длъжностите във въоръжените сили и в Националната служба за охрана, изискващи офицерски звания.
√ Виктор Йоцов: Макрорамката на бюджета ми се струва малко оптимистична
Бих охарактеризирал Бюджет 2019 като „традиционен“- нищо значимо не се е случило. Неприятното е, че обсъждането
мина в една много вяла обстановка, в политически боричкания, и общо взето не стана ясно има ли нови политики, които
правителството иска да прокара или просто си е един бюджет на статуквото. По-скоро мисля, че е последното. Не очаквам
съществени промени на второ четене
Това каза за предаването „12+3“ по „Хоризонт“ финансистът доцент Виктор Йоцов - преподавател в УНСС и член на
Института за икономически изследвания. Бюджетът „предвещава една прилична година“ и увеличаване на разходите в
социалната сфера.
„Леко ме смущава макрорамката на Бюджета - на мен ми се струва малко оптимистична. Според мен, ние минахме пика в
цикъла и вече сме в изходящия тренд. Струва ми се, че темповете на растеж, които са заложени, са малко оптимистични.
От тази гледна точка, не е сигурно дали всички заложени приходи, а те са с близо 5 -6 милиарда по-високи от тази година,
ще бъдат събрани“.
Винаги разходите са по-високи в години на избори, допълни експертът, според когото идеята за програмното бюджетиране
не се е развила у нас през последните близо 10 години.
„Няма политическа воля, най-вероятно, пък и чисто технически това е доста сложен апарат“.
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√ Евродепутатите обсъждат напредъка по пътя към ЕС на Сърбия, Косово, Македония, Албания и Черна гора
Евродепутатите ще обсъдят докладите за напредъка на Сърбия, Косово, Македония, Албания и Черна гора за членството
им в Европейския съюз. Белград и Подгорица в момента водят преговори за присъединяване, а Съветът на Евросъюза се
готви да започне подобни преговори с Албания и Македония през юни 2019 г.
Косово още не е получило статут на кандидат за членство, тъй като пет страни-членки - Испания, Словакия, Кипър, Румъния
и Гърция - не го признават за суверенна държава.
На дебатите в Брюксел ще присъства еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан.
Резолюциите за всяка от петте кандидатки ще бъдат гласувани утре.
√ ЕЦБ: Европейските акции биха пострадали по-силно от американските в една глобална търговска война
Акциите на компаниите от еврозоната биха пострадали повече от тези на компаниите в САЩ в случай на мащабна глобална
търговска война, докато нововъзникващите пазари вероятно ще понесат най-сериозен удар, сочи изследване, публикувани
във вторник от Европейската централна банка във вторник и цитирано от Ройтерс.
Търговското напрежение нарасна силно през настоящата година, тъй като Съединените щати наложиха множество
протекционистки мерки, предимно под формата на високи мита върху вноса на китайски стоки, повишавайки риска от
ескалация, която би могла да влоши допълнително вече видимото забавяне на световната търговия.
"Цените на американските акции ще спаднат с около 10%, а лихвеният спред на корпоративните облигации в САЩ
(лихвения диференциал спрямо аналогичните държавни ценни книжа) ще се увеличи с до 100 базисни пункта през първата
година на една световна търговска война", прогнозира ЕЦБ, описвайки този сценарий при положение, че всички страни
наложат помежду си вносни мита в размер на 25 на сто.
"В еврозоната обаче цените на акциите ще спаднат при подобен сценарий с 15%, а лихвеният спред на европейските
корпоративни облигации ще се увеличи със 150 базисни пункта през първата година", добави ЕЦБ в своя доклад "Преглед
на финансовата стабилност".
Според същия анализ на ЕЦБ, най-солиден спад с повече от 20% ще има при акциите на компаниите от развиващите се и
нововъзникващите пазари, като в същото време рисковата премия (лихвения спред) за корпоративните облигации на тези
пазари ще нарасне с повече от 400 базисни пункта (с над 4% спрямо съответните държавни облигации).
Трябва да се има предвид, че на този етап европейските акции се понижиха почти с толкова, с колкото и акциите, търгувани
на Уолстрийт след обявяването на протекционистките мерки, се посочва в проучването на централната банка. Ако
напрежението ескалира, но остане относително ограничено, тези симетрични ценови спадове вероятно ще продължат,
добави ЕЦБ.
Акциите се обезцениха сумарно с около 7% и от двете страни на Атлантическия океан на фона на ключовите съобщения за
предприемането на протекционистки мерки по-рано тази година, като цените на компаниите, които бяха засегнати поконкретно от тарифната война между САЩ и Китай се понижиха с около 12 на сто.
"Симетричната негативна реакция между Съединените щати и еврозоната предполага, че финансовите пазари считат, че
увеличаването на митническите тарифи е губещо за всичките участници в тази търговска война", се казва в проучването на
ЕЦБ. "Причината за това вероятно е в очакването на контрамерки и на вторични ефекти, които в повечето случаи се тълкуват
като губеща ситуация за цялата световната икономика", добавя Европейската централна банка.
БНТ
√ Депутатите ще гласуват окончателно по Бюджет 2019
Депутатите ще гласуват днес окончателно бюджетът на общественото осигуряване и на държавата.
Процесът по приемане на най-важните плащания на държавата започна вчера и след 11 часа дебати в полунощ депутатите
решиха да спрат дискусиите, след като успяха да приемат бюджета на Здравната каса и първите два члена на социалния
бюджет.
Основните спорове вчера бяха свързани с недостатъчното финансиране на здравеопазването и промяната на множество
други закони през закона за Здравната каса. От левицата се заканиха, че ще дадат закона за Касата на Конституционния
съд.
Опозицията ще продължи да настоява днес и за повече пари за социални плащания.
√ В Грузия избират президент на балотаж
Над 3600 избирателни секции бяха отворени днес в Грузия за втори тур на президентските избори, предаде агенция ТАСС.
Грузинците ще избират между двама кандидати - независимата Саломе Зурабишвили, подкрепяна от управляващата
партия "Грузинска мечта", и Григол Вашадзе - кандидат на основната опозиционна сила - "Единно национално движение"
на бившия президент Михаил Саакашвили.
По данни на Централната избирателна комисия от 3 703 избирателни секции, 55 се намират зад граница.
Гласоподавателите са над 3,5 милиона души. В Грузия избирателните секции ще затворят в 20,00 ч. местно време, а
гласоподавателите зад граница ще могат да гласуват до 24,00 ч. местно време. Днешният ден е обявен за неработен в
Грузия.
На първия тур на 28 октомври Зурабишвили събра 38,64 процента от гласовете, а Вашадзе - 37,74 на сто. Съгласно промени
в грузинската конституция, това са последните преки избори за президент на страната.
Премиерът Мамука Бахтадзе бе сред първите гласували, съобщава още ТАСС. "Днес направих избор в полза на мирното и
европейско развитие на Грузия. Искам да използвам случая и да призова нашите граждани да проявят максимална
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активност, да дойдат в избирателните секции и да заявят своята позиция за развитието на Грузия и нашето по-добро
бъдеще", заяви Бахтадзе.
√ Срещата на ООН за климата ще се проведе в закрита въгледобивна мина в Полша
Най-големият производител на въглища в ЕС - Полша, ще е домакин тази година на Конференцията на ООН за промените
в климата. Форумът, който ще се проведе в закрита въгледобивна мина в Катовице, започва в неделя и ще продължи до
14 декември.
Катовице е в сърцето на богатата на въглища Силезия, в която миннодобивната промишленост достига пика си по време
на комунистическото управление в Полша през втората половина на миналия век.
Полските власти искат да покажат на света, че е възможно град като Катовице да се превърне от център на въгледобива в
модерен град, който все повече разчита на чисти източници на енергия. Форумът на ООН ще се проведе в закрита въглищна
мина, превърната в музей и културен център.
Марчин Крупа, кмет на Катовице: Тази индустрия още съществува в града ни, но далеч не в толкова голям мащаб като
преди. Искаме да покажем как може да се постигне промяна.
Все още обаче 83% от енергията, която потребява Полша, е от въглища. По данни от 2016 г страната добива 70% от всички
въглища в Евросъюза, или 70 милиона тона. Около 30 мини осигуряват този добив с около 83 000 работници.
Томаш Млинарчик, миньор: Това е съкровище. Ако няма въглища, няма да има работа.
Михал Прапотни - директор на въглищна мина "Вуйек": Въглищата ще си останат основата на полския енергиен сектор през
следващите години. Алтернативата, за която трябва да се мисли в нашия случай може да е само ядрената енергия.
На форума в Катовице ще се обсъжда как да бъде приложено Парижкото споразумение за климата, което цели глобалното
затопляне да е под 2 градуса Целзий. Това, според експертите, ще означава закриване на електроцентралите на въглища
през следващите десетилетия.
√ Тръмп може да отмени планираната среща с Путин
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да отмени планираната среща с руския президент Владимир Путин по
време на срещата на върха на Г-20 в Аржентина. Причината е случилото се в Керченския проток. Американският президент
би следвало да се срещне с руския си колега в кулоарите на срещата на върха в Буенос Айрес, която ще се състои в петък
и събота. Сред темите, планирани да бъдат обсъдени, са сигурността, контрола над въоръжаването, Близкия изток и
Украйна. Междувременно в аржентинската столица се състояха протести.
Хиляди хора се събраха на стадион в Буенос Айрес, за да изразят недоволството си от срещата на върха на Г-20 в края на
тази седмица. Протестът бе и срещу президента на страната Маурисио Макри, който договори заем от МВФ в размер на
57 милиарда долара.
Аржентина обеща да се справи с евентуални анархистки и антикапиталистически протести, които биха нарушили работата
на Г-20. Тази година срещата ще се проведе в аржентинската столица на 30 ноември и 1 декември. Местни леви групи
планират шествия против срещата и призовават активисти от целия свят да се присъединят към тях.
За сигурността по време на събитието ще бъдат ангажирани 22 000 полицаи и 700 служители по сигурността.
Аржентинското правителство е било в контакт с чуждестранни служби за сигурност, сред които тези на САЩ,
Великобритания, Бразилия, Италия и Испания.
Дневник
√ Купувачите ще могат да проверяват онлайн дали колата е с предишни нарушения
При покупка на кола гражданите ще могат да проверяват онлайн дали предишният й собственик има тежки нарушения,
които правят застраховката й "Гражданска отговорност" по-скъпа. Това е един от вариантите за решаване на едно от найспорните положения в проектонаредбата за въвеждане на системата "бонус - малус", съобщи зам.-председателят на
Комисията за финансов надзор (КФН) Владимир Савов пред Би Ти Ви.
Вчера комисията представи подробно идеите си за въвеждане на системата, чиято цел е да се насърчат дисциплинираните
шофьори и да се накажат предприемащите риск. Подробностите четете тук.
Савов каза, че сега проверка е възможна в гаранционния фонд на застрахователите по регистрационния номер, а вбъдеще
ще е по номера на рамата на колата, който би трябвало да е известен на кандидат-купувача.
"Когато има възможност да се прехвърли лесно колата на свързано лице, ако това води до изчистване на малуса, а той
(предишният собственик) продължава да кара безразсъдно, системата няма смисъл", поясни Савов идеята застраховката
да се обвърже не само с шофьора, но и с колата. "Отговорността е на шофьора, а собственикът да мисли на кого я
предоставя, защото всеки може да даде законно ключовете и документите на всеки", добави той.
Друг възможен вариант е при продажба на колата малусът да се "откупува" от продавача, "изчиства по някакъв начин",
каза Савов.
Помолен да коментира друго спорно положение - че системата "бонус - малус" няма да важи за държавните и общинските
автомобили, представителят на КФН поясни, че това ще се отнася само за администрацията, но не и за държавните и
общинските дружества.
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В. Дума
√ Радев дава на КС текстове от Закона за корпоративното подоходно облагане
Президентът Румен Радев сезира Конституционния съд с искане да бъдат обявени за противоконституционни и за
несъответстващи на международни договори отделни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за
корпоративното подоходно облагане, съобщиха от президентството.
Държавният глава наложи вето над промените, но мнозинството в парламента го отхвърли миналата седмица.
Според Румен Радев конституционно неприемливо е да се прекратяват правоотношенията с висши държавни служители
без предизвестие по преценка на директора на Агенция "Митници".
Така се ликвидира стабилитетът, който е основен принцип на държавната служба съгласно чл. 116, ал. 1 от Конституцията,
и се създават условия за политически зависимости. Уволнените се лишават от пълноценна съдебна защита, което не
съответства на чл. 56 от Конституцията, на чл. 8 от Всеобщата декларация за правата на човека и на чл. 6, параграф 1 от
Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.
В противоречие с чл. 6, ал. 2 от Конституцията се създава неравенство по признак обществено положение.
Освобождаването "по преценка" е предпоставка за административен произвол, който е несъвместим с правовата държава.
Държавният глава оспорва и въвеждането на по-високи данъци за имоти в населени места от Списъка на курортите в
България.
Така се нарушават изискванията на чл. 60 от Конституцията за законоустановеност на данъците и за съобразяването им с
доходите и имуществата на данъкоплатците.
Поставянето на размера на данъчната ставка в зависимост от списък, приет от Министерския съвет, означава, че не само
Народното събрание, както предвижда Конституцията, а и правителството със свой акт ще участва в определянето на
размера на данъка. Обвързването на размера на данъка с използването на имота смесва по конституционно недопустим
начин подоходни и имуществени данъци. Затова лицата, които не получават наеми от своите имоти, ще дължат по-висок
данък за имота си в сравнение с лицата, които не само притежават имот, но и получават доходи от него.
Според държавния глава незачитането на граждански права и вменени задължения води до нарушаване на
конституционно установени принципи, които са особено важни при взаимоотношения с властнически характер, каквито
имаме в сферата на данъците и държавната служба.
Сезирайки Конституционния съд, президентът отстоява своята позиция по отношение на отделни разпоредби от повторно
приетия от Народното събрание закон, посочват от президентството.
√ Спряха скандалната наредба за горивата
След заплаха от зърнопроизводителите, че се готвят за протести, скандалният проект на наредбата за въвеждане на нови
декларации и водене на регистър на всеки грам гориво, използван от земеделските стопани, е спрян от Министерството
на икономиката и ще бъде разработван съвсем наново. Това е станало ясно на среща между зам.-министъра на
икономиката Александър Манолев с представители на земеделския бранш. Разпоредено е наредбата да бъде
преработена и отново да бъде качена за обществено обсъждане с отразените предложения. Предвиждат се
административни облекчения за земеделските производители в Наредбата за реда и условията за водене на регистър на
лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, съобщиха от
икономическото ведомство.
Миналата седмица в министерството са постъпили обобщени предложения от земеделския бранш по публикуваната за
обществено обсъждане наредба. На практика всички наши предложения, които касаят наредбата, се приемат, а за
въпросите, които касаят самия закон, ще търсим най-доброто решение в практиката, каза Костадин Костадинов,
председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Според нас между 12 и 15 хил. производители ще
подадат заявления за включването им в този регистър и трябва да се намери решение как да не ги затрудняваме излишно
и да не им се пречи да работят, каза Костадин Костадинов.
На срещата станало ясно, че експертите, които са работили по проекта на наредбата, са бързали. Според първоначалния
график предложения за промени се приемат до 30 ноември. Когато новият текст бъде готов, цялата процедура по
публикуване на наредбата и нормативния срок за общественото й обсъждане ще започнат отначало. В този срок също
могат да се направят допълнителни предложения по подзаконовия нормативен акт.
√ Новата агенция за пътна безопасност ще заработи от 2019 г.
Новата агенция за пътна безопасност трябва да заработи в началото на следващата година, заяви вчера бившият зам.министър на регионалното развитие Малина Крумова, която се очаква да оглави звеното. На нейно място в ресорното
министерство застана Николай Нанков, който подаде оставка като регионален министър след катастрофата край Своге,
която отне живота на 20 души. За нуждата от ново звено се заговори след катастрофата, въпреки че към момента подобно
на него съществува.
"Считам, че в рамките на една година може да намалее с 20% броят на жертвите по пътищата - много усилия вече са
положени, има приета стратегия, която постига известно намаляване, но то не е достатъчно. Една от основните причини
да няма съществен резултат е именно липсата на координация и проследяване на действията", коментира Крумова пред
БНТ. По нейните думи агенцията ще е 12-ти поред орган, който ще се бори за пътната безопасност у нас.
"Проблемът с катастрофите по пътищата е системен - той включва елементите водач и поведение, състояние на
автомобилния парк, пътища, реакция при ПТП, лекарска и долекарска помощ. Всеки от тези държавни органи има отделни
функции в рамките на неговите компетенции. Новата агенция ще се грижи за координацията между всички тях и също така
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ще има аналитични функции. Целта беше да се създаде гъвкав орган, който може да реагира на предизвикателствата и да
бъде постоянен партньор на обществото", каза бившият зам.-министър.
В. Монитор
√ Борисов се срещна с полския президент Анджей Дуда
Двамата са разтревожени от напрежението между Украйна и Русия
Премиерът Бойко Борисов се срещна с полския държавен глава Анджей Дуда, който е на официално посещение в
България, съобщиха от пресцентър на кабинета.
Двамата акцентирали върху отличното състояние на двустранното сътрудничество и приветствали 100-годишнината от
установяването на дипломатически отношения между България и Полша.
По време на срещата бил отбелязан и интензивният политически диалог на всички равнища, който спомагал за
конструктивното взаимодействие и сходните позиции на България и Полша по редица въпроси от европейския и
международния дневен ред.
„Страните ни споделят сходни позиции за ролята на Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика, които са
от ключово значение за целия ЕС и са важен инструмент за растеж, конкурентоспособност и създаване на работни места“,
казал Борисов.
Той допълнил, че Полша е значим партньор на България в областта на търговията и инвестициите и изразил увереност, че
това сътрудничество ще продължава да се задълбочава.
Премиерът и полският президент Анджей Дуда изразили и тревогата си от напрежението между Украйна и Руската
федерация в Азовско море. „В интерес на всички е напрежението да бъде преодоляно с диалог”, подчертал Борисов. По
думите му Полша била важен фактор за сигурността в Европа и близък съюзник в рамките на НАТО. „Установили сме добро
сътрудничество в сферата на отбраната, което се осъществява както в рамките на ЕС и НАТО, така и на двустранна основа“,
казал още Борисов.
√ 30% от предприемачите в Европа са жени
30% от предприемачите на Стария континент са жени, а 32% от общия брой са икономически лидери. Това показват данни
на Европейската комисия (ЕК), изнесени от цифровият еврокомисар Мария Габриел в писмо до участниците в събитие по
случай Международният ден на жената предприемач.
52% от европейското население се състои от представители на нежния пол и въпреки това едва 32% от общия брой жени
предприемачи стават икономически лидери. От друга страна, множество проучвания показват, че предприятията на
жените предприемачи получават по-високи доходи и са по-дълготрайни.
“Това е парадокс, който показва, че най-големият предприемачески и лидерски потенциал не се използва”, каза още
Габроел в писмото си към дамите. По нейни думи, за да се промени това, на първо място трябва да се преборят всеобщите
стереотипи: “Те пречат не само да се види, но и да се реализира целият потенциал на жените”, завърши еврокомисарят.
На второ място като крачка, която трябва да бъде направена, тя изтъкна насърчаването на жените да вървят по пътя на
науките, математиката, технологиите и дигитализацията. Това ще стане чрез подобряване на цифровите умения. “Един
такъв пример е стратегията “Жените в технологиите”, който пуснах през март”, похвали се българският цифров
еврокомисар. Като друг пример тя даде инициативата WeHub, подкрепяна от StartUp Europe, която води жените и дава
бизнес наставления. “Международен ден на жените предприемачи” е събитие, което се провежда в 144 страни, а тази
година се отбелязва за пръв път в България.
“Равнопоставеността в България е по-развита в сравнение с други страни, но все още има проблеми, които трябва да бъдат
решени”, коментира председателят на Асоциацията на жените предприемачи и български посланик на глобалната
инициатива “Ден на жената предприемач” Славянка Стойкова. По нейни думи събитието е важно не само за жените, е
важно не само за жените, а за всички.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Градски въпроси. Гост столичният кмет Йорданка Фандъкова;
Ще ги бъде ли машинното и електронното гласуване? Позицията на десните;
Русия се завръща на Балканите - изследване на д-р Димитър Бечев;
Защо шофьорите на таксита в София излизат на протест? Гледайте на живо;
Защо седенето се превръща в новото пушене? Идеи за гимнастика в офиса;
БТВ, "Тази сутрин"
Тръгват пробно трамваите по Графа. На живо: Кога ще приключи ремонтът?
Още строителни куриози. Какво е в дома ти да има електрически стълб?
Трябва ли ново разрешение от Европа за рестарта на АЕЦ Белене? В студиото Румен Гечев;
На живо: Защо хижа Ком остана без покрив?
Директно от Бургаско - Ще прелеят ли реките заради очакваните интензивни валежи?
Отново насилие в училище. Как спор между ученици завърши с нападение с нож?
Ще стигнат ли парите за здраве в Бюджет 2019? Коментар на Йордан Цонев;
Директно от Южен парк: Бдение в памет на поредната жертва на пешеходна пътека;
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На живо: Миньори излизат на протест. Какви са исканията им?
Нова телевизия, „Здравей България"
След спецакция в Бургас: 20 арестувани и поднесени извинения заради разбити погрешка врати. На живо от
морския град. В предаването ще видите още:
Нелепа смърт на пешеходна пътека: говори съпругата на 42-годишния Златко Първанов, който преди седмица
загуби живота си в пътен инцидент. Жената настоява са премахването на опасната пътека.
5 млрд. за здраве и по висока минимална заплата. След извънредното заседание на парламента, разговор с
председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова.
Луканки и изобразително изкуство в Художествената галерия. Добра реклама или евтин ПР? Говори министърът
на културата Боил Банов.
На живо от Пловдив - две бебета, изоставени от майките си, отглеждат лекарите в университетската болница в
града.
Високо напрежение: миньори и енергетици от "Марица Изток" излизат на митинг в Раднево в защита на работните
си места.
След сигнал в рубриката "Моята новина" - защо детска градина в Пловдив беше откъсната от света заради улични
ремонти?
Среща с маестро Максим Ешкенази - за живота между Лос Анджелис и София, голямата сцена и малките радости
в живота.
Група P.I.F. с уникален концерт.
√ Събития в страната на 28 ноември
София.
- От 15.00 часа на „Дондуков" 2 държавният глава Румен Радев ще приеме делегация на Групата за приятелство с
България в Националното събрание на Френската република, водена от нейния председател Антоан Ерт.
- От 10.00 часа в нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски" вицепрезидентът
Илияна Йотова ще открие конференция на тема „Бъдещето на демокрацията на Европейския съюз: бюджетът на
ЕС за 2021-2027 и върховенството на правото - към демокрация или към отказ от ценностите и целите на съюза".
- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
- От 15.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе съвместно
заседание на парламентарните комисии по външна политика и по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове, в рамките на което народните представители ще разговарят с извънредния и пълномощен
посланик на Великобритания Н. Пр Ема Хопкинс за представяне на преговорния процес ЕС - Великобритания,
относно Брекзит и двустранните отношения Великобритания - България в този контекст.
- От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет.
- От 09.30 часа в Интер Експо Център ще започне вторият ден от организира Втората международна конференция
„Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа", организирана от
Юридическия факултет на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий".
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА, Н. Пр. Виталий Москаленко - извънреден и пълномощен посланик
на Украйна в Република България ще даде пресконференция на тема „Нападението над украинските кораби в
Черно море като неприкрита руска агресия срещу Украйна и международния правов ред".
- Делегация на групата за приятелство с България в Националното събрание на Френската република ще бъде на
официално посещение в България. Заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов ще разговаря
с френските парламентаристи в 10.10 часа в зала „Запад". В 11.30 часа с тях ще се срещнат народните
представители от Групата за приятелство България - Франция. В 14.15 часа гостите ще се срещнат с председателя
на Комисията по земеделието и храните Десислава Танева в зала „Запад".
- От 12.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще присъства на среща между писателя Георги Господинов
и ученици от столични гимназии в Софийската градска художествена галерия на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 1.
- От 13.00 часа в зала „Европа" в МОСВ ще се проведе пресконференция по проект „Национална стратегия за
адаптация към изменението на климата и План за действие".
- От 14.00 часа в сградата на Военната академия „Г. С. Раковски" ще се проведе работна среща на тема „Бъдещи
предизвикателства пред икономиката, отбраната и сигурността", организирана от Института по отбрана и
международна сигурност съвместно с Военната академия „Г. С.Раковски" и Софийския университет „Св. Климент
Охридски".
***
Банско.
- От 17.30 часа в Посетителския информационен център кметът на Банско Георги Икономов ще се срещне с
гражданите, които живеят в района между улиците „Глазне" и „Пирин", в посока Начална станция.
***
Благоевград.
- От 10.00 часа в сградата на Югозападно държавно предприятие ще проведе работна среща с представители на
Сдружение „Югозапад", във връзка с актуални теми и проблеми, които вълнуват дърводобивния и
дървопреработващия сектор.
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- От 10.00 часа в офиса на Областния информационен център - Благоевград на площад „Георги Измирлиев" ще се
проведе пресконференция, по време на която ще бъдат представени очакваните възможности за финансиране на
проекти чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2019 г.
- В 18.30 пред сградата на ОД на МВР - Благоевград ще се проведе флашмоб срещу полицейските репресии по
време на протестите срещу високите цени на горивата и социалната несправедливост в България.
***
Варна.
- От 9.30 часа в Зали „Младост" на Двореца на културата и спорта ще се проведе пресконференция във връзка с
откриването (в 10.00 часа) на второто издание на изложението за хотели, ресторанти и всичко за туризма ТУРЕКСПО ДЕСТИНАЦИЯ ВАРНА.
***
Велико Търново.
- От 11.00 часа в Конферентната зала на Областен информационен център -Велико Търново ще се проведе работна
среща с медиите за представяне на обобщените резултати от дейността на центъра през периода 2016-2018 г.
***
Добрич.
- От 11.00 часа ще се състои официална церемония по откриване на обновените сгради на Регионална дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението". В събитието ще вземат участие кметът на Община град Добрич
Йордан Йорданов, директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" главен
комисар Николай Николов, представители на изпълнителната власт, управляващи органи, изпълнители, екипът на
проекта, личният състав на РДПБЗН и РСПБЗН и партньори.
***
Дупница.
- От 11.00 часа в МБАЛ „Св. Иван Рилски"-ЕООД ще се проведе кампания за анонимно изследване за носителство
на ХИВ, консултиране и предоставяне на здравно-образователни материали, изследване на количеството на
въглеродния окис в издишания въздух на пушачите.
***
Кърджали.
- От 11.00 часа в пресклуба на ОДМВР-Кърджали ще се проведе брифинг за резултатите от дейността на
дирекцията за 10-те месеца на годината, в който ще участват директорът на дирекцията старши комисар
Венцислав Момчилов и началникът на отдел „Охранителна полиция" комисар Димитър Димитров.
***
Пазарджик.
- От 10.30 часа в Залата на архитектите в сградата на община Пазарджик самодейците от читалище „Н. Й. Вапцаров"
в село Бъта ще представят продукцията си по проект „Всеки си го може".
***
Пловдив.
- От 09.30 часа в голямата заседателна зала на Дома на културата „Борис Христов" заместник-министър Лъчезар
Борисов ще открие информационен бизнес форум „Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау".
***
Русе.
- От 11.00 часа в сградата на ОДМВР-Русе ще се проведе месечен брифинг.
***
Сливен.
- От 10.00 часа в галерия „Седем" ще бъде открита изложбата „Спомени в шевици", по проект „Майсторилница за
сувенири" на НЧ „Отец Паисий-1936".
- От 12.00 часа в залата на Областния информационен център ще бъдат представени условията за кандидатстване
по процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия", финансирана по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност".
***
Харманли.
- От 13.30 часа в Община Харманли ще се проведе приемна за граждани с омбудсмана Мая Манолова и експерти
от институцията.
Profit.bg
√ Азиатските акции се колебаят преди срещата между Тръмп и Си Дзинпин
Азиатските акции се колебаят днес, а доларът скочи до близо 1.5-годишен връх, на фона на разминаващите се сигнали
относно перспективите за деескалация на търговския спор между САЩ и Китай.
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI се колебаеше между положителна и отрицателна територия и за последно бе без
изменение. Австралийският основен индекс губи 0.2%. Същото понижение отчита и корейския KOSPI.
Японският Nikkei изгуби 0.7%. Китайските индекси изтриха първоначалния си минимален ръст. Китайският индекс на
сините чипове остана без промяна.
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Азиатските пазари записаха понижения вчера, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за WSJ, че е
“малко вероятно” да приеме молбата на Китай за отлагане на планираното увеличение на митата върху допълнителен
китайски внос от 10 на 25%.
Икономическият съветник на Белия дом Лари Къдлоу обаче се опита да разведри обстановката, като потвърди, че се
обсъжда вечеря между Тръмп и неговия китайски колега Си Дзинпин на предстоящата среща на Г-20 в Аржентина. Той
също така остави отворена възможността двете страни до достигнат до търговско споразумение.
Новината подкрепи основните индекси на Уолстрийт, които затвориха с повишения, след като бяха прекарали по-голяма
част от деня на отрицателна територия.
Междувременно, позовавайки се на източници от ЕС, германско списание информира, че Тръмп може да наложи мита за
вноса на автомобили от следващата седмица, което рязко понижи цените на акциите на европейските автопроизводители.
Доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо шест други основни валути, скочи вчера до 97.497,
проближавайки се до 1.5-годишния връх от 97.661, достигнат по-рано през месеца. За последно индексът бе на ниво от
97.412.
Инвеститорите насочват вниманието си към очакваното по-късно днес изказване на председателя на Федералния резерв
Джером Пауъл за евентуални индикации относно това още колко пъти централната банка може да вдигне лихвите.
Британският паунд бе сред най-лошо представящите се основни валути вчера. За последно паундът губеше 0.1%, до 1.2733
долара.
Британският премиер Тереза Мей днес ще посети Шотландия, където ще представи сделката за брекзит и вероятно ще се
сблъска със скептично настроени гласоподаватели.
Мей трябва да спечели подкрепа в парламентарно гласуване на 11 декември, но това изглежда ще бъде трудно, тъй като
повечето депутати, в това число Шотландската национална партия, която контролира 35 от 59-те места в парламента, са
против сделката.
На суровинните пазари петролът поскъпва предпазливо преди срещата на ОПЕК през следващата седмица, на която се
очаква да бъде взето решение за някаква форма на ограничаване на производството с цел намаляване на
свръхпредлагането.
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпнаха с 28 цента, до 51.84 долара за барел. Брентът поскъпна също с 28
цента, до 60.49 долара за барел.
Въпреки ръста днес, цените на петрола падат с близо една трета от началото на октомври.
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