Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
АИКБ
√ ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОБЛЕМИТЕ В ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Вижте по-долу пълния текст на прес-съобщение относно проблемите в пазара на електроенергия, разпространено
от Пресцентъра на АИКБ.
В продължение на действията ни като отговорна национално представителна работодателска организация по
сигнализираните от нас проблеми в пазара на електроенергия, приветстваме усилията за нормализиране на търгуеми
обеми и ценообразуване на платформите на „Българска независима енергийна борса“ ЕАД. Очакваме резултати както за
сегмент „ден напред“, така и на „пазара на двустранни договори“ – с особено внимание ще следим този пазар от
перспективата на индустриални потребители.
Уверени сме, че именно адекватното предлагане, както и отговорното и ангажирано поведение на търговските участници,
ще позволи постигането на разумни балансирани ценови нива.
Анализирайки обемите през последната седмица, в нас се затвърждава убеждението, че има още значителни възможности
по отношение предлаганите за търговия през двустранни договори обеми – както в ТЕЦ Марица изток 2 АД, така и в АЕЦ
Козлодуй АД, покриващи проблемния зимен период за първото тримесечие на 2019 г., без това да засегне обемите,
предлагани от споменатите дружества на сегмент „ден напред“.
Economy.bg
√ Как ще се отразят върху икономиката промените, въведени с Бюджет 2019?
От 2019 се предвижда увеличение на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв. и увеличение на максималния
осигурителен праг на 3 хил. лв. Свързахме се с водещи икономисти, за да разберем според тях как тези промени ще се
отразят на икономиката в страната.
Доц. Теодор Дечев, директор „Индустриални политики“ на АИКБ:
Ние винаги сме критикували немотивираното и волунтаристично увеличаване на минималната заплата. В дадения случай
то, един път, не е мотивирано с никакви сериозни аргументи. Втори път, не може да очакваме никакви добри ефекти от
него. Обикновено увеличаването на минималната заплата води до загуба на известен брой работни места сред найнеквалифицираните. Сега вероятно идеолозите на увеличаването на минималната заплата разчитат на това, че има такъв
дефицит на кадри, че просто не достигат хората, та може би няма да има чак такъв негативен ефект, както при предишни
увеличения. Разбира се, това е направено в съответствие със средносрочната бюджетна прогноза, която, разбира се, не е
съгласувана със социалните партньори.
И когато и ние, и синдикатите поставихме въпроса за необходимостта да се съгласува, да се гледа в НСТС, получихме доста
неучтив отговор от Министерство на финансите. Но така или иначе ефектът от това хаотично вдигане на минималната
работна заплата не може да бъде добър. Единственото, което може да го тушира, е повсеместната липса на всякакви
човешки ресурси. То е и неетично, защото се прави буквално в 12 без 5, преди да доживеем до подписването на тристранно
споразумение между работодателите, синдикатите и държавата за въвеждане на механизъм за договаряне на
минималната заплата. Но отсега наблюдаваме опитите на държавата да ни постави пред свършен факт, т.е. тя да си залага
в средносрочната бюджетна прогноза една минимална заплата и после да ни съобщава, че едва ли не трябва да я
договорим. Такива неща мисля, че се въртят в главите на много водещи администратори в държавата.
Има движение в две посоки. Едното движение е въобще по създаването на механизъм за договаряне на минималната
работна заплата на национално ниво. При всяко положение е по-добре тя да се договаря, отколкото някой да я определя
според личното си вдъхновение, седейки зад бюро и гледайки в точка на екрана на компютъра си. Но по принцип ние
винаги сме изтъквали, че логичното и нормалното е да се договарят минимални заплати по икономически дейности и на
база на тия договорки да кристализира националната минимална заплата. Защото, ако се договаря така по вдъхновение
на национално равнище, напълно възможно е да притиснем някои отрасли с относително висока национална минимална
заплата. Веднага мога да назова тия отрасли: частен охранителен сектор, шивашка индустрия, текстилна индустрия, цялата
лека промишленост, които са притискани от международната конюнктура – това, че се съревноваваме с държави
производители като Бангладеш и Камбоджа, а не със страни от Европейския съюз.
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Epicenter.bg
√ Румен Радев пред бизнеса: Невъзможна е силна икономика без борба с корупцията
Невъзможна е успешна политика без силна икономика, а тя зависи от адекватната борба на държавата с корупцията и
политика по отношение на качеството на образованието.
Това каза днес президентът Румен Радев по време на се срещна с представители на ръководствата на работодателските
организации в страната.
Не може да има успешна политика без силна икономика, както и силни икономически резултати са невъзможни без
адекватна политика на държавата към бизнеса по отношение на качеството на образованието, административната тежест,
борбата с корупцията" - това е заявил президентът Румен Радев на среща с представители на Асоциацията на
организациите на българските работодатели (АОБР), съобщиха от прессекретариата на държавния глава.
"Бизнесът също трябва да направи своите изводи за равнището на заплащане на труда и отлива на квалифицирани кадри
през последните години", е заявил президентът. Той е бил категоричен, че ще продължи да подкрепя българските
компании да разширяват връзките си с търговски партньори, не само от ЕС, а и от Близкия изток и други перспективни
региони.
Държавният глава Румен Радев е подчертал, че България продължава да изостава от другите страни от Централна и
Източна Европа по редица икономически показатели в рамките на общия европейски пазар. И е добавил, че сравнението
само с ниската база от миналото не е достатъчно, за да се обясни разширяващата се разлика в това отношение.
В срещата, проведена на "Дондуков"2, са участвали работодателски организации - Българската стопанска камара (БСК),
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската търговско промишлена палата (БТПП) и Камарата
на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Pariteni.bg
√ Корупцията е основен проблем за работодателите
За засилено търсене на нови пазари, извън ЕС, стимули за инвеститорите и мерки за осигуряване на работна ръка, се
обявиха от орагнизациите
Без модернизиране на националната икономика, значително подобряване на бизнес климата и насърчаване на
инвестициите в сфери с висока добавена стойност, България не може да бъде конкурентоспособна на останалите страни
от региона и да работи за постигането на по-висок стандарт на живот.
Това е общата позиция на участниците в срещата между президента Румен Радев и с ръководителите на национално
представителните работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.
Работодателите откроиха корупцията, забавеното въвеждане на електронно управление и недостатъчната работна сила у
нас, като основни проблеми пред подобряването на облика на страната ни пред инвеститорите.
„Обща е загрижеността българският бизнес да надскочи оградата на ЕС и да възстанови позициите си на традиционни
пазари като тези в арабския свят, Централна Азия, Куба и др. Бизнес климатът не води към сериозен растеж, основан на
инвестиции с висока добавена стойност. Залага се на ограничения, вместо на стимули. Закъснява въвеждането на
електронното управление. Корупцията изкривява пазарните отношения и демотивира бизнеса“, каза Румен Радев.
Според него, трябва да се работи активно за позитивния образ на България, защото се намираме в силно конкурентната
среда на околните държави, които прилагат сериозни стимули за привличане на качествени инвестиции.
Actualno.com
√ Експерти коментират повишаването на цените на водата, тока и природния газ
"Това е повишаване на цената на водата беше заложено преди повече от година, когато се приемаха бизнес плановете на
дружествата. Когато говорим, е добре да се говори не в стотинки, а в проценти: за Бургас – 10% увеличение, София – 10%.
Което води до едно кумулативно увеличение – над 40% за последните 16 месеца, на цената за софиянци”, каза в интервю
за bTV енергийният експерт Еленко Божков. Той прогнозира, че прогнозира, че цената на природния газ няма да повлияе
на цената на парното.
"Проблемът на бизнеса е не толкова цената на водата, тъй като тя в повечето случаи е с малък дял в себестойността на
продуктите и услугите, които произвежда бизнесът. Проблемът на бизнеса е основно цената на електрическата енергия и
цената на горивата", коментира Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
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Kazanlak.com
√ “М+С Хидравлик“ АД завършва 55-та си годишнина с рекордни производство, продажби и печалба
"Преди Коледа работниците в компанията ще получат и премии в размер на 8.2% от годишната си заработка. Това
практически се равнява на почти 14-та заплата."
Това заяви прокуристът на дружеството Владимир Спасов в интервю за kazanlak.com
"В момента в предприятието работят 1235 човека. Отличните резултати през годината са благодарение на всички работещи
в него. Затова и тази година ще получат най - голямата премия давана някога във фирмата."
По - рано през годината предприятето е дало допълнителна премия на всички работници по случай 55-та си годишнина от
откриването.
Още една изключителна година
"Спрямо 2017г. ръста на фирмата е 11% като нарастването на персонала е 6%. Това е индикатор, че компанията работи в
изключително ефективна и оптимизирана среда", добави Владимир Спасов.
През миналата година компанията минава бариерата от 100млн. лв продажби, като я завърши с почти 111млн. лв. Тази
година се очаква да я завърши със 121 млн. лв.
През годината е започнало изграждането на учебно-изследователския център за изпитания и конферентната зала.
Изграден е вече паркинга и са излети основите на сградата. Центъра се намира точно пред вратите на техническия колеж,
като дружеството има принципна уговорка базата да се използва и за целите на колежа.
Освен лабораториите, на втория етаж на сградата ще бъде изградена и най - голямата заседателна зала в Казанлък, както
и няколко по - малки учебни зали. Не се изключва и възможността залите да се използват и от други бизнеси и учреждения
в града ни.
В края на месец ноември е одобрен инвестиционен проект за нов производствен корпус. Инвестицията е за над 9.5 млн.
лева а корпуса ще се изгради на площ от 8 декара от западна страна на предприятието на мястото на досегашния паркинг.
Новият производствен корпус ще бъде на 2 етажа и е истинско предизвикателство както за ръководството на
предприятието, така и за строителите.
"Изключителна рядкост е да се изграждат производствени помещения на два етажа. С изграждането на този корпус се
очаква разширение на производствения капацитет с до 12%. Основната цел на това начинание е освен разположение на
производствени машини а и преразпределение на производствените потоци и тяхното оптимизиране и автоматизиране."
Корпоративна и социална отговорност
"През годината са извършени много подобрения на почивните бази на фирмата. Това са туристическата база между
Бузлуджа и Шипка и почивната ни база в Китен. Те се ползват изключително активно от работниците във фирмата.
Освен това подкрепяме почти всички спортни клубове в града, културни мероприятия, театрални постановки, научни
разработки на училищата, участие на танцови школи и спортни клубове на европейски и световни първенства. Мисля, че
ние сме фирмата с най - активна социална отговорност."
"М+С Хидравлик" АД е обявено за Работодател на годината за 2015, а колективния трудов договор (КТД) е сочен за пример
от синдикатите.
Пътят към успеха не е постлан с розов килим
"Срещаме и доста трудности. Основен проблем е в намирането и обучението на кадри. Имаме вече три поколения ученици
от ПГ Иван Хаджиенов, които се обучават по принципа на дуалното обучение по проекта "Домино".
Работим съвместно по проекти и с техническите университети в страната. За съжаление, това което правим го правим сами.
Все още се вижда недостатъчната заинтересованост от страна на държавата за създаването на кадри, подходящи за
различните индустрии. Все още има голяма дисперсия на кадрите които се създават в България. Има прекалено много
излишни висшисти в определени области и съответно те създават дефицит в други области.
Радвам се все пак, че има някои опити от министъра на образованието за подобряване на това съотношение. Надявам се
то да продължи и в следващата година.
Другият голям проблем, не само за "М+С Хидравлик" АД а за целия бизнес в страната е цената на електроенергията.
Това е необоснованото, нелогично, неразумно, безконтролно манипулиране на цената. Към настоящия момент, сравнено
с 2017г. има над 35%. Проблема не е само наш. Има много енергоемки предприятия, които са заплашени да спрат своето
производство.
Вече няколко наши основни доставчици спираха работа именно заради цената на електроенергията. Ситуацията е
ненормална и е нужна навременна и категорична намеса на държавата."
За 4 поредна година на 4 декември М+С Хидравлик“ АД получава и наградата TRUE LEADERS на ICAP България.
Наградата е най-високото обективно отличие за лидерите в българската икономика. Това не е класация, а обективна
оценка по официално публикувани данни.
TRUE LEADERS са компаниите които:
- са сред 300те най - печеливши компании по EBITDA (печалба преди лихви, данъци, обезценка и амортизация)
- са увеличили броя на техния персонал
- са с висока кредитна оценка
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- са лидери в техния сектор
"Наградата я получаваме за постиженията на компанията за 2017г. Надявам се, че с резултатите от 2018-та година може да
очакваме да бъдем отново номинирани за нея", заяви Спасов.
Investor.bg
√ Октомври остава силен за приходите на хотелиерите
Приходите им от нощувки достигат близо 50 млн. лв. или с 11,5% повече на годишна база, отчита НСИ
Приходите на хотелиерите в България от нощувки бележат ръст и през октомври. През есенния месец постъпленията
достигат 49,9 млн. лв. или с 11,5% повече в сравнение с октомври 2017 година.
Регистрирано е увеличение на приходите както от чужденци - с 12,9%, така и от българи - с 9,8%, отчита Националният
статистически институт (НСИ).
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през октомври
2018 г., е 908.5 хил., или с 5,1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение
на нощувките (с 8.3%) се наблюдава в местата с 4 и 5 звезди.
Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври се увеличава с 3.9% в сравнение със същия месец
на 2017 г. и достига 438.8 хил., като е регистрирано увеличение с 4% при българите и с 3,9% при чужденците. Българските
граждани, нощували в местата за настаняване през октомври, са 283.2 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки.
Чуждите граждани са 155.6 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 74.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5
звезди.
Общата заетост на леглата през октомври 2018 г. е 21,1%, като се увеличава с 1.1 процентни пункта в сравнение с октомври
2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 23.5%, следват местата за настаняване с 3 звезди
- 23.2%, и с 1 и 2 звезди - 15.8%.
През октомври 2018 г. в страната са функционирали 2 011 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги,
хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72,4 хил., а на леглата - 152.5 хиляди. В сравнение
с октомври 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 2,7%, а леглата в
тях намаляват с 1,2%.
Посланиците към Европейския съюз (ЕС) одобриха споразумение с Европейския парламент за нови правила за продуктите
за наторяване, съобщи Европейският съвет.
√ ЕС се насочва към по-щадящи околната среда торове
Определят се гранични стойности за редица замърсители в минералните торове
С регламента се хармонизират стандартите за торове, произведени от органични или вторични суровини в ЕС, което
разкрива нови възможности за тяхното производство в голям мащаб. Освен това в него се определят хармонизирани
гранични стойности за редица замърсители, съдържащи се в минералните торове.
Новият регламент ще осигури на пазара широк набор от иновационни и по-щадящи околната среда торове, твърдят
авторите на проекта. В съобщението се изтъква, че целта е фермери и потребители да спечелят от очаквания растеж на
производителността в селското стопанство, както и от чистите почви.
Съгласно проекта за регламент продуктите на ЕС за наторяване, които носят маркировка „СЕ“, ще трябва да отговарят на
определени изисквания, за да се ползват от свободно движение в рамките на вътрешния пазар на ЕС, посочи Елизабет
Кьостингер, федерален министър на устойчивото развитие и туризма на Австрия.
Тези изисквания ще включват задължителни максимално допустими количества на замърсители, използване на
определени категории съставен материал и изисквания към етикетирането. Производителите на торове, които не носят
маркировката „СЕ“, ще продължат да имат възможност да ги пуснат на националния пазар.
Новият регламент, който ще замени действащия в момента регламент за торовете от 2003 г., включва всички видове торове
(минерални, органични, подобрители на почвата, растежна среда).
Той ще се прилага три години след влизането му в сила.
Проектът за регламент ще трябва да бъде официално приет от Европейския парламент и Съвета. Той ще влезе в сила на
двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
Комисията представи предложението си през март 2016 г. като част от плана за действие на ЕС за кръговата икономика.
Една от основните цели е да се насърчи широкомащабното производство на торове от вътрешни за ЕС органични или
вторични суровини в съответствие с модела на кръгова икономика, като отпадъците се преобразуват в хранителни
елементи за селскостопанските култури.
News.bg
√ Пуснаха онлайн калкулатор за данъка на колите в София
Готов е електронният калкулатор, чрез който всеки собственик на автомобил в София може да изчисли дължимия данък
за 2019 г.
Калкулаторът е изработен от "Информационно обслужване" АД по предложение на Столична община.
Данъкът за автомобилите от 2019 г. се формира по нова формула, която включва годината на производство, мощността и
екологичният стандарт на колата.
Данните за колата, които трябва да се нанесат в калкулатора, са вписани в документите за автомобила - в малкия талон (за
по-новите автомобили) или в големия талон (за автомобили, регистрирани по-отдавна):
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•
•
•

Под индекс В е записана годината на първа регистрация, по която се изчислява възрастта на колата.
Индекс P.2 e за мощността на автомобила в киловати.
Срещу индекс V.9 e записан екологичният стандарт на колата /от Евро 2 до Евро 6/. При най-старите коли такъв
екостандарт обикновено няма и срещу този индекс в документите на колата не пише нищо.
В момента калкулаторът може да бъде намерен тук.
Той ще бъде достъпен и на страницата на Столична община, след като се влезе в раздел "Справка за задължения и
плащания".
√ По-скъпи месо и хляб през 2019-а
Месото и хлябът ще поскъпнат след Нова година. Това предупредиха месопреработвателите и хлебарите пред БНР.
Атанас Урджанов, който е председател на Асоциацията на месопреработвателите, подчерта, че месото ще поскъпне с
около 4-5 процента.
"15% от нашите производствени разходи са електроенергия. Няма как при предстоящото повишаване - от 80 лв. в момента
ще стане 105-110 лв. след Нова година - няма как да не поскъпнат", изчисли Урджанов.
По думите му, и към момента в бранша се стремят да свият разходите. Все пак той се надява да няма фалити на фирми.
"За нас е важно да няма шокови и непредвидени поскъпвания. За нас това са непредвидени разходи. Очаква ни една тежка
и непредвидима година, ако продължаваме по същия начин. То не е само тока, очакваме цената на газа, тол такси, винетки
и какво ли още не", оплака се той, но увери, че на този етап не е обсъждан протест на месопреработвателите.
Чака ни изключително тежка година, пълна с предизвикателства, каза също и Марияна Кукушева - председател на
Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. Производителите казват, че именно те ще усетят най-сериозния
удар. 10% от стойността на всяка закуска и всеки хляб е електрическа енергия.
"При всички случаи, даже поглеждайки върху Бюджет 2019, където има заложена около 4% инфлация, става ясно, че
стандартът на живот в България от гледна точка на цените ще продължи да гони европейските такива. Въпросът е ние да
удържим като бизнес и да се опитваме да покачваме заплащането на работниците. Независимо, че хлебарите се
превърнаха в защитена професия, желаещи да работят в бранша трудно се намират".
Кукушева подчерта, че тази година цената на брашното се е повишила с 35%" "Цената на енергията ще се отрази и при
мелничарите и тези 35% към днешна дата очакваме да бъдат коригирани с посока нагоре от 1 януари.
Тя също се надява да няма фалити на бранша. По думите й едва ли ще има и протести.
Manager.bg
√ 2019 ще бъде повратна за икономиките – идва спад, а може би и криза
2019 ще донесе поврат в икономическия цикъл, който наблюдаваме от 10 години насам – не само в България, а и в Европа
и по света. Това е общата прогноза на участниците в седмия годишен икономически форум на списание „Мениджър“.
Доколко българската икономика е готова за 2019 година дебатират в първия кръг на форума вицепремиерът Томислав
Дончев, Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк,
предприемачът Ивайло Пенчев и икономистът Лъчезар Богданов.
Под надслов „България и светът в развитие: Дневният ред на лидерите“ форумът се провежда в столичния Гранд Хотел
София.
Събитието отправя поглед назад и напред в годината, за да обобщи ценното и важното, което е постигнато и с което можем
и трябва да продължим напред, а участниците в този форум са хора, които могат да гледат напред, на базата на своя
практически опит, отбеляза Светла Костадинова, изпълнителен директор на Институт за пазарна икономика, която е
модератор на дебата.
Идва криза и това е повече от ясно, смята предприемачът Ивайло Пенчев. Тази част от икономиката, която създава
стойност, ще успее да се справи, но тази, която консумира стойност ще бъде ударена по-силно отколкото през кризата от
2008 година – това са най-вече хората, които зависят от чуждите пари, допълни той. В моменти на трудност такъв тип хора
се вдигат на бунтове. Възможно е това да породи политически движения, които да се опитат да преразпределят към
бунтуващите се създаваната от бизнеса стойност, а това винаги се отразява зле на икономиката, която иначе в последните
10 години си върви добре, коментира Пенчев.
Няма да ви убеждавам, че няма рискове, свързани с криза, заяви вицепремиерът Томислав Дончев. Има предостатъчни
предпоставки за забавяне на растежи – и икономически, и социални и политически. И без криза, в българската икономика
си има достатъчно дисбаланси, които са смесен ангажимент за решаване от държавата и от предприемачеството. Със
сигурност ще има леко забавяне на растежа и това ще е главно ефект от предстоящи в Европа събития. Освен финансовоикономическите рискове има и политически, които текат в цяла Европа. Имаме възход на популизма и създаване на
конструкцията, в която държавата е универсален виновник. Забелязваме това в България, но като цяло е паневропейски
процес. Всички колективно забравят, че държавата преди да даде нещо, тя трябва да го вземе от някого, обясни
вицепремиерът.
Няма никакво съмнение, че ще има обръщане на икономическия цикъл. Дали ще бъде криза, никой не може да предскаже,
защото ако можехме, щяхме да ги предотвратяваме, каза Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор и
председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк. Очевидно е, че най-късно през 2020 година ще се обърне
ситуацията в Америка.
Икономическото неравенство в света се увеличава до пропорции, които надхвърлят разумното. Добрата новина според
изследване на проф. Уолтър Шелдън е че има цикъл, при който неравенството расте, а след това се обръща и започва да
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намалява. Лошата новина е, че това се случва в резултат на неприятни събития като тежки епидемии, революции и прочие.
Дошло е време да предоговорим обществения договор, с може би по-високи данъци, препоръча Хампарцумян.
Банковият сектор иначе е оптимистичен за икономическата 2019 – тя ще е като 2018 и просто трябва да имаме
необходимите буфери, за да посрещнем задаващото се – дали ще бъде спад, стагнация и криза, то идва, отбеляза
Хампарцумян.
Неизбежно се задават външни сили, които могат да предизвикат краткосрочни шокове, като оставка на Тереза Мей,
надхвърляне на бюджетните дефицити от страна на Франция и т.н. Важно е да можем да оцелеем в тези моменти и това е
ролята на бюджетните буфери, коментира Лъчезар Богданов, икономист и съосновател на Индъстри Уоч.
Хората си мислят, че бюджетните буфери позволяват да минеш през някакъв външен шок, без да бъдеш засегнат. За малка
и отоворена икономика като българската това е невъзможно. Смисълът на буферите е да оцелееш и да не фалираш.
Оптимистичният цикъл за развитието на икономиката у нас все още е слаб. В последните пет години имаме намаляване на
задлъжнялостта. В същото време обаче имаме около 2 млрд. увеличение на кредитите на домакинствата за последните
12 месеца, след като в последните 6 години този показател си стоеше замръзнал на едно ниво. Неизбежно се задават
външни сили, които могат да предизвикат краткосрочни шокове, като оставка на Мей, надхвърляне на бюджетните
дефицити от страна на Франция и т.н. Важно е да можем да оцелеем в тези моменти.
√ Промишленото производство у нас над средния ръст на ЕС
Промишленото производство е нараснало с 0,2 на сто в ЕС и Еврозоната през октомври на месечна основа след спада
съответно с 0,4 и 06 на сто през септември, сочат сезонно коригирани данни на Евростат.
В България месечното увеличение през октомври е 0,8 на сто след понижението от 0,8 на сто през септември. На годишна
основа показателят се е увеличил с 1,5 на сто.
На годишна основа в ЕС промишленото производство е нараснало с 1,3 на сто, а в Еврозоната - с 1,2 на сто, спрямо
съответно 1 и 0,8 процента годишно през септември.
В ЕС и Еврозоната най-голям растеж е отчетен при инвестиционните и дълготрайните стоки, а спад се наблюдава при
производството на енергия.
Най-голямо увеличение на месечна основа отчитат Литва, Словения, Унгария и Швеция, а най-осезаем е бил спадът във
Финландия, Гърция, Латвия и Чехия.
На годишна основа най-голямо увеличение се наблюдава в Литва, Ирландия и Полша, а най-голям спад - в Хърватия, Латвия
и Гърция.
В. Монитор
√ От понеделник тръгва продажбата на електронните винетки
Контролните коли на толсистемата ще имат терминали за плащане с карти
От 17 декември (понеделник) започва продажбата на електронни винетки от сайта bgtoll.bg и мобилното приложение.
Цената остава същата, както на стикер винетките. Това каза пред БНТ проф. Олег Асенов, експерт към Агенция ,,Пътна
инфраструктура“ (АПИ).
Той припомни, че се въвежда новата уикенд винетка, чиято цена е 10 лв. и е само за леките автомобили. Периодът на
валидност на тази винетка ще започва от 12:00 ч. в петък и ще завършва неделя в 23:59 часа.
„Гражданите ще могат да купуват електронни винетки и от терминали за самотаксуване, които ще бъдат разположени в
търговските обекти по протежение на републиканската пътна мрежа. Плащането ще става посредством дебитна и
кредитна карта, както и с карта за гориво. Шофьорите ще могат да купят е-винетка и от пунктовете за продажба,
разположени в търговските обекти“, посочи проф. Асенов, цитиран от пресцентъра на АПИ.
Нарушителите ще бъдат засичани чрез регистрационния номер на автомобила от камери, разположени по пътната мрежа
и в мобилните екипи на т.н. тол контрол.
Те ще бъдат спирани от автомобилите на тол контрола. На водача, който не е заплатил винетка, ще бъде дадена
възможност да заплати компенсаторна такса на място.
Размерът на компенсаторните такси в момента е качен за обществено обсъждане - за леки автомобили е 70 лв.; за
автомобили от 3,5 до 12 т – 125 лв. и за тежкотоварните над 12 т 175 лв.
Контролните автомобили са оборудвани с ПОС терминали и плащането на таксата ще става с дебитна или кредитна карта.
„След заплащане на компенсаторна такса пътуването ще може да продължи до края на астрономическия ден без винетка,
но на следващия ден, ако не се закупи винетка, отново е налице нарушение“, подчерта проф. Олег Асенов. При отказ
таксата да се плати на място ще се счита, че отказваме да признаем нарушението – в този случай следва отнемане на
талона на автомобила.
От 16 август 2019 г. се въвежда тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. „До 15 август
включително автомобилите над 3,5 т също ще заплащат електронна винетка“, разясни Асенов.
В. Банкерь
√ Правителството отпуска над 1.3 млрд. лв. за 134 километра от "Хемус"
Правителството отпуска 1.35 млрд. лв. за строителството на 134 километра от магистрала "Хемус". Това стана ясно на
тазседмичното заседание на Министерския съвет.
Премиерът Бойко Борисов съобщи, че средствата се отпускат в изпълнение на предизборен ангажимент за развитието на
Северна България.
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"Знаете, че преди години "Хемус", не знам поради какви причини, но по времето на друго управление, беше извадена от
възможността да бъде финансирана по европейски програми, а ние искаме процеса да го направим необратим и после
да няма някой, който да каже - няма пари. Така че сме си изпълнили поетия ангажимент", каза Борисов в присъствието
на кметовете на Варна, Търговище, Севлиево, Търново, Ловеч, Плевен.
Според Борисов с решението магистрала "Хемус" става необратим проект. "Парите сме ги събрали повече от битката с
корупцията и контрабандата. Това е ясно и затова изцяло са бюджетни пари", твърди министър-председателят.
Строителният министър Петя Аврамова разясни, че със средствата ще се изградят 134.2 км от автомагистрала "Хемус“
между Боаза и път I-5 Русе-Велико Търново.
Общата дължина на магистралата от София до Варна е 420 км, от които са изградени 170 км. В момента се строят 26 км от
аутобана.
БТА
√ България получава от ЕС 71 милиона евро за подобряване на спешната медицинска помощ
Европейската комисия съобщи, че отпуска на България 71 милиона евро от фондовете за сближаване, за да се подобри
спешната здравна помощ.
Средствата ще бъдат използвани за преоборудването на всички 237 звена на спешната помощ в цялата страна. ЕС ще
съфинансира купуването на 400 нови линейки, снабдени със съвременни средства за връзка и животоспасяващо
оборудване. Отбелязва се, че така ще бъде постигнато бързо и ефективно оказване на помощ, особено в по-отдалечените
райони и сред най-уязвимите групи от пациенти.
Този проект значително ще подобри качеството и достъпността на здравеопазването в България, коментира
еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу, цитирана в съобщението. По нейните думи това е нагледно
доказателство за ползата от политиката на сближаване.
Нова ТВ
√ ПРОМЕНИ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС: Видеонаблюдение във всяка секция и без номера в бюлетините
Без номера в бюлетините и ограничено машинно гласуване. Това предвиждат приетите на първо четене промени в
Изборния кодекс. С машина ще може да се гласува в минимум 1000 секции, но с над 300 избиратели във всяка. В секциите
в чужбина, обаче машините за вота отпадат изцяло. В същото време електронното гласуване се отлага, заради съмнения в
сигурността на изборния процес. Ще има видео - наблюдение във всяка секция. Промените доведоха до нова порция
скандали.
„Има множество доказателства от експериментите, които установяват недостатъци. Говорим за човешкия фактор. Членът
на секционната избирателна комисия или губи паметта, или скрива разписките на машината. Какъв е специфичният гъдел,
който изпитва избирателя, когато наляга машината”, попита депутатът от ГЕРБ Данаил Кирилов.
„Специфичният гъдел е, че гласът му ще бъде правилно отчетен и няма да бъде затрупан от измамни гласове”, отговори
Крум Зарков от БСП.
„Целта на сега управляващите е да продължат една изключитело добре изработена практика. За манипулация”, заяви и
Иван Иванов от левицата.
„По тази логика на президентските избори нямаше толкова много машинно гласуване или пък електронно гласуване, а
спечели вашият кандидат. Тоест вие сте фалшифицирали изборите ли тогава”, пита депутатът от групата на „Обединените
патриоти” Юлиан Ангелов. „Премахването на номерата от интегралната бюлетина на партиите не е удачен вариант и
създава съмнение за въвеждане на образователен ценз”, смята Хамид Хамид от ДПС.
Еconomic.bg
√ Строителите получиха 158 млн. лв. за извършени ремонти през 2018 г.
Средствата идват от централния бюджет
Министерският съвет одобри 158 млн. лв., които ще бъдат дадени за свършени ремонтни дейности през изминалата 2018
г. Става въпрос за построени и ремонтирани пътища, които според Агенция „Пътна инфраструктура“ са „от важен държавен
и обществен интерес с цел развитие на пътната инфраструктура и повишаване на безопасността на движение“.
Сред тях е реконструкцията на първокласния път Слънчев бряг-Бургас, който беше пуснат за движение в средата на юни
тази година, както и обходният път на гр. Ахелой. Другият път, за ремонтите на който се разплаща държавата, е ПловдивАсеновград, който предстои да бъде пуснат този месец.
Част от парите са и за разплащане за други извършени превантивни ремонти, отстраняване на щети, поставяне на пътни
знаци, монтиране на мантинели, полагане на маркировка и други. Предвидени са и средства за текущ ремонт и
поддържане на пътната инфраструктура.
Средствата ще бъдат използвани за разплащане по обекти, изпълнявани по програмите на Агенция „Пътна
инфраструктура“ през 2018 г., които са от важен държавен и обществен интерес с цел развитие на пътната инфраструктура
и повишаване на безопасността на движение.
Пътната инфраструктурата на страната е от особено важно значение за нейната икономика и просперитет.
Модернизацията на пътната инфраструктура е предпоставка за ефективното интегриране на републиканската пътна
инфраструктура към общоевропейската инфраструктура, се казва в мотивите на Министерския съвет.
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БНТ
√ Президентът Радев инициира дискусия на тема „Избори - прозрачност и доверие“
Дискусия на тема „Избори - прозрачност и доверие“ ще се състои по инициатива на държавния глава Румен Радев . За
участие в срещата са поканени представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Ще участват също
експерти от институции и организации, ангажирани с провеждането, организацията и сигурността на изборния процес.
√ Агенцията по заетостта определя Работодател на годината за 15-а поредна година
Агенцията по заетостта определя за 15-а поредна година Работодателя на годината. Министърът на труда и социалната
политика Бисер Петков ще връчи наградите на 12 работодатели от цялата страна.
Отличените компании са разделени в две категории: Работодатели с най-съществен принос на национално ниво и
Работодатели, осигурили най-много заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар.
По последни данни на НСИ, продължава устойчиво тенденцията на спад при безработицата. През третото тримесечие на
годината показателят достига 5%, като на годишна база намалява с 0,8 процентни пункта.
√ Красимир Вълчев: Правото на образование на децата е задължение на родителите
Обвързването със задължителен етап на образованието е свързано с определено ниво на грамотност. Така просветният
министър Красимир Вълчев коментира лансираната от вицепремиера Дончев идея основното образование да стане
задължително. Просветният министър заяви, че правото на образование осигурява по-добър живот на децата и
осигуряването на това право е задължение на родителите. Красимир Вълчев изтъкна, че новите учебни програми ще се
стремят към по-голяма интердисциплинарност, развиване на независимата мисъл и институционалната култура.
Просветният министър подчерта, че няма риск от закриване на Медицинския факултет към СУ заради преструктурирането
на болница „Лозенец“.
В момента има три инструмента на принуда родителите да изпращат децата си на училище, които не са достатъчни, обясни
министър Вълчев. Санкциите са според Закона за предучилищното и училищното образование и включват глоби, които
налагат кметовете. До тази мярка обаче рядко се стига, заяви министърът. Най-крайният инструмент за наказание е
преместването на ученика в друго училище, но това не е желателна санкция, тъй като стремежът е учениците да бъдат
приобщавани, допълни Вълчев.
Красимир Вълчев, министър на образованието: Правото на образование на децата е задължение на родителите.
Мнозинството от родителите го осигуряват, но има семейства, където няма отношение към образованието. Правото на
образование е право за пълноценен и щастлив живот на детето.
√ Приеха на първо четене спешни промени в антикорупционния закон
Правната комисия в парламента прие на първо четене спешни промени в антикорупционния закон. Те бяха внесени от
нейния председател Данаил Кирилов в понеделник в отговор на тълкувателното решение на ВКС, което доведе до
прекратяването на дела за отнемане на незаконнопридобито имущество в случаите на оправдателна присъда.
В момента се водят над 300 дела за отнемане на незаконно придобито имущество, а след решението на ВКС бройката на
тези, които подлежат на прекратяване непрекъснато нараства, каза председателят на антикорупционната комисия.
Пламен Георгиев, председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (КПКОНПИ): Делата са се увеличили с още 2, става дума за повече от 22 милиона и колегите не могат да се
снабдят с информация какъв е точно статуса на наказателните производства, така че цифрата може да порасне още.
Според мотивите на вносителите на поправките, те трябва да се приемат бързо, защото с решението си ВКС изменя волята
на законодателя незаконно придобитото имущество да може да се отнема по съдебен път дори в случаите, когато не е
доказано извършването на престъпление.
Цецка Цачева, министър на правосъдието: В тези случаи необяснимото богатство може да бъде установено, а плодовете
му да бъдат съответно да бъдат проследени и отнети. Това е целта на гражданската конфискация.
Председателят на ВКС Лозан Панов не се отзова на поканата на депутатите да участва в заседанието, но в залата беше един
от съдиите, сложил подписа си под тълкувателното решение, което стана причина за спешните промени в закона. Съдия
Белазелков не обясни мотивите за решението на ВКС, но беше категоричен, че незаконно придобитото трябва да се
отнема.
Борислав Белазелков, съдия във ВКС: Не може да се живее от търговия с наркотици, от проститутки, от организирана
престъпност. Не може с тези пари да се финансира тероризъм. Корупцията е отвратително явление и този, който си
позволява да забогатява от корупция - всичко, което е получил трябва да му бъде отнето.
Главният прокурор подкрепи предлаганите промени. Той цитира особеното мнение на 11 от върховните съдии, изразили
резерви към тълкователното решение.
Сотир Цацаров, главен прокурор: В особеното мнение се акцентира на чл. 2 от Закона подложен на тълкуване, според
който производството за отнемане на незаконно имущество се провежда независимо от наказателното производство. В
конкретния случай единствения начин да се приложи точно закона и действителната воля на законодателя е приемането
на този законопроект. Между впрочем това е и единственият начин да се възстанови справедливостта, която е крещящо
нарушена с това тълкувателно решение.
Депутатите от ГЕРБ, Обединени патриоти и ДПС подкрепиха предложените промени, с които делата за отнемане на
имущество да продължат, независимо от това дали е доказано или не извършването на престъпление. От БСП се
въздържаха с мотива, че няма нужда от спешни промени, а трябва време, за да се прецизират текстовете.
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√ Европейските лидери се събират на последната за годината среща на върха
Държавните и правителствени ръководители на страните от Европейския съюз се събират на последната за тази година
среща на върха в Брюксел. Те ще обсъдят Брекзит, многогодишната финансова рамка, миграцията и противодействието на
дезинформацията. Участие в срещата ще вземе и министър-председателят Бойко Борисов.
Предвижда се днес европейските лидери да изслушат британския премиер Тереза Мей и да приемат заключения,
свързани с Брекзит. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск пише в писмото-покана за срещата, че ситуацията
във Великобритания е сериозна. Европейските правителствени и държавни глави трябва да се обсъдят и действия в случай,
че няма сделка за Брекзит.
На заседанието ще бъде обсъден и бюджетът на ЕС, събитията в Азовско море, изпълнението на Минските споразумения
и предстоящата среща Европейски съюз - Арабска лига.
Утре евролидерите ще се занимават с противодействието на дезинформацията и фалшивите новини, борбата срещу
расизма и ксенофобията и климатичните промени. Ще бъде обсъждана и проблемната тема за миграцията, която
продължава да бъде повод за разединение в Европейския съюз.
БНР
√ Безработицата трайно намалява
Безработицата постоянно намалява през последните месеци, заяви в предаването „Преди всички“ Кремена Калчева –
директор на Главна дирекция „Услуги по заетостта“.
Тя уточни, че през зимните месеци броят на хората без работа леко се увеличава, предвид сезонния характер на редица
икономически дейности. Въпреки това безработицата като цяло е по-ниска в сравнение с 2017 година:
„В края на октомври е с 0,8% по-ниска от миналата година и приблизително същото, колкото е било през септември като
равнище на безработица. Разликите в процентите са с 1/10 средно месечно през зимните месеци до този момент“.
Младите хора без работа намаляват като процент и като абсолютен брой от общо регистрираните безработни в бюрата по
труда, посочи Калчева и добави, че те са около 13,7%, което е около 26 500 младежи до 29 години. Има лек ръст обаче на
безработицата при следващата възрастова група – на хората между 30 и 50 години.
Към днешна дата има около 12 хил. свободни активни работни позиции, посочи още Кремена Калчева.
За тази година повече от 200 хил. безработни са намерили своята работа чрез бюрата по труда, добави тя.
√ Калоян Стайков за свободния пазар на ток: Няма реална конкуренция при производителите
Изходът е българският пазар да се обедини с регионалните пазари, смята икономистът
Какво се случва на свободния пазар за електричество – мнение по този въпрос изрази в "12+3" икономистът Калоян Стайков
от Института за пазарна икономика.
"Свободният пазар се отнася единствено за индустрията. Надеждата беше, че той ще намали злоупотребите. Това не се
случва и не е изненадващо. Бизнесът е концентриран в три държавни компании, които доставят на практика 85 процента
от електроенергията. Има много голяма концентрация при производителите и съответно няма конкуренция", обясни
Стайков.
"Вътре в холдинга БЕХ са възможни редица непазарни практики, които би трябвало да се избягват. Ако държавата иска да
има сигурност на доставките, да си влезе в ролята на принципал и да се държи като собственик, така че тези дружества да
не ощетяват интереса ѝ", подчерта Калоян Стайков.
"Ако държавата е собственик, би трябвало да се интересува от общия икономически интерес. Самата държава, като
собственик, очевидно не успява да се справи с тези практики. Това е абсурдно. Понеже държавата не може да ги
контролира, просто прехвърля отговорността на регулатора. Самият регулатор има известни проблеми. От години говорим
за неговата независимост и административния му капацитет", отбеляза Стайков. Той вижда пътя в обединяване на
българския пазар с регионалните пазари, но подчертава, че това ще отнеме време.
√ Фонд „Земеделие“ преведе 73 млн. лв. на 9429 фермери
Държавният фонд „Земеделие“ преведе 73 милиона лева на фермерите по схемата за отстъпка от акциза върху горивата,
ползвани за земеделски нужди.
Останалите 11 милиона лева, които се полагат на фермерите, ще бъдат изплатени в началото на 2019 г., уточняват от Фонда.
Подпомагането е за 9429 земеделски стопани, като тази година размерът на помощта е по 38 стотинки за литър ползвано
гориво.
√ Слаб отскок на индустриалното производство в ЕС през октомври при по-добър подем в рамките на България
През октомври индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз парира част от спада, отчетен през
септември, показват данни на Евростат, като в същото време индустриалното производство в България успя да навакса
цялото по-рязко понижение от предходния месец.
Производството в рамките на еврозоната се повиши през октомври с 0,2% спрямо септември, когато обаче се сви с 0,6%
(солидна низходяща ревизия от предишна оценка за спад с 0,3%). Това представлява нарастване на производството за
едва четвърти от първите десет месеца на настоящата година.
Слабото подобрение се дължи в най-голям степен на ръст на средствата за производство с 1,0%, докато производството
на стоки с дълготрайна употреба с повиши с 0,4%, на недълготрайните стоки остана на нивото от октомври, а енергийното
производство се понижи с цели 1,7 на сто.
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През октомври четири от петте водещи икономики в еврозоната отчитат увеличаване на производството, като единствено
в Германия то се сви с цели 0,6 на сто. Най-силно повишение с 1,2% има в производствените сектори на Испания и Франция,
следвани от този на Холандия (повишение с 0,7%) и Италия (със скромните 0,1 на сто).
Спрямо година по-рано индустриалното производство в еврозоната нарасна през октомври с 1,2% след повишение с 0,8%
през септември (низходяща възходяща ревизия от предишна оценка на Евростат за повишение с 0,9%).
Производството в целия Европейски съюз също отбеляза слабо подобрение през октомври, нараствайки с 0,2% спрямо
септември, когато обаче се сви с 0,4%, като на годишна база беше отчетен растеж от 1,3% след повишение с 1,0% месец порано.
Според данните на Евростат индустриалното производство в България нарасна през октомври с цели 0,8% спрямо
септември, когато отчете спад с 0,8% (възходяща ревизия от предходна оценка за спад с 1,2%), като по-добър растеж на
производството е отчетно в осем други страни - членки на Съюза.
На годишна база индустриалното производство в България нарасна през октомври с 1,5%, след като месец по-рано се сви
за пръв път от април насам, намалявайки с 0,4% (възходяща ревизия от предишна оценка на Евростат за спад с 0,7%).
√ Очаква се ЕЦБ да обяви края на евтините кредити
Краят на програмата за изкупуване на активи на Европейската централна банка се очаква да бъде обявен днес от
гуверньора Марио Драги.
От 2015 г. досега от Франкфурт са налели 2,6 трилиона евро в икономиките на страните от валутния съюз чрез т. нар.
програма за количествени улеснения. Целта беше да се подкрепя инфлацията до нива не по-високи от близо 2 на сто.
Фокусът на инвеститорите е и върху лихвената политика на банката, която се очаква да започне повишаване на лихвените
проценти в средата на следващата година.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Църквата и донорството. Църквата в подкрепа на донорството - каква е позицията на Светия Синод?
Страсбург след стрелбата - версии и коментари
Сценарии след Брекзит - накъде отива Великобритания
В килията. Живот в затвора - какви са условията за осъдените
Търси се. Най-търсените думи в мрежата - какво показва анализът?
БТВ, "Тази сутрин"
На живо: Защо Столичната община отказа да плати, за да светнат отново очите на паметника на цар Самуил?
Политически трусове във Великобритания, може ли да се отложи Брекзит? Икономистът Димитър Иванов
На живо от Страсбург: Как се възстановява градът след терора?
Франция между протеста на жълтите жилетки и атентатите. Коментар на Димо Гяуров и Татяна Буруджиева
Автентични ли са изтеклите разговори по делото «Иванчева»? Искала ли е подкуп бившата кметица? В студиото
предприемачът Александър Ваклин
Ексклузивно: Майката на арестувания бизнесмен Николай Банев пред bTV
Нова телевизия, „Здравей България"
"Липсват ли 8-те хиляди тона павета от софийските улици, които бяха асфалтирани?"
За мръсния въздух и за качеството на ремонтите в столицата. Гостува кметът на София Йорданка Фандъкова.
В "Дръжте крадеца" - как цял багер изчезна от двора на Александровска болница в София?
Българите в Страсбург - на живо: Предизвестено ли беше терористичното нападение?
Кой потроши коледната украса в центъра на Сливен?
Възрастна жена падна в шахта без капак в Пловдив и пострада тежко, а общината и фирмата строител твърдят, че
не са виновни. Ще понесе ли някой отговорност?
Защо въпреки основния ремонт във варненско училище, продължил близо година, децата са принудени да ходят
в мизерни и разбити тоалетни?
Ще връщат ли хора, теглили бързи кредити десет пъти по-големи суми? Какво е развитието след намесата ни?
Георги Георгиев на твоя страна.
Кой "ослепи" очите на паметника на цар Самуил? Румен Бахов на живо.
Да нямаш, но да даряваш. Как момче от дом за сираци изпраща дарения на възрастни хора в цялата страна?
На живо - екстремно оцеляване в планината. Мъж тръгва на двудневен поход без екипировка с благотворителна
кауза.
В рубриката "Писма до дядо Коледа" четем какво си пожелаха децата Ви от Добрия старец.
√ Събития в страната на 13 декември
София.
От 10.30 часа по инициатива на президента Румен Радев в президентската институция ще се проведе дискусия на
тема „Избори - прозрачност и доверие".
От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание.
От 10.00 часа в зала „Сердика" на хотел „Централ" Прокуратурата на Република България организира заключителна
конференция по проект за въвеждане на електронното правосъдие.
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От 11.00 часа в зала 6 на НДК ще се състои церемонията „Полицай на годината".
От 11.00 часа в Гранд хотел София ще се състои церемония, на която Световната федерация по борба UWW и
Българският олимпийски комитет ще наградят двукратния олимпийски шампион Боян Радев по повод 50 години
от спечелването на втория златен олимпийски медал от игрите Мексико 1968.
От 11.00 часа в зала „Проф. Марин Дринов" на Българската академия на науките. Директорът на Института по
минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов" проф. д-р Росица Николова ще представи дейността на
Института. Събитието е част от кампанията „БАН представя своите институти". Кампанията ще продължи в сградата
на Института по минералогия и кристалография на ул. „Акад. Георги Бончев", бл. 107. От 14 до 16 ч. вратите на
лабораториите ще бъдат отворени за посетителите, които ще имат възможността да видят различни
демонстрации.
От 14.00 часа в Многофункционалната зала на Националната спортна академия „Васил Левски" ще се проведе
церемонията „Спортист на годината на НСА".
От 17.00 часа в зала „Рубин" на хотел „Рамада София" за 15-та поредна година Агенцията по заетостта организира
своя традиционния форум „Работодател на годината", за да отличи най-успешните си партньори сред
работодателите. В събитието ще вземе участие министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

***
Пловдив.
От 17.30 часа в хотел „Тримонциум" ще бъде представена появи биографичната книга „Христо Стоичков.
Историята".
***
Поморие.
От 11.30 часа в Гранд хотел „Поморие" заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството
Деница Николова ще съпредседателства заседание на Комитета за наблюдение на Програмата за трансгранично
сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014 - 2020 г.
***
Разград.
От 11.00 часа, в зала 712 етаж 7 в административната сграда на Областна администрация Разград ще се отворят
ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, изпълнение
на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на
Ибрахим Паша джамия в Разград".
***
Сливен.
От 09.00 часа, в зала „Май" на Община Сливен, ще се състои редовно заседание на Общинския съвет.
***
Чепеларе.
От 11.00 до 13.00 часа за пореден път жителите на Чепеларе организират протест в защита на Районната
прокуратура в града. Място на протеста е на пешеходната пътека преди входа на ПГ „Никола Вапцаров" в
Чепеларе, като се предвижда пълна блокада на главния път Смолян - Пловдив.
***
Шумен.
От 10.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на ПК „Култура, културно-историческо наследство,
туризъм, интеграционна политика и вероизповедания".
От 11.00 часа в офиса на Областен информационен център - Шумен ще се проведе заключителна пресконференция
по проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ-Шумен", финансиран по ОП „Добро управление".
От 14.00 часа в зала 203 на общината ще заседава ПК „Просвета, образование и наука".
От 16.00 часа в зала 203 на общината ще заседава ПК „Териториално развитие и селищно устройство".
Economy.bg
√ ЕП подкрепи търговското споразумение между ЕС и Япония
То ще доведе до премахването на почти всички мита, които възлизат на над 1 млрд. евро годишно за предприятията
от ЕС
вропейският парламент подкрепи споразумението за свободна търговия между ЕС и Япония, най-голямото двустранно
споразумение, сключвано някога от ЕС. Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония, прието с 474
гласа „за“, 125 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“, ще доведе до премахването на почти всички мита, които възлизат
на стойност от над 1 млрд. евро годишно за предприятията от ЕС. Това представлява ясен сигнал за подкрепа на свободната
и справедлива търговия, основана на привила и ценности, „във времена на сериозни протекционистки
предизвикателства“.
Докато най-чувствителните сектори за ЕС като производството на ориз остават защитени, то вина, сирене, говеждо, свинско
месо, макаронени изделия, шоколад и бисквити ще бъдат внасяни безмитно или веднага, или след преходен период. 205
стоки с европейски географски индикатори ще бъдат защитени, за да се помогне на малките и средни предприятия (МСП),
които представляват 78% от износителите за Япония. Парламентът призовава Европейската комисия да установи звена за
контакт с тях, така че те да могат бързо да се възползват от споразумението.
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Япония отваря своя пазар на железопътните и на обществените поръчки в основните си градове за европейската
конкуренция. Електронната търговия, международният морски транспорт и пощенските услуги също ще бъдат
либерализирани.
Европейският парламент също така прие Стратегическо споразумение за партньорство с 535 гласа „за“, 84 гласа „против“
и 45 гласа „въздържал се“, което разширява сътрудничеството в области като енергетика, образование, изследвания и
развитие, развитието и борбата срещу изменението на климата и тероризма.
Евродепутатът Момчил Неков коментира: „Споразумението на Европейския съюз с Япония е естествена стъпка към
засилване на отношенията с този традиционен и предвидим партньор. С влизането си в сила на 1 февруари 2019 то дава
признание и защита за българските вина със Защитено географско указание: Дунавска равнина и Горнотракийска низина.
Това е национален успех, защото дава видимост на родните продукти на голям пазар, на който те имат утвърдено име.
Българското кисело мляко също ще може да бъде добавено към списъка с храни, когато производителите завършат
успешно защитата на национално и европейско ниво“.
Япония вече е ратифицирала споразумението. След подкрепата на търговското споразумение от Европейския парламент
се очаква Съветът на ЕС да даде своето финално одобрение на 21 декември, което ще позволи влизането му в сила на 1
февруари 2019. За да влезе в сила стратегическото споразумение, трябва да бъде ратифицирано от всички държави членки.
Икономическото споразумение за партньорство между ЕС и Япония, подписано на 17 юли 2018 г., създава търговска зона
за 600 милиона души и покрива една трета от глобалния БВП и около 40% от глобалната търговия. В момента текат
преговори по отделно споразумение с Япония за защита на инвестициите.
Дневник
√ Италия предложи по-нисък бюджетен дефицит в опит да избегне санкции от Брюксел
Италия предложи на Европейската комисия да намали своя бюджетен дефицит догодина от 2.40 процента до 2.04
процента от брутния вътрешен продукт. Това стана на среща в Брюксел вчера между председателя на Еврокомисията ЖанКлод Юнкер и италианския премиер Джузепе Конте, предаде "Франс прес".
Агенцията отбелязва, че по този начин Италия се надява да сложи край на спора си с Европейската комисия и да избегне
задействането на процедура за нарушение срещу нея.
Италианският премиер каза, че правителството му е успяло да възстанови известни финансови ресурси, за да понижи
планирания дефицит, но не даде подробности.
По-рано говорител на Еврокомисията заяви, че срещата между Юнкер и Конте е довела до "добър напредък". Сега
Комисията ще направи оценка на предложенията, които Италия е дала вчера следобед.
На 23 октомври Брюкселотхвърли италианския проектобюджет, защото според нея излиза извън европейските норми.
Комисията предупреди, че дори обмисля налагане на санкции.
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