Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите
Bloomberg TV
√ Недостигът на кадри - основен проблем за българския бизнес през 2018 г.
Д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, Бизнес старт,
14.12.2018
На пазара на труда у нас има пълен недостиг на всякакъв вид персонал. Това беше основният проблем за българския бизнес
през 2018 г., вероятно той ще остане валиден и през следващата година. Това каза д-р Милена Ангелова, главен секретар
на Асоциацията на индустриалния капитал в България, в предаването “Бизнес старт” с водещ Христо Николов.
Ангелова отбеляза, че следващата година се очаква нивото на безработица у нас да бъде 4,8%.
“На практика на пазара на труда в България отсъстват кадри. Българският бизнес търси над 100 хил. души, които в
краткосрочен план могат да бъдат осъществени само чрез внос”.
Според госта икономическият растеж ще бъде факт и през 2019 г., а осигуряването на повече кадри на пазара на труда би
могло да доведе и до преминаване на границата от 4%-ен ръст.
Ангелова смята, че решение на проблема с недостига на служители може да се търси предимно в привличането обратно у
нас на българските диаспори, както и в улесняване на административните изисквания към компаниите за наемане на кадри
от чужбина.
“Ако ние веднага не вземем някакви мерки и ако не се спре с негативното говорене, че българските работодатели не могат
да внесат кадри, защото не са готови да плащат, то проблемът ще стане много по-сериозен. България трябва да промени
манталитета си спрямо този на Европейския съюз. Тенденцията за застаряващо население е валидна за цяла Европа”.
Гостът изтъкна факта, че у нас трябва да се промени и нагласата и към висшето образование като единствен сигурен залог
за успех, тъй като професионалното образование също би било път към добра кариера.
Най-застрашени в България са професиите, които генерират икономически растеж и осигуряват конкурентоспособност,
отбеляза Ангелова. Тя конкретизира и секторите им - машиностроене, електротехника, електроника, високи технологии.
По повод наемането на хора с увреждания експертът изрази мнение, че процесът трябва да е доброволен, да се случа
посредством стимули, да има и достатъчно разяснителни кампании.
За повече информация вижте видеото.
Money.bg
√ Бизнecът иcĸa oтлaгaнe нa cĸoĸa нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa в 15 ceĸтopa
Pъcтът нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa в 15 ceĸтopa oт peaлнaтa иĸoнoмиĸa дa бъдe oтлoжeн пpeз 2019 гoдинa, нacтoявaт
oт Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия (AИKБ). Toвa cтaвa яcнo oт paбoтeн вapиaнт нa дoĸyмeнтa, c ĸoйтo
nеwѕ.bg paзпoлaгa. Toй щe бъдe пpeдcтaвeн пpeди Cъвeтa пo тpиcтpaннo cътpyдничecтвo.
Зapaди твъpдe cтpъмния pъcт нa aдминиcтpaтивнo oпpeдeлeнaтa минимaлнa paбoтнa зaплaтa, oт AИKБ пo пpинцип иcĸaт
нeйнoтo пoвишeниe изцялo дa бъдe oтмeнeнo зa cлeдвaщaтa гoдинa. Бизнecът oбaчe вяpвa, чe peшeниeтo вeчe e взeтo.
"Cъc cъжaлeниe тpябвa дa пoвтopим cвoeтo мнoгo cepиoзнo cъмнeниe, чe пoвишaвaнeтo нa paзмepa нa MPЗ нa 560 лeвa e
пpeдpeшeн въпpoc. Πo тaзи пpичинa, AИKБ ce oбpъщa ĸъм пpaвитeлcтвoтo и ĸъм coциaлнитe пapтньopи c пpeдлoжeниe зa
пpиeмaнe нa peшeниe зa cвoeoбpaзнa дepoгaция нa paзмepa нa минимaлнaтa мeceчнa paбoтa зaплaтa в зacтpaшeнитe
иĸoнoмичecĸи дeйнocти", пишaт oттaм.
Koи ca въпpocнитe ceĸтopи?
Oт Acoциaциятa нa индycтpиaлния ĸaпитaл в Бългapия oпpeдeлят 15 ceĸтopa, нa ĸoитo пoвишeниeтo нa минимaлнaтa
зaплaтa дo 560 лeвa oт cлeдвaщaтa гoдинa щe ce oтpaзи нaй-тeжĸo. Te вĸлючвaт нaд 330 000 зaeти.
Toвa ca: пчeлapcтвo, дoбив нa глинa и ĸaoлин, пpoизвoдcтвo нa xляб, cлaдĸapcĸи, тecтeни издeлия и дpyги xpaнитeлни
пpoдyĸти, пpoизвoдcтвo нa oблeĸлo, oбpaбoтвaнe нa ĸoжи, пpoизвoдcтвo нa oбyвĸи и дpyги издeлия oт ĸoжи, пpoизвoдcтвo
нa дъpвeн мaтepиaл, нa мeбeли. Зaмpaзявaнeтo, нacтoявaт oт AИKБ, тpябвa дa вĸлючвa и xoтeлиepcĸaтa и pecтopaнтьopcĸa
дeйнocт, ĸaĸтo и тypoпepaтopитe, тoвapния тpaнcпopт, дeйнocтитe пo oxpaнa и paзcлeдвaнe, мeдиĸo-coциaлнитe гpижи,
peмoнт нa ĸoмпютpи и дoмaĸинcĸи cтoĸи, xyмaннoтo здpaвeoпaзвaнe (мeдицинcĸи cecтpи, aĸyшepĸи и pexaбилитaтopи),
ĸaĸтo и дeйнocтитe нa peлигиoзнитe opгaнизaции, ĸoeтo вĸлючвa caмo Бългapcĸaтa пpaвocлaвнa цъpĸвa.
Дaннитe, цитиpaни в дoĸyмeнтa, пoĸaзвaт, чe cлeд пoвишaвaнeтo нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa пpeз cлeдвaщaтa гoдинa
в тeзи 15 ceĸтopa, тя щe бъдe твъpдe близĸo дo cpeдния ocигypитeлeн дoxoд.
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Bъздeйcтвиe нa "cĸoĸa" нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa въpxy иĸoнoмичecĸи дeйнocти, ĸъдeтo cpeдният ocигypитeлeн
дoxoд e близo дo cтoйнocттa нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa, бeз и c oтчитaнe нa дoпълнитeлнoтo зaплaщaнe зa
пpocлyжeнo вpeмe и пpидoбитa ĸвaлифиĸaция (1,109xMPЗ).
Kpитиĸa ĸъм oпpeдeлянeтo нa MPЗ
Oт AИKБ изpaзявaт ocтpa ĸpитиĸa ĸъм ĸaбинeтa зapaди пpaĸтиĸaтa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa дa ce пpeдoпpeдeля cъc
cpeднocpoчнaтa бюджeтнa пpoгнoзa.
"Beднъж зaлoжeн в cpeднocpoчнaтa бюджeтнa пpoгнoзa, paзмepът нa минимaлнaтa мeceчнa paбoтнa зaплaтa зa cтpaнaтa
cтaвa нeпpoмeняeм, a пocлeдвaщaтa пpoцeдypa пo "ĸoнcyлтиpaнe" нa oпpeдeлянeтo мy cтaвa oтĸpoвeнo фopмaлнa и дopи
бyтaфopнa. Πpoдължaвa дa ce възпpoизвeждa пopoчнaтa пpaĸтиĸa, "ĸoнcyлтaциитe" дa ce пpoвeждaт eдинcтвeнo, зa дa e
cпaзeнa фopмaлнaтa пpoцeдypa. Зaceдaниятa нa cъoтвeтнитe ĸoмиcии ĸъм HCTC и нa caмия HCTC, пpoдължaвaт дa имaт
изцялo "pитyaлeн" xapaĸтep и пpoдължaвaт дa ca изпpaзнeни oт cъдъpжaниe. Te нямaт ниĸaĸвo знaчeниe зa ĸpaйния
peзyлтaт oбcъждaнe нa тoзи ĸлючoв мaĸpoиĸoнoмичecĸи пapaмeтъp", ĸaзвaт oт opгaнизaциятa, нacтoявaйĸи зa нoв мeтoд
зa дoгoвapянe.
Bиcoĸa ли e минимaлнaтa зaплaтa?
Kaтo дял oт cpeднaтa зaплaтa, дa. Toвa e пpoблeм, тъй ĸaтo дeйcтвa дeмoтивиpaщo нa paбoтницитe c пo-виcoĸa
ĸвaлифиĸaция и пo чиcтo пcиxoлoгичecĸи пpичини пoтиcĸa пoвишaвaнeтo нa пpoизвoдитeлнocттa нa тpyдa.
Cъoтнoшeниeтo мeждy cтoйнocттa нa минимaлнитe мeceчни зaплaти зa 2000 г. и 2018 г. зa Бългapия e 7,6112. Увeличeниeтo
нa минимaлнaтa мeceчнa paбoтнa зaплaтa пpeз 2017 г., в cpaвнeниe c 2000 г. e 661,12%. Бългapия и Pyмъния имaт
cтpeмитeлeн, eĸcплoзивeн pъcт нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa - пpoцeнтa нa yвeличeниeтo зa Pyмъния e 1562,69% и
661,12% зa Бългapия. Haциoнaлнaтa иĸoнoмиĸa c тpeтия "peзyлтaт" в тaзи ĸлacaция e Ecтoния c 458,78% - c пoвeчe oт 200
(двecтa) пpoцeнтa пo-ниcъĸ pъcт нa минимaлнитe paбoтни зaплaти cпpямo Бългapия, пocoчвaт oщe oт бизнeca.
Чиcлaтa изглeждaт oщe пo-дpacтичнo, aĸo ce нaпpaви cpaвнeниe cпpямo пoдгoтвянaтa минимaлнa мeceчнa paбoтнa зaплaтa
зa 1 янyapи 2019 г. - 560 лeвa. Ceгa вeчe пpoцeнтът нa yвeличeниeтo зa Бългapия щe бъдe 735,73 %.
Πyблиĸyвaнитe в дoĸyмeнтa дaнни coчaт яcнo, чe минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa c oтчитaнe нa cpeдния paзмep нa
дoпълнитeлнoтo зaплaщaнe зa cтpaнaтa дocтигa дo дял, нaдxвъpлящ 83% oт cтoйнocттa нa cpeднaтa мeceчнa paбoтнa
зaплaтa. Mинимaлнaтa мeceчнa paбoтнa зaплaтa пъĸ дocтигa дo дял нaдxвъpлящ 75% oт cpeднaтa мeceчнa paбoтнa зaплaтa.
B ĸoнтeĸcтa нa EC, Бългapия пpoдължaвa дa e cтpaнaтa c нaй-виcoĸo cъoтнoшeниe нa минимaлнaтa paбoтнa зaплaтa ĸъм
cpeднaтa paбoтнa зaплaтa, ĸaтo тoвa cъoтнoшeниe e мнoгo нaд cpeдния paзмep зa Oбщнocттa, пишaт oт AИKБ.
"Koгaтo пъĸ пpaвим aнaлиз пo иĸoнoмичecĸи дeйнocти, пpaви впeчaтлeниe, чe caмo бюджeтни, финaнcoви, мoнoпoлни и
oлигoпoлни ceĸтopи ca пoд cpeднoтo cъoтнoшeниe зa EC. Имa caмo eднo изĸлючeниe - ИKT. Bъв вcичĸи ceĸтopи, ĸoитo
oпepиpaт нa cвoбoднитe ĸoнĸypeнтни пaзapи, cъoтнoшeниeтo e мнoгo пo-нeблaгoпpиятнo oт cpeднoтo зa EC", пocoчвaт
oттaм.
News.bg
√ 15 сектора могат да бъдат спасени с отлагане на увеличението на МРЗ
Повишаването на минималната работна заплата да се отложи за 15 икономически дейности.
Това е предложението на АИКБ в становище, което ще бъде предоставено на вицепремиера Марияна Николова,
министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и на секретаря на НСТС Васка Шушнева. Становището си АИКБ ще
предостави и на социалните партньори преди предстоящия Съвет по тристранно сътрудничество.
В становището, с работен вариант на което news.bg разполага, се предлага в текста на постановлението на МС за
определяне на новия размер на минималната работна заплата да се запише новият размер на минималната месечна
работна заплата влиза да влезе в сила от 01 януари 2020 година, като така за 2019 година ще остане валиден досегашният
размер на МРЗ от 510 лева.
Предложението е за икономическите дейности: Отглеждане на други животни - пчеларство; добив на глина и каолин;
производство на хляб, сладкарски и тестени изделия. производство на други хранителни продукти; производство на
облекло; обработване на кожи; производство на обувки и други кожени изделия; производство на дървен материал, на
изделия от дърво и корк, производство на мебели; и за секторите Хотели; Ресторанти; Туристически агенции и оператори;
други дейности, свързани с туризма; пътнически сухопътен транспорт; товарен автомобилен транспорт и услуги по
преместване; дейности по охрана и разследване; медико - социални грижи с настаняване; социална работа без
настаняване; ремонт на компютри, на лични и домакински стоки; други персонални услуги. Дейности на домакинствата
като работодатели; хуманно здравеопазване и социална работа (само за медицински сестри, акушерки и рехабилитатори);
дейности на религиозни организации (отнася се само за Българската православна църква),
АИКБ настоятелно предлага на правителството, както и на социалните партньори да подкрепят това компромисно
решение, което би дало глътка въздух на изброените икономически дейности.
В редица от тях, ниският среден осигурителен доход се дължи на крайно неблагоприятна международна конюнктура, за
която работодателите в България нямат никаква вина. В други, като частния охранителен сектор, доходите буквално са
"смачкани" от порочната система на обществени поръчки по единствен критерий - най-ниска цена.
Апелът на АИКБ се опира и на аргумента, че увеличаването на МРЗ допълнително ще намали конкурентоспособността на
този бизнес и дори може да има фалити.
От Асоциацията на работодателите изрично посочват, че това е компромисен вариант, тъй като са крайно скептични вече,
че ще се постигне в скоро време вариант за промяна в начина на определяне на минималната работна заплата, въпреки
изразеното съгласие от страна на социалните партньори, че промяна трябва да има и че досегашното положение не може
да се запази.
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АИКБ продължава да настоява за нов подход при определянето на минималната работна заплата за страната. Тезата на
работодателите МРЗ трябва да се договаря по икономически дейности.
"Ние сме крайно недоволни, че още веднъж сме въвлечени във формално и бутафорно "консултиране" на размера на
минималната месечна работна заплата за страната, предопределен със средносрочната бюджетна прогноза.
От АИКБ настояват не за първи път от тук нататък, независимо от формата, която ще вземе договарянето на минималната
месечна работна заплата за страната, средносрочната бюджетна прогноза да се консултира със социалните партньори,
поне в частта й, където се залага минималната месечна работна заплата в перспектива.
"Многократно сме аргументирали тезата си, че такова договаряне, окончателно би ни освободило от вече изживялата
времето си практика на договаряне на минималните осигурителни доходи (прагове). Неплащането на осигурителни вноски
вече е криминализирано. При това положение, договарянето на минимални заплати по икономически дейности, в
съчетание с начисляване на осигуровките върху реалните заплати, ще бъде несравнимо по-адекватно на икономическата
реалност в сравнение с досегашната практика на договаряне на МОД", заявяват от АИКБ в предложението си.
На тезата за бипартитно договаряне на минималните работни заплати обикновено се опонира с аргумента, че при
досегашните договаряния на МОД (които смятаме, че никога вече няма да се подновят) оставаха така наречените "празни
квадратчета" - икономически дейности, където не са се водили преговори или не са постигнати споразумения. Тази теза
не е издържана, защото оценката за "слабостта" на отрасловото и браншово колективно договаряне е абсолютно
тенденциозна.
Нашите партньори от синдикатите са склонни да подценяват постигнатото в тази област, поради естественото им желание
отрасловото и браншовото колективно договаряне да са по-разпространени и с много по-голямо покритие.
Според АИКБ обаче съществува достатъчен потенциал, а и е изградена в много голяма степен необходимата
"инфраструктура" за договаряне на минималните работни заплати по икономически дейности. Последното съответно
трябва да доведе до премахване на минималните осигурителни доходи (прагове) и до осигуряване върху реалните доходи
на работниците, служителите и мениджърите.
В заключение АИКБ все пак припомня, че от работодателската организация категорично отхвърлят предложението на
правителството МРЗ за страната да достигне 560 лв. от 1 януари 2019 година.
Според тях, това поредно повишаване на МРЗ носи още по-сериозни заплахи от преди и на първо представлява опасност
за изброените 15 икономически дейности.
АИКБ остават скептични, тъй като до голяма степен повишаването на МВР на 560 е предрешен въпрос най-вече по причина
чисто формалното изслушване на позиции в НСТС, но без отчитането им решенията и прогнозите: "Апелираме, в случай,
че правителството реши да наложи размер на МРЗ от 560 лева, считано от 01 януари 2019 година, да бъде отложено
въвеждането й за изброените 15 икономически дейности, така, както е предложено по-горе."
В. Монитор
√ Работодатели искат отлагане на по-високата минимална заплата
Повишаването на минималната работна заплата да се отложи за 15 икономически дейности. Това е предложението на
АИКБ в становище, което ще бъде предоставено на вицепремиера Марияна Николова, министъра на труда и социалната
политика Бисер Петков и на секретаря на НСТС Васка Шушнева. Становището си АИКБ ще предостави и на социалните
партньори преди предстоящия Съвет по тристранно сътрудничество.
В становището, се предлага в текста на постановлението на МС за определяне на новия размер на минималната работна
заплата да се запише новият размер на минималната месечна работна заплата влиза да влезе в сила от 1 януари 2020 г., а
не от следващата година..
Предложението е за дейностите: отглеждане на други животни - пчеларство; добив на глина и каолин; производство на
хляб, сладкарски и тестени изделия. производство на други хранителни продукти; производство на облекло; обработване
на кожи; производство на обувки и други кожени изделия; производство на дървен материал, на изделия от дърво и корк,
производство на мебели; и за секторите Хотели; Ресторанти; Туристически агенции и оператори; други дейности, свързани
с туризма; пътнически сухопътен транспорт; товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване; дейности по охрана
и разследване; медико - социални грижи с настаняване; социална работа без настаняване; ремонт на компютри, на лични
и домакински стоки; други персонални услуги.
В редица от тях, ниският среден осигурителен доход се дължи на крайно неблагоприятна международна конюнктура, за
която работодателите в България нямат никаква вина. В други, като частния охранителен сектор, доходите буквално са
"смачкани" от порочната система на обществени поръчки по единствен критерий - най-ниска цена, уточняват от
работодателската организация.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Дарик
√ Депутатите приеха промени в Кодекса за социално осигуряване - какво включват те?
Единодушно със 100 гласа "за" депутатите приеха промени в Кодекса за социално осигуряване на първо четене.
Промените са свързани с въвеждане в българското законодателство на европейска директива относно дейностите и
надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване.
Законопроектът предлага цялостна регламентация на изискванията към възлагането на дейности на външни изпълнители,
като не се допуска това по отношение на управлението на инвестициите на пенсионните фондове и осъществяване на
ключови функции, предвид принципното им значение за дейността на дружеството и фондовете и високите изисквания
към тях.
Част от промените са свързани с режима на инвестиране на средствата на фондовете по професионални схеми. Въвеждат
се принципни изисквания за отчитане на дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите, както и
възможност за отчитане на екологичните, социални и управленски фактори при инвестирането.
Регламентира се прехвърлянето на професионална схема или част от нея от един в друг фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване по професионални схеми, както и от и към чуждестранни институции за професионално пенсионно
осигуряване.
Регламентира се и процесът на надзорен преглед.
Въвежда се изискване за осъществяване на надзор, основан на риска, и се въвежда извършването на стрес-тестове, което
способства за оптимално разпределение на надзорните ресурси и навременно установяване на потенциални проблеми в
сектора на допълнителното пенсионно осигуряване. Спазването на предвидените изисквания ще бъде контролирано от
Комисията за финансов надзор.
Направени са промени и в Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с професионалната тайна, като съобразно
директивата се дава възможност за разкриване на такава на Европейския парламент при осъществяване на неговото право
на разследване.
Investor.bg
√ Бизнесът може да получи компенсация за разходите за въглеродни емисии
Помощта ще се изчислява по специална методика и може да стигне 25% от постъпленията от продажба на квоти
Индустриалните предприятия в България, чиято конкурентоспособност е изложена на риск поради влиянието на квотите
за въглеродни емисии върху крайната цена на електрическата енергия, биха могли да получат помощ под формата на
компенсиране на непреките разходи от СО2.
Тази възможност обсъди с представителите на бизнеса министърът на енергетиката Теменужка Петкова, съобщи
пресцентърът на Министерството на икономиката.
Опцията е предвидена в eвропейска директива, която трябва да бъде транспонирана в българското законодателство.
Сумите за компенсация могат да се изчисляват по специална методика, като директивата предвижда те да бъдат до 25%
от постъпленията от продажба на квоти.
До момента България няма действаща схема за компенсации. Предстои до края на годината страната ни да уведоми
официално Европейската комисия за това.
След това регламентите от директивата ще бъдат транспонирани с промени в Закона за ограничаване изменението на
климата. Разработването на механизъм за компенсиране и определянето на администратор за помощта са следващи
стъпки от процедурата. Ако такава бъде разработена, тя ще бъде съобразена изцяло с правилата за държавните помощи.
√ Депутатите одобриха окончателно правната рамка за влизане в Банковия съюз
БНБ няма да дава заеми на Министерския съвет и общините и ще определя съотношението между размера на кредита
и годишния доход на кредитополучателя
Депутатите одобриха окончателно на второ четене промените в Закона за БНБ, без които на практика не може да се
осъществи преглед на качеството на активите на българските кредитни институции от страна на Европейската централна
банка (ЕЦБ). Така на практика се създава правната основа за кандидатстването на България за Банковия съюз и за Единния
надзорен механизъм.
След като тази стъпка е изпълнена, може да се счита, че т.нар. механизъм на тясно сътрудничество с ЕЦБ е на финалната
права.
Финалните промени в Закона за БНБ, а чрез него и в Закона за кредитните институции, включват задълженията на
централната банка да спазва насоките и изискванията на ЕЦБ, включително да налага по-високи капиталови буфери или
по-строги мерки за отстраняване на системни рискове, ако от Франкфурт постъпи искане за това.
Предвидена е и възможност БНБ да започне да събира от банките надзорни такси.
Централната банка получи и един нов инструмент, чрез който може да влияе пряко върху кредитирането в страната.
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От 1 януари 2019 г. тя ще може да определя с решение на управителния си съвет съотношението между размера на кредита
и годишния доход на кредитополучателя. Това е част от т. нар. макропруденциален надзор. Мярката ще важи за цялата
банкова система и ще се прилага в ситуации на прекомерен кредитен растеж.
Казано по друг начин размерът на заема трябва да е съобразен с доходите на кредитополучателя, като се въвеждат
определени съотношения между доход и погасителна вноска. Това на практика оззначава, че не всеки който има доход,
може да вземе заем. Промяната никак не е безобидна, защото от следващата година банките няма да могат да намаляват
самосиндикално изискването за доход и да либерализират самостоятелно режима.
С промените в Закона на БНБ централната банка вече ще определя докъде ще може да стига рискът, ако има признаци за
прегряване в кредитиранет.
Централната банка ще може да затяга съотношението доходи/погасителна вноска, с което реално да остави значителна
част от хората извън обсега на кредитните продукти. При ипотечните кредити режимът ще бъде още по-строг, защото те
попадат и под още една регулация – размерът на заема ще се определя на база размера на обезпечението.
Тези изисквания не са тайна и за тях се знае отдавна, но любопитното е, че не бяха включени в текстовете, предложени от
Министерство на финансите, а станаха част от Закона на БНБ между първо и второ четене в парламента, внесени от ГЕРБ.
С приетите днес промени се въвежда и изискване към БНБ, според което централната банка вече няма да предоставя
кредити и гаранции под каквато и да е форма, включително чрез придобиване на дългови инструменти, на Министерския
съвет, общините, както и на други държавни и общински институции, организации и предприятия. Това ще важи и за
подобни институции и предприятия на Европейския съюз и на държавите-членки.
Също така БНБ няма да може да купува дългови инструменти, емитирани от държавата или от общините (нито на първичен,
нито на вторичен пазар). След изричното настояване на ЕЦБ, в законопроекта бяха допълнени текстовете, които да засилят
автономността на БНБ.
Препоръката на ЕЦБ за възможността членовете на управителния съвет на БНБ да могат да обжалват предсрочното си
освобождаване пред компетентен съд обаче не е изпълнена. В момента такова право има само управителят, а според
промените не се предвижда останалите членове на централната банка да имат такива правомощия.
News.bg
√ Вицепремиерът Николова получава признание за принос в аграрното образование
Вицепремиерът по икономическата и демографската политика, Марияна Николова, получи почетна грамота от Аграрен
университет - Пловдив за принос в развитие на политики в областта на аграрното образование и земеделския сектор в
България.
В словото си вицепремиерът подчерта, че Аграрния университет със своята над 70-годишна история, е важен фактор за
създаване на кадри за съвременния земеделски бизнес и постигане на европейските изисквания в българското селско
стопанство.
"Тук се намират важни решения за практиката в сферата на безопасните храни, фуражите, биогоривата и за редица други
проблеми в земеделския сектор, който има пряко влияние върху развитието на нашата икономика и утвърждаването на
българската продукция като конкурентна", обясни Николова.
Вицепремиерът получи приз от проф. д-р Христина Янчева, ректор на висшето учебно заведение. Николова е почетен гост
на тържествената церемония по повод дипломирането на студентите, завършили образователната и квалификационна
степен "бакалавър" и "магистър" от Випуск 2018-та.
Припомняме, на 21 ноември, новият вицепремиер Николова помоли медиите за толеранс от седмица-две, за да се
запознае с работата, която й предстои. Нищо, че до момента е била началник на кабинета на досегашния вицепремиер
Валери Симеонов. Николова обеща да продължи правителствената политика.
√ Народът не знае за какво ще се харчат над 1 млрд. от бюджетния излишък
"Народът не знае какво ще се прави с над милиард и половина лева от бюджетния излишък." Това заяви в студиото на bTV
проф. Христина Вучева.
По думите ѝ имаме излишък от 2 млрд. и 800 млн. до края на октомври, което означава, че са събрани повече приходи или
са извършени по-малко разходи.
Според нея в нашия случай са направени по-малко разходи.
Тя поясни, че от този излишък над 1 млрд. отиват в една сметка със странно название и не се знае за какво ще се използват.
Вучева наблегна, че излишъкът се използва само за погасяване на дългове и финансиране на дефицити.
"Правителството има право само да намалява или увеличава разходите на министерствата, но не и да разпределя
излишъка", подчерта Вучева.
Тя заяви, че по времето на Орешарски, когато той е бил министър на финансите, се е спазвало някакво приличие по
отношение на разходите.
Вучева е категорична, че за бюджета не може да се говори като бизнес проект.
Publics.bg
√ Отпускат още 15,6 млн. лв. за проекти в пограничния регион между България и Турция
Средствата ще бъдат инвестирани в развитието на туризма и опазването на околната среда
Още над 15,6 млн. евро ще бъдат инвестирани за развитие на туризма и опазване на околната среда в пограничния регион
между България и Турция по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП между двете държави. Това стана
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ясно по време на Комитета за наблюдение на програмата, който се проведе в Поморие, съобщават от Министерството на
регионалното развитие и благоустройство (МРРБ). Форумът бе председателстван от зам.-министъра на регионалното
развитие Деница Николова и Бейза Туран – директор на Дирекция „Финансово сътрудничество“ в Министерството на
европейските въпроси на Република Турция. Официален гост на събитието бе Магали Леноел, отговаряща за програмата в
Европейската комисия.
В рамките на комитета бе дадено началото на изпълнението на проектите, подадени по Втората покана, обявена в
началото на годината. Зам.-министър Николова отчете сериозен интерес от страна на бенефициентите и посочи, че са
получени 130 проекта, като с цел улесняване на кандидатите и ускоряване на процеса на оценка за първи път
кандидатстването по програмата се осъществи изцяло по електронен път.
„След извършване на съответните анализи беше установено, че с разполагаемия ресурс от над 15,6 млн. евро ще
гарантираме финалното изпълнение на заложените по програмата резултати и ще използваме наличните средства за
дейности в полза на организациите и хората в целевия регион“, каза Николова. Така по програмата в граничния регион
към днешна дата се влагат над 25 млн. евро, като се реализират и 43 проекта, одобрени по първата покана на стойност от
почти 10 млн. евро. От тях 16 са инвестиционни, основно за борба с природните бедствия и опазване и управление на
природните ресурси, а 27 са от типа „меки мерки“ за промотиране и насърчаване на възможностите за туризъм. Сред
„отличниците“ на програмата по първата покана са областите Бургас и Хасково, където се работи по най-много проекти.
Сред тях са мащабен проект за защита от наводнения в пограничния регион, включващ и обучение за реакция при
бедствие, изграждане на път до Скален манастир "Св. Никола" в турския град Къикьой, реставрация и консервация на
археологическите останки в Акве калиде, 3 D проектор за туристически форуми в Несебър и Одрин, дигитализация на
архивите на културните институции в Хасково и Одрин и др.
Зам.-министър Николова подчерта, че изпълнението на програмата е в много важен етап, от който зависи навременното й
изпълнение и постигането на планираните цели и резултати. „Нашата краткосрочна цел е средствата да достигнат
максимално бързо до бенефициенти, разработили най-качествените проекти, така че да не се допусне забавяне в тяхното
изпълнение и ползите от финансирането по програмата да станат достояние на крайните ползватели – хората от
трансграничния регион“, коментира тя. Зам.-министърът допълни, че още догодина ще започнат дискусиите за бъдещето
на програмата в следващия програмен период.
От своя страна Магали Леноел от ЕК даде много добра оценка и похвали Управляващия орган на програмата за темпото на
изпълнение и приключилото набиране на проекти по втората покана. Тя подчерта, че е важно да се отчитат физическите
придобивки за населението, а не само заложените индикатори по мерките. По думите й най-важните постижения на
програмата ще се отчетат в периода след изпълнение на проектите, но е важен и натрупаният капацитет със създадените
партньорствата. Тя информира, че в момента се обсъжда бюджетът за следващия програмен период. „Важно е да покажем,
че програмите за трансгранично сътрудничество имат добри практически резултати, колкото и сложно да се изпълняват.
Проектите дават възможности, както и другите кохезионни програми “, коментира тя.
Сред одобрените днес проекти са на община Сунгурларе за опазване на околната среда, защита на морските територии на
Морска администрация - Бургас, инициативи за намаляване на отпадъка в Егейско и Черно море на областните
администрации Бургас и Енес, проект за защита от заразни болести по животните в Странджа и Източни Родопи, мерки за
защита на популацията на Черноморския орел, разработени от неправителствени организации, европейски подход за
предотвратяване на пожари на Дирекция „Комуникации и информационни системи“ на МВР и Управление на горите –
Визе, проект за връщане сред природата на юноши и деца на „Съюз за възстановяване и развитие“, Съвместни инициативи
за управление на отпадъците и намятване на отпадъка в пограничния крайбрежен райони, проект за „Здрави гори“ и др.
Сред одобрените проекти в областта на туризма са развитие на „Русокастро“, „Дърво на живота“ на община Харманли,
превръщане на занаяти в туристически атракции на община Средец, разкриване на туристическа привлекателност на
Тополовград, Минерални бани , Любимец и Средец, промотиране на старите традиции в Поморие, възстановяване на
древните културни коридори – Одрин и Любимец, промотиране на културното наследство в Приморско, съвместни
действия за привлекателността в пограничния регион на Димитровград и др.
В. Монитор
√ „Булгаргаз“ поиска запориране на сметките на ТЕЦ Враца, Плевен и Бургас
Булгаргаз" е поискала запориране на сметките на топлофикациите във Враца, Плевен и Бургас, които й дължат общо 53
млн. лева. За дружествата във Враца и Плевен това вече трябва да е факт.
Пред БНР изпълнителният директор на "Булгаргаз" Николай Павловуспокои, че подаването на газ към топлофикациите
няма да спре и потребителите няма да останат без парно в средата на зимата.
"Булгаргаз" освен на тези три топлофикационни дружества доставя природен газ и на газоразпределителни дружества големи индустриални консуматори, и затова погасяването на всяко едно задължение в срок е гаранция за доставките за
всеки един клиент. Плащането от всички клиенти ще гарантират една спокойна зима", заяви той.
Николай Павлов допълни, че се очаква стабилизиране на цените на газа: "Нашата цена се определя по формула, ако
гледаме напред във времето пред тези цени на алтернативните на природния газ горива ще се стабилизира цената. Към
настоящия момент е рано да се каже, но при запазване на цените едва ли би имало увеличение".
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В. Банкерь
√ Българската и Китайската банки за развитие подписаха споразумение за 300 млн. евро
"Българска банка за развитие" АД (ББР) и Китайската банка за развитие (КБР) сключиха днес финансово споразумение на
стойност 300 млн. евро, съобщиха от кредитната институция. Договорът бе подписан от Стоян Мавродиев, главен
изпълнителен директор и председател на УС на ББР, и Чен Ю, комисар по международно сътрудничество за България на
КБР в присъствието на посланика на Китайската народна република Джан Хайджоу и заместник-министъра на икономиката
Лилия Иванова.
Средствата са част от договорения през юли заем от 1.5 млрд. евро, който ще бъде усвоен на траншове. Той бе подписан
по време на Седмата годишна среща на правителствените ръководители от Китай и страните от Централна и Източна
Европа през юли 2018 г., в рамките на която се състоя и първата среща на Междубанковата асоциация Китай - ЦИЕ,
домакинствана от "Българска банка за развитие" АД. Това е най-големият проект от финансовата инициатива на Китайската
банка за развитие във формата "16+1", чрез която Китай ще предостави 2 млрд. евро на държавите от Централна и Източна
Европа. Близо 75% от тези средства са предвидени за България. Този ресурс може да бъде под формата на двустранни
заеми от КБР към ББР, както и да се използва за съвместно кредитиране, синдикирани заеми, проектно финансиране,
участие във фондове за дялово финансиране, подкрепа на проекти от взаимен интерес и други проекти, договорени
впоследствие между ББР и КБР, включително по инициативата "Един пояс, един път".
Капитал
√ Президентът поиска видеонаблюдение и машинно гласуване на изборите
Инициираната от Румен Радев дискусия за изборното законодателство идва ден, след като парламентът прие на
първо четене промени в Изборния кодекс
"Не можем да правим избори и то парламентарни с 6.3% недействителни бюлетини. Трябва да търсим всички възможни
механизми този процент да бъде драстично намален. Остава обаче съмнението дали сред тези недействителни
бюлетини няма действителни, но подправени накрая в протоколите. И това вече е сериозен проблем. Много е важно
гражданите да осъзнаем, че това е проблем на нас гражданите. Защото това означава подмяна и изкривяване на нашия
вот. Това означава, че се отнема нашата представителност в управлението с всички последствия."
Това каза президентът Румен Радев по време на дискусията "Избори - прозрачност и доверие", която се проведе в
четвъртък в президентството по инициатива на държавния глава. В нея взеха участие представители на ЦИК, на ДАНС,
председателят на Държавната агенция "Електронно управление" Атанас Темелков, председателят на съвета на
директорите на "Информационно обслужване" и експерти в областта на изборите. От парламентарно представените
политически сили на дискусията присъстваха депутатите от БСП Крум Зарков и Филип Попов и Хамид Хамид от ДПС.
Нямаше обаче представители на управляващото мнозинство от ГЕРБ и "Обединените патриоти", а малко преди началото
на дискусията от "Воля" разпространиха позицията си, че няма да присъстват на срещата при президента. Като аргумент
изтъкнаха, че "този разговор е закъснял и върви след събитията".
Дискусията за изборното законодателство, чийто инициатор е държавният глава, се проведе ден след като парламентът
прие на първо четене промени в Изборния кодекс. В тях от мнозинството предложиха дистанционното електронно
гласуване да бъде отложено за неограничено време, а машинното гласуване да бъде въведено частично в не по-малко от
1000 секции с над 300 избиратели. Законопроектът на "Воля" пък предвижда да се въведе видеонаблюдение в
секционните избирателни комисии (СИК) по време на гласуването. В четвъртък от партията на Веселин Марешки внесоха
допълнение към това предложение като уточниха, че видеонаблюдение трябва да има само при броенето на бюлетините
и попълването на протоколите в СИК-овете.
Проблемите в изборния процес според президента
При откриването на срещата президентът Румен Радев, който беше и модератор на дискусията, заяви, че през 2019 г.
предстоят два избора - за европейски парламент и за местна власт, и затова е важно тези избори да бъдат прозрачни и
честни. "Целта е да се идентифицират проблемите и да се предложат решения", каза държавният глава.
Той очерта няколко проблема, свързани с изборния процес. Единият е свързан с броенето на бюлетините, попълването на
протоколите от гласуването и отчитането на гласовете от секционните комисии. Държавният глава обърна внимание на
факта, че в изборния ден секционните комисии получават два протокола за белова, въпреки, че според Изборния кодекс
комисиите имат такъв за чернова, което усложнява процеса и не допринася за неговата прозрачност. "Защо трябва да има
втори протокол?", запита президентът.
Според Радев големият брой недействителни бюлетини - между 5% и 6% изкривяват вота на избирателите. "Това означава
цяла една партия да я няма в парламента", каза той. По думите му този въпрос може да се реши с машинното гласуване.
Другият способ за прозрачност на изборния процес според президента е да се въведе видеонаблюдение във всички секции
при спазването на тайната на вота. Беше поставен и въпросът за актуализацията на избирателните списъци.
"Бабо, нали знаеш, че камерата записва"
Повечето от участниците в дискусията се обединиха около това, че трябва да се въведе видеонаблюдение по време на
преброяването на бюлетините в СИК-овете. "За" това се обявиха представителите на БСП и ДПС по време на дискусията,
както и социологът Михаил Мирчев от ГИСДИ. Председателят на ЦИК Ивилина Алексиева каза, че в изборната комисия са
обсъждали въпроса, но не са успели да постигнат мнозинство от ⅔, за да бъде одобрено видеонаблюдение. Според нея
обаче, ако се въведе, трябва да е ясно какво ще се случва със записите.
Михаил Константинов пък запита какво ще стане, ако по някаква техническа причина камерата прекъсне предаването.
Според него има опасност видеонабюдението да се превърне в механизъм за контрол върху избирателите. "Може някой

7

да каже: Бабо, нали знаеш, че камерата записва.", даде пример той. Според него най-удачен вариант за прекъсването на
връзката между секционните и районните избирателни комисии е създаването на регионални преброителни центрове,
където да става преброяването на бюлетините от няколко района. В подкрепа на тази идея се обявиха и експертите по
изборните въпроси Димитър Димитров и Стоил Стоилов. "Лошо е да се гледа на камерите като на панацея, защото винаги
ще има 100-200 секции, в които нещата няма да са наред.", каза Димитров. Освен това по думите му не е ясно кой ще гледа
след това тези записи от 12 400-те секции, в които ще има видеонаблюдение.
Вторият протокол
Румяна Сидеров от ЦИК каза, че вторият формуляр на протокола не е необходим, защото секционните избирателни
комисии разполагат с формуляр за чернова. Проблемът според нея е, че много от комисиите започват да нанасят
резултатите от гласуването директно на беловата на протокола, което води до неговото поправяне. На същото мнение
беше и колежката й от ЦИК Камелия Нейкова. Президентът Румен Радев призова "да се окаже натиск" т.нар. втори
протокол да бъде премахнат.
Михаил Константинов припомни случая от местните избори през 2015 г., когато членовете на секционните избирателни
комисии в София в продължение на два дни стояха в зала "Арена армеец", за да могат да прерадат протоколите си. "Тогава
над ⅔ от протоколите бяха сгрешени и по тази причина работата се забави. Имаше протокол на една секция, който
връщахме 50 пъти заради грешки", каза Константинов. Повечето участници в дискусията се обединиха около това, че
масово членовете на СИК-овете не преминават през обучение и това е причината за грешките при попълването на
протоколите при гласуването.
Актуализацията на избирателните списъци
По време на дискусията Нина Симеонова от ГРАО обясни законодателната процедура, по която се съставят избирателните
списъци. Димитър Димитров посочи, че те не са актуализирани от 1990 г. Според него единственият начин за
актуализацията им е да се създаде изборен адрес на избирателя и това да е отговорност на самия избирател. "Когато той
потвърди, че ще участва в изборите, може да влезе в избирателния списък.", каза Димитров. Крум Зарков от БСП посочи,
че от 2014 г. Изборния кодекс изисква да има публичен регистър на избирателите. От социалистическата партия обмислят
да внесат отделен законопроект за избирателните списъци.
БНТ
√ НС прие на първо четене промени в Закона за финансовото управление
Парламентът прие промени в Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор на първо четене, внесени
от Министерския съвет. Целта на измененията е да се отстранят неясноти и да се премахнат неприложими и дублирани
текстове.
Към сферата на организациите от публичния сектор, за които се прилагат разпоредбите на закона, се включват търговските
дружества, включително лечебните заведения с над 50% държавно и/или общинско участие в капитала, както и
търговските дружества, чиито капитал е изцяло тяхна собственост.
Допълва се разпоредбата за предоставянето на информация на министъра на финансите за функционирането,
адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово управление и контрол. Предлага се редът и
начинът за осъществяване на предварителния контрол за законосъобразност да се определят от ръководителите на
организациите, въз основа на оценка на риска и анализ на разходите и ползите.
Ръководителите на организации ще трябва да осигурят въвеждането и прилагането на процедури за текущ контрол върху
изпълнението на поети финансови ангажименти и сключени договори, който е важен за точното им изпълнение, особено
при ангажименти с по-дълъг срок на изпълнение.
Разширява се обхватът на организациите от публичния сектор, в които се извършва системно наблюдение от министъра
на финансите по прилагането на закона и издадените въз основа на него актове.
√ Акцентите в разговора Борисов - Тимерманс от срещата на върха в Брюксел
Вчера в Брюксел започна последната за тази година среща на върха на Европейския съвет. Във фокуса на вниманието на
лидерите на държавите членки е Брекзит. Българският премиер Бойко Борисов имаше среща със заместник-председателя
на Европейската комисия Франс Тимерманс, който е и кандидат на Партията на европейките социалисти за Председател
на Европейската комисия.
За повече информация вижте видеото.
√ НС ще разгледа спешните промени в антикорупционния закон
Спешните промени в антикорупционния закон влизат за първо четене в парламента. Те бяха внесени от председателя на
правната комисия Данаил Кирилов в отговор на тълкувателно решение на ВКС, довело до прекратяване на дела за
отнемане на незаконно придобито имущество в случаи на оправдателна присъда. Според председателя на
Антикорупционната комисия, в момента у нас се водят над 300 подобни дела, касаещи имущество на стойност над 22 млн.
лева.
√ НС решава да има ли анкетна комисия по схемите за придобиване на гражданство
Депутатите ще обсъдят създаването на временна анкетна комисия за проучване на всички данни по повод изнесени в
медиите твърдения за корупционни схеми около придобиването на българско гражданство.
От ДПС поискаха конституирането й през юни. Тогава във френската преса излезе информация, че 114 души, издирвани от
Интерпол, са получили незаконно български паспорти.
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В края на октомври, при акция на Спецпрокуратурата в Държавната агенция за българите в чужбина, бяха арестувани 20
души, сред които нейният председател Петър Харалампиев и главният й секретар Красимир Томов. Те бяха обвинени, че
са търгували с документи за български произход.
Сумите за услугата стигали до 5000 лева. Малко след ареста, в банкова касета на главния секретар на агенцията бяха
намерени почти половин милион лева с неясен произход.
√ Светлина за частния бизнес в Куба
Кубински предприемачи и хора на изкуството приветстваха правителствени решения, с които се смекчават редица
ограничения пред частния бизнес и свободата на изразяване на артистите. Много критики имаше срещу закон, който би
дал на държавни инспектори правото да закриват изложби или представления. Освен това отпадат текстове, ограничаващи
частната дейност.
Три месеца след идването на власт на президента Мигел Диас-Канел - първият човек от 1959 г. насам извън фамилията
Кастро, който ръководи страната, бяха обнародвани нови закони. Те трябваше да влязат в сила в началото на декември,
но правителството направи крачка назад.
Бяха отменени редица текстове на закони. Като например този, който ограничава предоставянето на един лиценз за
дейност само на един човек и едно заведение. Няма да влезе в сила и ограничението за 50 стола и следователно за 50
куверта на ресторант.
Денис Бланко, служител в ресторант: Има много нервни хора, а преди имаше и доста безработни. Хората не смееха да
поискат лицензи, защото се страхуваха от промените в правилата. Но сега новите мерки са добри за частния бизнес.
Новите закони включваха и задължението всеки предприемач да има банкова сметка, но това положение в крайна сметка
отпадна с изключение на някои специфични дейности.
Освалдо Пердомо, шофьор на такси: Хубавото е, че има повече организация. Лошото - че те ни предлагат твърде малко.
Трябват много документи.
Отменените текстове бяха определени от предприемачите и икономистите в Куба като риск да се спре развитието на
частния бизнес.
Карлос Алсугарей, бивш кубински дипломат: Мисля, че здравият разум надделя. Ако бяха оставили тези правила, щеше да
се създаде напрежение и да има негативно отражение върху икономиката.
Статистиката сочи, че броят на заетите в частния сектор в Куба е нараснал от 157 000 през 2010 г. на 588 000 в края на
октомври тази година. А това представлява 13% от трудоспособното население на страната.
√ Папа Франциск ще посети България от 5 до 7 май
17 години след визитата на папа Йоан Павел Втори в България, още един глава на Светия престол ще посети страната ни.
Негово светейшество папа Франциск ще бъде на официалната апостолическа визита в България от 5 до 7 май. Това
съобщиха днес едновременно Прессекретариатът на Президента и Прессслужбата на Правителството като се позоваха на
официално съобщение на Светия престол.
ългарските държавни мъже многократно оправяха покани към папа Франциск по време на аудиенциите.Премиерът
Борисов два пъти- през 2015 и през през май тази година, когато дори му занесе писмена покана, а папата го похвали за
неговата упоритост и каза, че ще посети Балканите догодина.
Бойко Борисов, министър-председател (25.05.2018 г.): Говорих му, говорих му, говорих му и той каза "Ама ти много
вярваш в това". Викам много. Тогава отвори едно чекмедже, вика - ще вземе листче, нали, взе листче, написа си и го сложи
в джоба.
Покана към папата да посети България беше отправена и от президента Румен Радев през 2017-та. И така, официално стана
ясно, че от 5 до 7 май папа Франциск ще бъде в София и в Раковски, където живее най- компактна общност от католици.
Това ще бъде първото посещение на папа Франциск в България. То идва 17 години след това на папа Йоан Павел Втори,
който беше в страната ни през май 2002 г.
отец Димитър Димитров, храм "Свети Дух", Пловдив: За мен лично е една огромна радост. Това е един жест на внимание
и на оценка на цялата ни нация, на целия народ. Това е едно послание към целия свят и вярвам папа Франциск, който
винаги свидетелства това, ще бъде един посланик, един поклонник и вестител на мира и България има шанс да стане
трибуна на това благовестие на мира за целия свят.
Подробности за програмата още не са известни, но беше публикувано логото на визитата. То изобразява две ръце, които
държат глобус. В него присъстват българският трикольор и района на Балканите. "Мир на земята" е изписано на български
и латински. Жълтият цвят и белия фон пък са цветовете на Ватикана. След България, на 7 май папата ще посети и Скопие.
БНР
√ Безработицата трайно намалява
През 2017 година българите са били с най-слаби възможности за потребление на стоки и услуги в рамките на целия ЕС,
като т.нар. "Действително индивидуално потребление" (AIC) в нашата страна е било едва 54% от средното за Съюза, докато
в Люксембург е било с 32% над средноевропейското ниво (или 132%), показват последни данни на Евростат, оповестени в
четвъртък.
Трябва да се има предвид, че индикаторът AIC е измерител на материалното благосъстояние на домакинствата, като
данните на Евростат се основават на преразгледания паритет на покупателната способност (PPS), както и на последните
данни за БВП за глава от населението на всяка страна - члена на ЕС.
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През миналата година 10 страни-членки са имали равнище на "Действителното индивидуално потребление", което е било
над средното за Съюза, а в останалите 18 то е било под средноевропейското ниво.
Най-високи равнища на AIC на глава от населението са регистрирани в Люксембург (132% над средното за ЕС), следвана от
Германия (122%) и Австрия (117%). Нива над средноевропейските са регистрирани и в Дания (114%), Великобритания
(112%), Белгия (112%), Финландия (112%), Холандия (111%), Швеция (109%) и Франция (108%).
В останалите страни-членки действителното потребление на глава от населението е било по-ниско от
среднооевропейското, като по този показател България продължава да заема последната позиция с възможности за
потребление, които са били едва 54% от осредните. На предпоследната позиция са Унгария и Хърватия, но с индекс AIC от
62%, следвани от Румъния (с 68%).
България заема незавидната последна позиция и в класацията на Евростат на БВП на глава от населението, измерен чрез
стандарта на покупателната способност (PPS). Трябва да се има предвид, че индикаторът PPS е де факто изкуствена парична
единица, която елиминира разликите в ценовите равнища между отделните държави. По този начин с една единица PPS
се купува еднакво количество стоки и услуги във всички страни-членки.
Този показател нашата страна е едва 49% от средния за ЕС, като далеч пред нас са държави като Хърватия (62,%) и Румъния
(63% от средноевропейското ниво). И тук Люксембург оглавява класацията за 2017-а година с 253% над средното за ЕС
ниво.
България заема през последните три години стабилно последната позиция по отношение и на двата показателя.
Показателят AIG за 2015-а и 2016-а беше на ниво 53% от средния на ЕС, преди слабо да се повиши до 54% през 2017-а, а
показателят БВП на глава от населението беше 47% през 2015-а, 48% за 2016-а и 49% за миналата година.
Важно е обаче да се отбележи, че за разлика от България, Румъния отбеляза през последните три години най-значителен
прогрес сред всички 28 членки на Европейския съюз и по двата показателя (според AIC - от 58% през 2015-а до 68% през
2017-а година, а според БВП на човек - от 56% до 63% през миналата година).
Таблица с индикаторите AIG и БВП на глава от населението (като процент от осредните нива за ЕС)
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√ ЕЦБ прогнозира по-слаб икономически растеж за тази и следващата година и по-слаба инфлация догодина
Марио Драги: Рисковете пред икономическия растеж са балансирани, но се преместват в неблагоприятна посока
ЕЦБ ревизира в низходяща посока прогнозите си за икономическия растеж в еврозоната за тази и за следващата година,
като в същото време очаква малко по-висока инфлация през 2018-а, но по-слаба инфлация през 2019-а година, обяви
нейният президент Марио Драги по време на редовната си пресконференция след края на последното за годината
заседание на централна банка.
Според новите макроикономически прогнози на екипа от специалисти на ЕЦБ брутният вътрешен продукт на еврозоната
ще нарасне през настоящата година с 1,9% вместо с 2,0%, каквато беше септемврийската прогноза. За 2019-а година се
очаква забавяне на икономическия растеж до 1,7% (вместо до 1,8%) и до 1,7% през 2020-а година (без промяна). За 2021а година ЕЦБ очаква още по-слаба икономическа експанзия от 1,5%.
Шефът на банката Марио Драги отбеляза, че рисковете за перспективите пред икономическия растеж на еврозоната
остават "в общи линии балансирани", но започват да се преместват в "неблагоприятна (низходяща) посока" с оглед
наличието на геополитически несигурности, заплахата от протекционизъм, уязвимостта на нововъзникващите пазари и
нестабилността на глобалните финансовите пазари.
Драги отбеляза, че постъпващите икономически данни са били по-слаби от очакваното, но основната сила на вътрешното
търсене продължава да подкрепя икономическата експанзия в еврозоната и постепенно увеличаващият се инфлационен
натиск. Това дава основание на членовете на ЕЦБ да бъдат уверени, че инфлацията ще продължава да се приближава към
целевото ниво на централната банка от малко под 2 на сто.
По отношение на инфлацията екипът от икономисти на ЕЦБ очакват тя да нарасне с 1,8% през настоящата година спрямо
септемврийска прогноза за повишение с 1,7%, но през 2019-а година да се забави до 1,6% вместо до 1,7%. За 2020-а година
ЕЦБ продължава да очаква, че индексът на потребителските цени (CPI) ще се повиши с 1,7%, преди леко да се ускори до
1,8% през 2021-а година.
"Супер Марио" потвърди, че ЕЦБ очаква да запази настоящите рекордно ниски лихвите ставки най-малко до края на лятото
на 2019-а година, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира непрекъснато устойчиво
приближаване на инфлацията в средносрочен план до нива, които са малко под 2 на сто".
Той също така потвърди, че на днешното си заседание ЕЦБ е взела решение да приключи в края на месеца програмата си
за покупка на активи (APP), известна като "количествени улеснения", но банката възнамерява да продължи изцяло да
реинвестира постъпленията от падежиращи ценни книжа "за по-дълъг период от време след датата, от която започва да
повишава лихвените проценти, и във всеки случай, докато е необходимо, за да се поддържат благоприятни ликвидни и
стимулиращи парични условия".
Марио Драги отново призова за предприемане на решителни стъпки за приключване на процеса по формиране на
Европейски банков съюз и на съюз на капиталовите пазари.
√ Еврото губи позиции след по-слабите икономически прогнози на ЕЦБ
Еврото губи позиции спрямо останалите основни валути, след като ЕЦБ намали прогнозите си за икономическия растеж и
за инфлацията в еврозоната за следващата година, а президентът на банката Марио Драги предупреди, че балансът на
рисковете започва да се влошава. Отслабването на еврото е факт, въпреки че централната банка обяви официален край на
покупките на еврооблигации по продължилата повече от четири години програма за "количествени улеснения" за общо
2,6 трлн. евро.
След пресконференцията на "Супер Марио" еврото се понижи с 0,3% към часово дъно за деня от 1,1330 долара,
отстъпвайки от сутрешен връх около 1,1392 нивото. Въпреки това единната европейска валута успява да стабилизира над
поредицата нейни дъна около и малко над 1,1300 долара, които бяха в сила от края на октомври насам.
В същото време еврото се понижи към ново дънo за текущата седмица около 0,8952 британски лири на фона на
подкрепата, която паундът намери от инвеститорското облекчение, че премиерът на Великобритания Тереза Мей оцеля
във вота на недоверие, който вчера беше иницииран в рамките на управляващата Консервативна партия.
Еврото отстъпва и от неговия двуседмичен връх около 129,24 японски йени, достигнат за кратко по-рано днес, но
продължава да се търгува относително стабилно непосредствено под 129,00 нивото с оглед на сигналите за известно
възстановяване на инвеститорския риск апетит на световните фондови борси, което води до намаляване и на статута на
йената като "валута - убежище".
Единната европейска валута се търгува и в малко по-ниски нива около 1,1275 швейцарски франка, след като по-рано днес
поскъпна за кратко над 1,1300 франка при напълно очакваното от финансовите пазари решение на Швейцарската
централна банка да запази досегашната си политика на отрицателни лихви и да продължава да се притеснява от все още
високите (според банката) обмени нива на местната валута.
√ Няма да има среща между Тръмп и Путин, преди Русия да освободи украинските кораби и моряци
Няма да има среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, преди Русия да освободи украинските кораби и моряци,
задържани близо до Крим, каза днес съветникът на Тръмп по националната сигурност Джон Болтън, цитиран от Ройтерс.
Насрочената среща между двамата президенти по време на форума на Г-20 в Аржентина също се провали заради
инцидента в Черно море. Тръмп и Путин само размениха по няколко думи в кулоарите на срещата в Буенос Айрес.
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В-к „Аз-буки“
√ Трудният път от науката до продукта
Агенция ще обедини научния мениджмънт и управлението на центровете за върхови постижения и за
компетентност
Планираме да реализираме нов публичен инструмент за подкрепа на развитието на научната и развойната дейност в
България.“ Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева пред 14-ото издание на
Националния иновационен форум. „Предвиждаме създаването на агенция, която да обедини научния мениджмънт и
управлението на центровете (за върхови постижения и за компетентност – б.а.), изградени по Оперативна програма „Наука
и образование за интелигентен растеж“. Целта е да обединим и модернизираме научните обекти, включени в пътната
карта за научна инфраструктура. В агенцията ще са концентрирани и новите инструменти по отношение на отворен достъп
и достъп до научни резултати, включително чрез изграждането на български „облак“ за научни изследвания“, поясни
Карина Ангелиева.
Националният иновационен форум обединява усилията на институциите, бизнеса и неправителствени организации за
подобряване на иновационната среда в страната. Форумът има за цел да насърчи сътрудничеството между български и
чуждестранни организации за стимулиране на националната икономика и повишаване на конкурентоспособността на
българския бизнес. Зам.-министър Ангелиева припомни, че не само България има проблеми с комерсиализирането на
научните резултати, а дори държави като Германия и Франция. Но налице са и положителни тенденции. Докато преди
десет години в 95% от участниците в рамковите програми за наука и иновации са били само научни организации, днес 40
процента от тях са представители на бизнеса.
„Иновативността е присъща на българина като еманация на свободния дух, предприемачеството, въображението и
смелостта на идеите. Тя е дълбоко закодирана в народа ни. Вярвам, че с общите ни усилия ще направим така, че да се
разгърне иновативният талант на българина“, посочи друг участник във форума – президентът Румен Радев. По думите му
при този висок национален човешки капитал, с който България разполага, е недопустимо страната ни да споделя
последното място с Румъния и да бъде в групата на „плахите иноватори“.
„Очаквам този процес да има подкрепата на държавата – като финансиране, като инвестиции в образованието, като
стимули и като административни облекчения“, посочи държавният глава.
Actualno.com
√ Две трети от работодателите имат готовност да наемат бежанци, сочи ново проучване
Най-малко една трета от българите нямат нищо против да имат колега бежанец, но повече от две трети не биха искали да
имат за началник бежанец. Това съобщи на специална конференция Матайс льо Рут, представител на Върховния
комисариат за бежанците към ООН (ВКБООН) в България, позовавайки се на резултатите от проучване през 2017 година,
възложено от ВКБООН.
Откривайки конференция, посветена на заетостта на бежанците в България, организирана от ВКБОН и КАТРО България, той
съобщи, че в консултации между ВКБООН и ОИСР е набелязан План за действие в 10 стъпки за наемане на бежанци и
подчерта, че ВКБООН се интересува от практическата му реализация в България.
Две трети от работодателите имат готовност да наемат бежанци, съобщи Анелия Димитрова, управител на КАТРО
България, представяйки ново проучване на КАТРО за нуждите на българския пазар на труда като ключ към заетостта на
бежанците. Проучването включва анализ на статистики, интервюта с 14 ключови заинтересовани страни и 15 работодатели
от различни сектори и региони в България. Това са средни и големи компании от най-развиващите се сектори. Над 79% са
от преработвателната промишленост като сектор, който най-динамично се развива - шивашка, текстилна, мехатроника,
производство на електро-части и компоненти, продукти за бита и др. Конкретни мерки за по ефективна заетост на
бежанците у нас предлага с проучването КАТРО България, което е възложено от ВКБООН. Изследването анализира
настоящите и бъдещи тенденции в развитието на икономиката и пазара на труда в България, за да идентифицира и очертае
възможностите за по-ефективна и постоянна заетост на бежанците в страната.
"Идентифицирахме сектори, в които виждаме потенциал за развитие на бежанците – селското стопанство в Североизточна
и Северозападна България, хотелиерство и ресторантьорство, аутсорсинг, недвижими имоти – най-вече в поддръжката и
управлението; транспорт, логистика", посочи Димитрова.
Като най-съществени бариери тя изтъкна неразбирането на български език, което е пречка дори за найнискоквалифицирания труд, тъй като работниците трябва да разбират инструкциите и правилата. Според нея с подходящи
политики и усилия на различните институции бежанците могат да бъдат мотивирани за постоянна заетост в България. Тя
съобщи, че изготвените препоръки на КАТРО България за преодоляването на бариерите и използването на потенциала на
бежанците съвпадат в 90% с мерките в плана на ОИСР и ВКБООН.
Ситуацията в България
"Половината от страните, ратифицирали Женевската конвенция от 1951 година, са въвели в законодателството си
ограничения в достъпа на бежанците до трудовия пазар. България не е сред тях. България много добре е разбрала, че
липсата на достъп до пазара на труда за отделното лице е катастрофално и пагубно за страната и нейната икономика",
отбеляза Матайс льо Рут и изтъкна, че от това бежанците да имат трудова заетост печелят двете страни. По думите му
фирмите в България разбират, че бежанците като работна ръка предлагат многообразие и гъвкавост. Много важно е
сътрудничеството на работното място и подкрепата на частния сектор за преодоляване на предразсъдъците, отбеляза още
Рут.
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При най-големия посредник на трудовия пазар – Агенцията по заетостта, в момента има регистрирани едва 15 души със
статут на бежанец, потърсил убежище, което е твърде малко, съобщи началникът на отдел "Анализи и прогнози" в
агенцията Иво Иванов. Както поясни той, още от 2002 година (откакто съществува Законът за убежището и бежанците)
агенцията предоставя услуги на бежанци и има опит в работа с такива хора, в оценяването на техните умения и
адаптирането им към пазара на труда. Може би агенцията трябва да се промени - вместо да бъде пасивен регистратор на
събития и да чака нуждаещите се сами да потърсят услугите ѝ, да навлезе в тези общности проактивно още преди
предоставянето на статут, смята той.
"Голяма част българската работна сила емигрира, демографската криза също оказва негативно влияние върху заетостта. В
момента много от секторите се нуждаят от изпълнителни кадри с добра функционална грамотност и умения за учене.
Бежанците имат тези качества и с малко инвестиции бихме могли да ги пригодим към нашето търсене и да осигурим
резерв, който да гарантира икономическия растеж на страната", смята Иванов. Но голяма част от бежанците, които в
последните няколко години влезнаха в България, нямат намерение за дълготрайно пребиваване в страната и устройване
на българския пазар, изтъкна той.
Все повече работодатели се ориентират за свободните работни места към бежанците. Българска фирма с производствена
база в Нови Искър от 3 – 4 години има опит в наемането на бежанци и в момента търси за 15 вакантни работни места,
поради липса на желаещи българи. "Предлагаме заплащане над минималната заплата, осигурен фирмен транспорт,
възможности за жилищно настаняване", каза представител на компанията.
Чая Колева от БЧК посочи и български пример - организираме курсове, последният беше за фризьорство и имаме успешен
пример за бежанка, която е постъпила вече на работа като фризьор. Добри практики от гражданския сектор представи и
Кариерен център за бежанци на "Каритас". Гамбиецът Муса Ниаси, който от 5 години е в България, показа разработена от
него платформа за публикуване на обяви за работа за бежанци, която осигурява директен контакт между работодателите
и бежанците.
По време на конференцията бяха дадени напътствия за работодатели при наемането на бежанци и дискутирани
проблемите на икономическото включване. ВКБООН представи и примери за добри практики, събрани от цял свят. В
Турция, например се валидират дипломите на бежанците. Издадените им документи за професионалната квалификация
се превеждат на арабски език, за да могат бежанците максимално да се възползват от тях след като се върнат в страната
си. В Таджикистан провеждат 4-месечни стажове в хотел "Шератон", в Швейцария ИКЕА провежда 6-месечни стажове. В
Унгария Асоциация за подкрепа на мигрантите предоставя обучение по компютърни умения с Европейски компютърен
сертификат.
Cross.bg
√ Теми и гости в ефира днес
БНТ, „Сутрешен блок"
Ще поскъпне ли храната заради по-високите цени на тока?
Безопасни ли са българските тунели и как се поддържат?
Българските теми и европейските въпроси - на живо от Брюксел;
Папа Франциск ще посети България - какви са очакванията от визитата?
Звезден спектакъл - 100 Гемениди на час ще паднат от небето през нощта;
БТВ, "Тази сутрин"
Ще останат ли българските шофьори без „Зелена карта" в чужбина и в криза ли е застрахователният бизнес?
Коментар на бившия зам.-председател на Комисията за финансов надзор Румен Гълъбинов
Ще се предава ли на живо броенето на изборните бюлетини, както предложи президентът Румен Радев? В
студиото - експертът по избирателни системи доц. Димитър Димитров
Как билбордове с гей двойки предизвикаха обществен скандал? Какво е мнението на общинските съветници от
Варна и на организаторите на кампанията?
За какво кабинетът „Борисов" похарчи над милиард и половина лева от бюджетния излишък - дискусия в студиото
с проф. Христина Вучева и Красимир Дачев
В рубриката „Чети етикета": Какви са правата ни на пътя при проверка за алкохол и наркотици?
Папа Франциск потвърди посещенито си в България! Какво да очакваме от визитата на светия отец - коментар на
дякон Иван Иванов, преводач при посещението на папа Йоан Павел Втори у нас
Кой е последният отпаднал от „Фермата" преди големия финал в неделя?
Нова телевизия, „Здравей България"
Изчезна началникът на КАТ Казанлък! На живо - къде се губят следите му?
Бивши шефове на Пътната агенция на съд за смъртта на жена в тунел "Ечемишка"! Кои са другите опасни
съоражения в страната?
Месо в легени, оцветени мандарини! Какво ще ядем по празниците - разговор с шефа на Агенцията по храните.
Абсурд в Хитрино! Общината поиска от хората да върнат парите за ремонта на къщите им! Защо?
6 години затвор за надрусан и пиян шофьор без книжка, убил човек на пешеходна пътека! Варна отново излиза на
протест!
Деца воюват в интернет! Как агресията между ученици се пренесе в мрежата?
Как най-голямата католическа общност у нас посреща новината за визитата на Папа Франциск?
Деца готвят благотворително за деца под вещото ръководство на шеф Иван Манчев.
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√ Събития в страната на 14 декември
София.
От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание.
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще приеме в сградата на Министерския
съвет (МС) заместник държавния секретар на САЩ Джон Съливан, който е на двудневно работно посещение в
страната. След края на срещата, в 16.15 часа, министър Екатерина Захариева и заместник държавният секретар
Джон Съливан ще направят съвместни изявления за медиите в Гранитна зала на МС..
От 11.00 часа министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще даде брифинг, на който ще представи
основните резултати от дейността на Министерството на труда и социалната политика през 2018 г. и водещите
приоритети в работата на министерството през 2019 г.
От 09.00 часа в зала „София" в сградата БЧК на бул. „Джеймс Баучер" 76 ще започне обучителен курс по оказване
на първа долекарска помощ за служителите от „Специализирани полицейски сили за опазване и възстановяване
на обществения ред" към Столична дирекция на вътрешните работи.
От 09.30 часа ще започне седмичното заседание на Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет.
От 10.00 часа в киносалона на ВМА ще се проведете 69-тия извънреден Събор на Българския лекарски съюз, на
който Съсловната организация трябва да реши дали ще подпише или не Анекса към НРД 2018 г.
***
Варна.
От 18.30 часа от Община Варна ще започне протестно шествие „Поход за живот 2" с искане за по-голяма присъда
за шофьора, причинил смъртта на балетиста Мартин Чикалов и законодателни промени за отмяна на съкратеното
съдебно следствие при тежки престъпления.
***
Плевен.
От 11.00 часа в Актовата зала на Община Плевен ще се състои поредната церемония по връчването на наградите
„Спортист на годината" 2018 на Община Плевен.
***
Пловдив.
От 08.30 до 12.30 часа в сградата на Многофункционален социален център към Областен съвет на БЧК - Пловдив
ще се проведе традиционната акция по безвъзмездно кръводаряванe.
От 15.30 часа в Център за деца лишени от родителски грижи „Олга Скобелева" ще бъде открита кампанията „SOSГрижа без граници!".
***
Шумен.
От 12.30 часа в Регионлания пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Групата общински съветници „За
Шумен" по повод проблемите с водата в областния град.
От 14.30 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на „ПК „Бюджет и финанси".
От 16.00 часа в зала 203 на общината ще се проведе заседание на ПК „Екология и селско стопанство".
ЕconomyNews
√ Рекордна година за туризма на Балканите
Независимо от информациите за политически сътресения и протести, Балканите изпращат 2018 г. като поредна година на
рекорди в сферата на туризма.
ТУРЦИЯ
Турция постигна нов исторически рекорд в сферата на туризма, като тази година посрещна около 40 милиона туристи,
заяви в края на миналия месец турският президент Реджеп Тайип Ердоган. С този резултат Турция надмина целта си за
2018 г. още преди годината да свърши. През януари тогавашният министър на културата и туризма Нуман Куртулмуш заяви,
че през 2018 г. в страната се очакват над 35 милиона туристи от чужбина - около три милиона гости повече спрямо
предишната 2017 г., когато Турция бе посетена от 32 милиона туристи.
Още в средата на тази година стана ясно, че Турция е на път да постигне рекорд в сферата на един от ключовите сектори
за икономиката си, като министерството на културата и туризма обяви, че е регистрирано близо 30-процентно увеличение
на посещенията на чуждестранните туристи в Турция през първите шест месеца на 2018 г. (в сравнение със същия период
на миналата година).
Преди няколко години Турция, която години наред се смяташе за шампион в областта на туризма сред страните на
Балканите, преживя силен спад в този бранш. Редица фактори доведоха до ситуацията, в която турският туризъм буквално
изживя крах. Първоначално туристите от Западна Европа бяха уплашени от кървавите терористични атаки, извършени в
различни части на Турция. След това се разрази кризата в отношенията между Анкара и Москва, а в разгара на лятото на
2016 г. бе извършен опитът за преврат в Турция, зад който според турските власти стои мрежата на живеещия в САЩ
мюсюлмански проповедник Фетхуллах Гюлен.
Пучът обаче се провали, в страната бяха въведени драконовски мерки за сигурност и отношенията с Русия се
нормализираха. Това са трите основни фактори за възраждането на туризма, за съживяването на който първоначално
допринесоха самите турски граждани, които масово започнаха да посещават най-известните местни курорти. Не трябва да
се забравя обаче и традиционното турско гостоприемство, както и старанието на властите да не увеличават цените на
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услугите въпреки силния спад на турската лира от началото на годината. Същевременно евтината национална валута се
превърна в още един фактор за увеличаване на броя на чуждестранните туристи.
И резултатите са налице - връщане на туристите от Русия, Западна Европа (най-вече от Германия), страните от Балканите
(включително от България и Гърция), арабските страни, Иран. Туристите се завърнаха в курорите на егейското и
средиземноморско крайбрежие, в мегаполиса Истанбул, в столицата Анкара, в граничния град Одрин, в източния окръг
Ван, в централния окръг Кападокия. През месеците юли, август и септември дори се стигна до там, че капацитетът на
хотелите по егейското и средиземноморското крайбрежие бе запълнен на 100 процента и властите започнаха да отправят
призиви към туристите да отложат плановете си, за да могат да посетят турските курорти в малко по-спокойна атмосфера.
Същевременно министърът на културата и туризма Мехмет Ерсой заяви, че властите няма да позволят на опортюнистите
да се възползват от факта, че турските курорти са препълнени и да спекулират.
ГЪРЦИЯ
Очаква се Гърция да изпрати 2018 г. с рекордни показатели както по отношение на броя на туристите, така и по отношение
на туристическите приходи. Гръцкият министър на туризма Елена Кундура заяви наскоро: "Постигнахме един
безпрецедентен туристически "скок" в периода 2015 - 2018 г. Резултатите на гръцкия туризъм през 2018 г. надхвърлят
всички очаквания с нов исторически рекорд за четвърта поредна година, който ще достигне 33 милиона туристи и 2
милиарда евро допълнителни приходи".
Гръцкият туризъм преживя една изключително добра година - факт, който се потвърждава и от официалните данни на
гръцкото министерство на туризма, цитирани от агенция АНА-МПА. През периода януари - септември 2018 г.
туристическият поток в Гърция отбелязва ръст от 10,3 процента в сравнение със същия период миналата година и за първи
път достига до 26 милиона посетители за деветте месеца. Рекордът се дължи на съществения ръст с 12,4 процента на
туристите от чужбина през зимния период (януари - март), както и на общия ръст на чуждестранните туристи през първото
шестмесечие с 19,1 процента. Последният показател според министерството на туризма се дължи на стратегията за
удължаване на летния сезон.
За периода януари - септември приходите от туризъм в Гърция нарастват с 9,1 процента на годишна база и за първи път
надхвърлят 14,2 милиарда евро.
На гръцките летища от чужбина през периода януари - октомври 2018 г. са пристигнали 19,8 милиона пътници, което е с
12,4 процента повече от миналата година.
От друга страна, анализите за развитието на туризма в Гърция показват, че от година на година бюджетът на посетителите
на страната за почивка намалява. През 2005 г. туристите са похарчили в страната 746 евро на човек, докато през 2017 г. едва 522 евро.
ХЪРВАТИЯ
2018 година може би ще е най-добрата за туризма в историята на Хърватия. С всяка година все повече туристи посещават
страната. Тази година хърватският туризъм ще реализира около 125 милиона нощувки, при 13 процента повече туристи в
сравнение с миналата година. До края на годината се очаква Хърватия да спечели от туризъм цели 13 милиарда евро.
Тези резултати се постигат с наложилите се високи критерии и изисквания, включително към гостите. Още миналата година
хърватите въведоха драконовски глоби за туристите, които пият по улиците, ходят без тениски и се държат неприлично.
Кметът на популярния остров Хвар, често посещаван от британски туристи, заяви, че не желае островът бъде определян
като "парти дестинация" и подчерта, че печалбата от туризма не е всичко, към което Хърватия се стреми.
Това доведе до повишаване на качеството на туристите, идващи на хърватското крайбрежие. Тази година те търсеха поскоро луксозно настаняване. Търсенето на хотели с четири или пет звезди се увеличи средно с 20 процента в сравнение с
тризвездните. Същевременно през 2018 г. бяха открити цели 50 нови хотела, а догодина броят им може да бъде още поголям.
Кметът на Дубровник Мато Франкович поиска да бъде намален два пъти броят на туристите, пристигащи всеки ден в града
с големите круизни кораби, които плават в Средиземно море. Кметът се опасява, че средновековният град може да бъде
задушен от големия брой туристи. Той каза, че сегашната средна цифра от осем хиляди туристи от круизни кораби на ден
би трябвало да се намали на четири хиляди.
Кметът настоява и за ограничаване на туроператорите, които организират еднодневни посещения в града, който е защитен
от ЮНЕСКО от 1979 г. Дубровик е едно от шестте най-посещавани пристанища от крузини кораби. Миналата година в
Дубровник са акостирали 639 кораба, с които са пристигнали над 830 000 пътници.
Освен това Хърватия поиска от Албания да предприеме мерки за спиране на замърсяването на Адриатическо море, което
идва от албански води. Хърватският външен министър Мария Пейчинович Бурич изтъкна на среща с албанския си колега
Дитмир Бушати в Тирана, че защитата от замърсяване на Адриатическо море е едно от условията за членство на Албания
в Европейския съюз. Двамата министри оцениха, че трябва да се защити Адриатическо море, защото не може да има развит
туризъм при наличието на екологични проблеми.
ЧЕРНА ГОРА
Черна гора догонва хърватския туризъм и дори е наричана новото Монако. Тя спечели от туризъм над 900 милиона евро
за първите девет месеца на годината, което е повече отколкото през цялата минала година, съобщи хърватският министър
на туризма и добави, че това е най-добрият туристически сезон в историята.
Над 17 процента повече туристи са посетили страната в сравнение със същия период на миналата година. Рекорден брой
пътници са пристигнали в страната на летищата в Подгорица и Тиват, регистриран е и наплив по граничните пунктове.
Както Хърватия, и Черна гора привлича все повече богати туристи. Един от най-сигурните признаци за светлото бъдеще на
страната е прекрасната марина за луксозни яхти Порто Монтенегро, построена през 2009 г.
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В Черна гора обаче не искат да бъдат сравнявани с Монако, което според черногорците е изгубило истинската си
атмосфера. В Черна гора има природни красоти, вкусна храна и вино от местно отглеждано грозде, пословична
гостоприемност, които привличат повече туристи, отколкото страната може да поеме.
Затова например средновековният град Котор, оцелял от векове при природни бедствия и войни и включен в списъка на
световното наследство на ЮНЕСКО, е застрашен от масовия туризъм. През лятото този град с 22 600 жители посреща до
четири круизни кораба всеки ден и 10 000 туристи на ден в силния сезон. Градът буквално се задушава, опасяват се
местните власти, които, както и врастите в Дубровник, обмислят мерки за ограничаване на туристическия поток.
Туризмът е жизненоважен отрасъл на икономиката на Черна гора, като той представлява близо една четвърт от БВП
благодарение на два милиона туристи годишно, които приема тази страна с малко над 600 000 жители, основно по
крайбрежието си.
СЛОВЕНИЯ
Броят на чуждестранните туристи в Словения е скочил с близо 17 процента миналата година и е достигнал 3,4 милиона
души, съобщи словенският статистически институт, отбелязвайки, че цифрата се е увеличила благодарение на факта, че
първата дама на САЩ Мелания Тръмп е родена в Словения. Нова туристическа дестинация е родното й градче Севница.
Словения е прочута преди всичко с пещерата Постойна, включена в списъка на ЮНЕСКО, и със старинните си замъци.
Страната е известна като сигурна и зелена дестинация в сърцето на Европа, предлагаща достъп до Адриатическо море и
до планински местности. Туристи се стичат в адриатическите градове Копер, Пиран, Порторож и Изола, а езерото Блед с
бароковата църква е като излязло от приказките и привлича романтично настроени двойки, които идват тук да сключат
брак.
Тази година бе петата поредна успешна година с рекорден брой туристи. Най-много са те от Италия, Германия и Австрия,
като броят на гостите от Германия се се е увеличил с 26 процента в сравнение с предходната година, а броят на туристите
от САЩ е нараснал с 24 процента през ноември.
Освен това все по-голям брой туристи, които посещават Словения, решават да прекарат времето си в наблюдение на мечки.
Най-благоприятното време за наблюдение на мечките е лятото или началото на есента, когато дните са дълги, а мечките
излизат да търсят храна, докато не се стъмни. Ареалът на мечките е ограден от четириметрова ограда и наблюдението им
е безопасно.
Дневник
√ ЕС каза "не" на Мей за предоговарянето на сделката за Брекзит
Европейският съвет реши тази нощ, че постигнатото споразумение за оттеглянето на Великобритания от ЕС не подлежи на
предоговаряне.
В заключенията, посветени на този въпрос, се посочва, че предвидената в споразумението предпазна мярка за границата
между Ирландия и Северна Ирландия е само защитен механизъм. Европейският съвет изразява очакването той да не се
прилага, както и до 31 декември 2020 г. да бъде възприет друг възможен подход. Ако прилагането на мярката се наложи,
това ще бъде временно, до намирането на постоянно решение.
На пресконференция след първия ден от заседанието на Европейския съвет председателят на Европейската комисия ЖанКлод Юнкер заяви, че очаква от "британските приятели" да кажат как си представят бъдещите отношения с ЕС, предаде
БТА. Очакваме в следващите седмици да ни съобщят очакванията си, имаме нужда от яснота, добави той.
Юнкер съобщи, че на 19 декември Еврокомисията ще представи подготовката си в случай, че Великобритания напусне ЕС
без споразумение. Британският премиер Тереза Мей се бори смело, но няма резултати, коментира той.
Най-вече бихме искали да се знае, че предоговаряне на споразумението няма да има, нови правни задължения няма да
бъдат поемани, посочи председателят. Попитан дали наистина е възможно с напускането на Великобритания да бъдат
въведени визи за гражданите на ЕС и за британците, той поясни, че този въпрос е част от преговорите за бъдещите
отношения с Лондон.
"Необходимо е одобрение на споразумението не само на британския парламент, но и от Европейския парламент. Това са
два парламента - единият е континентален, другият е островен, мнението и на двата е важно. Останах с впечатлението от
дебатите в британския парламент, че има голямо разнообразие от мнения, стори ми се, че няма да има съгласие в никаква
посока. Струва ми се, че трябва да започнем преговорите за бъдещите отношения на ясна основа. Струва ми се неудобно
да се очаква ЕС да предложи посоката. Според мен по-скоро Великобритания, британското правителството или
парламентът в Лондон, трябва да кажат какво желаят в бъдеще от ЕС", заяви Юнкер.
Мей участва в срещата на лидерите ден след като спечели вътрешния вот на недоверие в партията си. След като в
понеделник отложи гласуването на сделката в британския парламент, което трябваше да се състои във вторник, поради
недостатъчна подкрепа сред депутатите, Мей започна отчаяни опити да издейства отстъпки от европейските лидери, които
обаче още преди вчерашната среща бяха категорични – предоговаряне на споразумението за излизането на
Великобритания от ЕС няма да има. Сега очакванията са вотът в британския парламент да се състои преди 21 януари.
Мей искаше да получи правни уверения, че ако бъде използвана ирландската "предпазна мрежа", то ще е само временно.
Тези уверения са й необходими, за да успее да прокара споразумението през парламента. Тя предупреди, че сделката е
"в риск", ако не бъдат адресирани опасенията на депутатите. Юнкер обаче подчерта, че може да има разяснения, но не и
предоговаряне, предаде Би Би Си.
Според критиците "предпазната мрежа", която цели да се избегне твърда граница в Северна Ирландия, ще принуди
Великобритания да спазва правилата на ЕС за неопределено време и ще ограничи възможностите й да сключва търговски
сделки.
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Председателят на Европейския съвет Доналд Туск също потвърди, че сделката не може да бъде предоговорена. Той увери,
че предпазният механизъм ще "се прилага временно, освен ако и докато не бъде отменен от последващо споразумение,
което да гарантира, че е зибегната твърдата граница".
Австрийският канцлер Себастиан Курц, чиято страна в момента е ротационен председател на Съвета на ЕС, намекна, че е
възможно през януари да има специална среща за Брекзит, на която да бъдат договорени "допълнителни уверения".
Manager.bg
√ България получи покана за членство в Световната организация на свободните зони
България получи покана за членство в Световната организация на свободните зони. Това е станало по време на среща
между заместник-министъра на икономиката Александър Манолев и изпълнителния директор на международната
организация Самир Хамроуни, съобщиха от министерството.
Регистрирана в Женева и със седалище в Дубай, Световната организация на свободните зони е единствената
международна, многостранна организация на свободните зони в света, която включва държави, които последователно
развиват такива локации за инвестиции.
Чрез организацията страната ни ще може да получава информация в реално време за инвестициите в свободни зони в
света и за насърчителните мерки, които другите държави предлагат. По този начин ще можем да съпоставяме нашите
силни и слаби страни и да бъдем още по-конкурентни, е станало известно по време на срещата. Хамруни е подчертал, че
е впечатлен от икономическите резултати, които страната ни постига и е поканил Министерството на икономиката да бъде
партньор и наблюдател към организацията.
Държавата развива 11 индустриални зони, които привличат все повече инвестиции и се утвърждават като локации с
добавена стойност за бизнеса, е подчертал Александър Манолев. Той е предложил Световната организация на свободните
зони да задълбочи оперативния контакт с Национална компания "Индустриални зони" - институцията, която оперативно
менажира тези зони.
Хамруни е поканил страната ни, в лицето на Министерството на икономиката, да участва в Годишната среща на
организацията през лятото на 2019 г. и да представи инвестиционните си предимства пред над 2000 делегати и членове.
Световната организация на свободните зони (The World Free Zones Organization - World FZO) е глобална организация с
нестопанска цел, обединяваща свободни зони от целия свят, за да им даде възможност да постигат общи цели и да
решават общи проблеми. Една от основните им цели е да повишат осведомеността относно ползите, които могат да
донесат свободните зони от гледна точка на засилване на преките чуждестранни инвестиции и търговията; насърчаване на
културното разнообразие; стимулиране на иновациите и развитие на уменията; създаване на нови работни места и
индустрии, както и придаване на стабилност на световната икономика и просперитет на народите. Днес организацията
обединява над 500 членове от целия свят.
√ Националната библиотека подарява читателски карти
Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" празнува паметна годишнина с безценен подарък за всички свои
посетители- безплатни годишни читателски карти. Инициативата е по случай 140 годишния юбилей на библиотеката, който
се отбелязва на 10 декември. Този повод бе отбелязан с различни събития, като откриването изложбата „Съкровищата на
Националната библиотека“, представяща ценни книжни артефакти и валидирането на пощенска марка с лика на
основателя на библиотеката професор Марин Дринов.
По случай годишнината Националната библиотека реши да подари на своите читатели и годишни читателски карти.
Всеки заинтересуван би могъл да се сдобие с такава карта всеки ден между 12 и 21 декември от 8,30 до 19 ч. както и тази
събота (15 декември) от 9 до 15 ч.
√ Хиляди на протест в Унгария срещу "робски закон"
Хиляди излязоха по улиците на Будапеща в протест срещу политиката на кабинета на Виктор Орбан, пишат световните
медии. Близо 3 000 души се събраха пред парламента в Будапеща.
Протестиращите недоволстват срещу новия трудов кодекс, известен вече като "робски закон" и срещу изменения в
съдебната система. Новите трудовите регулации позволяват на работодателите да изискват от служителите си до 400 часа
извънреден труд годишно. Така допълнителният труд може да достигне още осем часа седмично за някои работници,
еквивалентно на допълнителен работен ден, посочва euronews. Изменението, което също разгневи синдикатите, е, че
работодателите ще могат да забавят плащанията за допълнителните часове до три години.
Промените в съдебната система пък ще позволи на политиците да се намесят в работата на правосъдието.
Административните съдилища ще поемат дела за държавния бизнес като данъчното облагане и изборите, които
понастоящем се обработват в основната правна система. Правителството заяви, че съдилищата ще бъдат
председателствани от независими съдии, които ще могат да разглеждат делата по-ефикасно. Критиците казват, че това ще
позволи политическа намеса в съдебни дела и допълнително ще подкопае върховенството на закона.
В изявление Хелзинкския комитет заяви, че законът "представлява сериозна заплаха за върховенството на закона в Унгария
и противоречи на ценностите, които Унгария е приела, когато се е присъединила към Европейския съюз".
По време на бурните протестни снощи, тълпата скандира лозунги срещу Орбан и партията му ФИДЕС като "Орбан върви в
ада" и "Предатели, Предатели". Полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне събралото се множество.
Правителството на Виктор Орбан е изградило система, която критиците виждат като автократични, засягащи бизнеса,
академичните среди, съдилищата и медиите, но рядко разстройва различни вътрешни избирателни групи едновременно,
пише изданието.
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