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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ПО ПРОЕКТА НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА 2019 Г, БЮДЖЕТА НА ДОО И БЮДЖЕТА НА 
НЗОК ЗА 2019 Г.  
Във връзка с обсъждането на проекта на държавния бюджет на Република България за 2019 г., бюджета на ДОО и бюджета 
на НЗОК за 2019 г. Асоциация на индустриалния капитал в България изпрати своята позиция до вицепремиера и 
председател на НСТС Валери Симеонов и до председателите на Парламентарните комисии при 44-тото Народно събрание 
на Република България. 

ПОЗИЦИЯ 
НА АСОЦИАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ 

Законът за държавния бюджет е фундаментална законодателна норма, чрез която парламентарното мнозинство и 
излъченото от него правителство разработват политики в различните сфери на обществено-икономическия живот и 
реализират функционирането на държавния апарат. 
Позицията на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е фокусирана основно върху предвижданите 
параметри на Бюджет – 2019 и предвидените в него политики на българското правителство и е съобразена с дадените вече 
препоръки на бизнеса към Бюджет 2019 г. за подобряване на бизнес средата в България. 
  I. Изразяваме своето принципно положително становище по проекта за държавен бюджет на Република България за 
2019 г., което мотивираме с изброените факти и политики, като в същото време правим някои бележки и препоръки: 

▪ Относително реалистична прогноза на ръста на БВП – 3.7%, която се доближава до прогнозирания от АИКБ ръст на 
БВП (3.8%) в дадените препоръки към Бюджет 2019 и направеното сред членовете на Асоциацията проучване за 
нагласите на бизнеса за 2019 г. Трябва да отбележим, че за да се осъществи така желаната конвергенция на 
българската икономика, тя се нуждае от по-голям растеж, който може да се осъществи само след провеждане на 
редица политики и реформи в сферата на пазара на труда, пенсионното осигуряване, трудово-
медицинската експертиза, здравеопазването, енергетиката, сигурността, съдебната система, 
образованието, административната реформа и електронното управление; 

▪ Относително реалистична прогноза за нивото на безработицата – 4.8%, ръст на заетостта – 0.3% и ръст на 
компенсациите на заетите – 8.4%. АИКБ смята, че тези показатели могат да продължат динамиката си на 
подобряване, ако се премахне грубата административна намеса на пазара на труда чрез ежегодното 
необосновано повишаване на минималната работна заплата и минималните осигурителни доходи, както и 
запазването на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за частния сектор; 

▪ Запазване на ниска преразпределителна функция на бюджета – 38.3%,  въпреки че тя се увеличава рязко спрямо 
очакваното изпълнение на разходите в Бюджет 2018 – 35.7%, като отчитаме ефекта на новите източници на 
приходи и разходи в бюджета, а именно: Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и „Въвеждането на 
ТОЛ такса и електронна винетка“; 

▪ Намаляване на нивото на държавния дълг и лихвите по него, очаква се размерът му към 31.12.2019 г. да бъде 
сведен до 22.2 млрд. лв. или около 19.1% от БВП; 

▪ Очаква се Бюджет 2018 да бъде изпълнен с 0.5% бюджетен излишък, т.е. приходите да надвишат разходите с около 
600 млн. лв.; 

▪ Запазване на данъчния модел и на данъчните ставки и прогноза за увеличено ниво на приходите по 
консолидираната фискална програма за 2019 г. – 4 650 млн. лв. повече от очакваното изпълнение на приходите за 
2018 г., отново отчитайки ефекта на новите източници на приходи в бюджета, а именно: Фонд „Сигурност на 
електроенергийната система“ и „Въвеждането на ТОЛ такса и електронна винетка“; 

▪ Увеличаване на разходите за сектор „Образование“ с 358.9 млн. лв., като от тях 330 млн. лв. са за увеличение на 
заплатите с 20% на педагогическия персонал. Само мотивирането на учителския състав няма да осигури качествена 
промяна на резултатите в образованието. За да се модернизира образователната система, задължително трябва 
в бюджета да се предвидят средства за капиталови разходи за ремонт на сградите на училищата и за 
електронизация на учебния процес. 

Въпреки това не можем да не отбележим различния подход при съставянето на бюджета на сектор „Образование“ и 
поставянето на ключови индикатори за изпълнение и целеви стойности на очакваните резултати. 
Оценяваме положително започналите реформи в областта на професионалното образование и особено мерките в 
областта на дуалното обучение и финансирането на извънкласните форми. Подкрепяме: 
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– Увеличение на учениците в професионалното образование, включени в дуална форма на обучение – 2800 ученици и 200 
работодатели; 
– Допълнително финансиране за приоритетни направления и защитени специалности в образованието; 
– Допълнителни средства (9.8 млн. лв.) за допълващ стандарт (2% от основния стандарт) за учениците в гимназиалния етап; 
– Транспорт за учениците в професионалните гимназии; 
– 25,1 млн. лв. за занимания по интереси на 700 хил. ученици; 
– 1.6 млн. лв. допълнителни средства за стипендии за учениците от професионалните училища, обучавани в дуална форма 
и/или защитени професии. 
В областта на висшето образование отбелязваме като добра мярка осигуряването на 2 млн. лв. за освобождаване от такси 
за обучение на студенти в дефицитни специалности. 

▪ Опит за реформа в сектор „Здравеопазване“, както и увеличаване на разходите с 545.9 млн. лв. в това число: 490 
млн.лв. в бюджета на НЗОК и 55.9 млн. лв. в бюджета на Министерство на здравеопазването. 

Не подкрепяме предложените в държавния бюджет: 
▪ Бюджетен дефицит в размер на 0.5%. След 2 години с реализиран бюджетен излишък, които бяха планирани с 

бюджетен дефицит, отново прогнозираме дефицит на държавния бюджет за 2019 г. Годините на икономически 
ръст трябва да се използват за правене на реформи и натрупване на резерви, с които да бъде посрещната 
предстоящата криза; 

▪ Увеличение на заплатите и възнагражденията за полиция и вътрешен ред и сигурност, без извършване на 
необходимите реформи и намаляване на числеността на персонала. Нови 116 млн. лв., след извънредно 
разходваните 100 млн. през 2018 г. и отново 95% от общия бюджет на сектора е за възнаграждения. България е 
страната в ЕС с най-много служители на МВР на глава от населението и най-голям дял от БВП за сектор „Вътрешен 
ред и сигурност“. Това не прави гражданите ни по-спокойни и защитени. Трябва спешно да бъде извършена 
реформа в сектора; 

▪ Увеличение на възнагражденията на заетите в бюджетния сектор с 10% без извършване на необходимите 
реформи и намаляване на числеността на персонала. Изпълнителната власт категорично се отказа от реформа в 
държавната администрация. В проектите за държавния бюджет през последните години поне виждахме 
намерения за централизация на дейности, аутсорсване на услуги, съкращаване на персонал и т.н. АИКБ е на 
позицията, че чрез електронизация и модернизация на държавната администрация е възможно да бъде спестен 
човешки и финансов ресурс, с което значително да се увеличат възнагражденията на заетите в бюджетния сектор; 

▪ Липса на достатъчно средства за капиталови разходи в бюджета на Министерство на здравеопазването. 
Държавните болници (общо 64 на брой) са в окаяно материално и техническо състояние и разчитат главно на 
дарения от пациентите за ремонт на болнични стаи и зали. Държавата е абдикирала от задълженията си и под 
натиска на европейските ни партньори предвижда повече капиталови разходи за ремонт на институциите за 
лишаване от свобода (затворите), отколкото за ремонти в рушащите се държавни болници; 

▪ Увеличение на капиталовите разходи в сектор „Отбрана“. АИКБ настоява при увеличаване на разходите за 
въоръжение, приоритет да има българската отбранителна промишленост там, където това е възможно, а където 
не е – да се ползва активно практиката на офсетни поръчки; 

▪ Културата и науката остават недофинансирани. Настояваме за увеличение на средствата за култура, като 
настояваме те да се използват ефективно по предназначение, конкретно в изпълнение на стандарта за попълване 
на фондовете от книги и периодика на публичните библиотеки в Република България; 

▪ Средствата, предвидени за Националния план за действия по заетостта (НПДЗ), за поредна година са непроменени 
и крайно недостатъчни. Трябва да се осигури финансиране за обучения за преодоляване на структурната 
безработица; 

▪ Недостатъчно средства за рекламна политика на националния туристически продукт; 
▪ Само 9 млн. лв. бюджет за мерки по Закона за насърчаване на инвестициите. При рекорден срив на инвестициите 

държавата отново няма адекватно да финансира насърчаването на инвестициите. 
  II. Категорично НЕ ПОДКРЕПЯМЕ заложените в Бюджет 2019 г. административно налагани политики по доходите, без 
съгласието на социалните партньори, а някои от тях – и без проведени консултации и преговори. Изброените по-долу 
намерения са и причината да не подкрепим бюджета на държавното обществено осигуряване. 

▪ Необосновано административно увеличение на МРЗ от 510 лв. на 560 лв. Преговорите между работодателите и 
синдикатите за изработване на прозрачен механизъм за определяне на размера на МРЗ отново са в „задънена 
улица“. Министерството на труда и социалната политика трябва да положи усилия за завършване на процеса на 
преговорите, а дотогава МРЗ трябва да не се променя; 

▪ Вместо отмяна на минималните осигурителни прагове, които от 3 години не се договарят, отново се получава 
необосновано административно увеличение на МОД като следствие на увеличената МРЗ; 

▪ Запазването на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит /класове/ за частния 
сектор; 

▪ Увеличаването на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. на 3 000 лв. в 
противоречие с програмата за управление и пролетната средносрочна бюджетна прогноза; 

▪ Увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – съответно за 2019 г. в размер 
на 560 лв.; 

▪ Увеличаване с 60% на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и 
тютюнопроизводители от 350 лв. на 560 лв. от началото на 2019 г.; 
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▪ Запазване на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност. Остават първите 
3 дни болнични за сметка на работодателя. Предвиждаме нов ръст на разходите за обезщетенията за временна 
нетрудоспособност; 

▪ Недостатъчни реформи в областта на медицинската и трудовата експертиза и в отпускането на инвалидни пенсии. 
Предвиждаме нов ръст на инвалидните пенсии; 

▪ Запазване на 410 дни отпуск поради бременност и раждане. След който майките имат право на отпуск за 
отглеждане на дете до 2-годишна възраст срещу ниското обезщетение в размер на 380 лв. на месец, което задържа 
работната сила на майките извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка. Връщането им на работа 
след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави трудна адаптацията им на работното място. 

АИКБ принципно не възразява срещу проекта за бюджет на НЗОК 
Вече традиционно бюджетът на НЗОК расте, като през 2019 г. се увеличава с над 490 млн. лв. Разликата в настоящия 
бюджет е, че в него „прозира“ воля за реформи и за увеличаване на контрола при разходването на финансовите средства, 
както и опит за подобряване на качеството за здравните услуги. 
Надяваме се, че създаването на Агенция за медицински надзор чрез обединяването на Изпълнителна агенция 
„Медицински одит“ и Изпълнителна агенция по трансплантация ще доведе до подобряване на регулирането и контрола 
на медицинските дейности. 
Въвеждането на предварителен контрол за създаването на нови лечебни заведения за болнична помощ и разширяване 
дейността на съществуващите лечебни заведения и предвиденото в проектозакона, че Народното събрание ще дава 
съгласие за създаване на нови лечебни заведения за болнична помощ, е позитивна мярка, която ще 
ограничи  безконтролното и без оценка на нуждите увеличаване на броя на лечебните заведения. 
Регламентирането на механизъм за предварителен контрол върху откриването на нови медицински дейности в 
съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, като предварителното съгласие за извършването на такива 
дейности да бъде давано от Министерския съвет и да бъде задължителна предпоставка за извършване на промени в 
разрешението за лечебна дейност от Агенцията за медицински надзор, е мярка, която ще ограничи безконтролното и без 
оценка на нуждите откриване на нови медицински дейности в съществуващи лечебни заведения за болнична помощ. 
Предложението за въвеждане на принцип за предписване на лекарствените продукти на база терапевтичния курс 
съобразено с неговата разходна ефективност трябва да доведе до предвидимост в разходите на НЗОК за лекарствени 
продукти, но не за сметка на достъпа на здравноосигурените лица до лекарствена терапия, нито за сметка на нейната 
терапевтична ефикасност. 
АИКБ одобрява целите, с които се създава и ще се поддържа Национална здравно-информационна система, но като има 
предвид представената визия, се отнася скептично към очаквания резултат. 
В същото време трябва да отбележим, че за поредна година не се променя структурата на бюджета на НЗОК и най-големи 
ресурси отново са предвидени за осигуряването на лекарствени средства за лечение и за болнична помощ. 
Недофинансирана отново остава превенцията на здравето. Практиката в Западна Европа е точно обратната, като логиката 
е, че финансирането на превенцията и навременното лечение винаги е значително по-евтино от последващото болничното 
лечение. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът настоява втората година майчинство да отпадне 
От АИКБ твърдят, че връщането на майките на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави 
трудна адаптацията им на работното място 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отново се обяви против запазването на втората година от 
платения отпуск по майчинство, през която обезщетението за отглеждане на дете е 380 лв. на месец. Днес от организацията 
изпратиха до медиите официалното си становище по Закона за държавния бюджет за 2019 г. 
Според бизнеса от една страна обезщетението е ниско, а от друга – платеният отпуск "задържа работната сила на майките 
извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка".  
От АИКБ твърдят, че връщането на майките на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави трудна 
адаптацията им на работното място. 
Съвсем очаквано, бизнесът е против вдигането на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв., както и против 
повишаването на минималните осигурителни прагове. Преговорите между работодателите и синдикатите за изработване 
на прозрачен механизъм за определяне на размера на МРЗ отново са в „задънена улица“, припомнят от организацията. 
Както и предишни години от АИКБ настояват да се премахне добавката за "клас прослужено време" в заплатите на 
работещите. 
„Категорично не подкрепяме заложените в Бюджет 2019 г. административно налагани политики по доходите, без 
съгласието на социалните партньори, а някои от тях – и без проведени консултации и преговори“, се посочва в 
становището. 
Организацията се обявява и против повишаването на заплатите в бюджетната сфера с 10%, особено тези на полицията. 
„Изпълнителната власт категорично се отказа от реформа в държавната администрация. В проектите за държавния бюджет 
през последните години поне виждахме намерения за централизация на дейности, аутсорсване на услуги, съкращаване на 
персонал и т.н. АИКБ е на позицията, че чрез електронизация и модернизация на държавната администрация е възможно 
да бъде спестен човешки и финансов ресурс, с което значително да се увеличат възнагражденията на заетите в бюджетния 
сектор“, пише в становището. 
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Според АИКБ държавата е абдикирала от задълженията си и под натиска на европейските партньори на България 
предвижда повече капиталови разходи за ремонт на институциите за лишаване от свобода (затворите), отколкото за 
ремонти в рушащите се държавни болници. Държавните болници (общо 64 на брой) са в окаяно материално и техническо 
състояние и разчитат главно на дарения от пациентите за ремонт на болнични стаи и зали, припомня бизнесът. 
Според работодателите реформите в областта на медицинската и трудовата експертиза са недостатъчни и в отпускането 
на инвалидни пенсии, като в същото време се предвижда нов ръст на инвалидните пенсии. 
Организацията отново заяви и позицията си срещу увеличаването на максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 
лв. от 1 януари 2019 г. Според АИКБ това е в противоречие с правителствената програма за управление и пролетната 
средносрочна бюджетна прогноза 
АИКБ принципно подкрепя Бюджет 2019, включително прогнозирания реалистичен растеж от 3,7%, намаляването на 
дълга, запазването на ниската преразпределителна функция на бюджета, а също и увеличението на парите за образование 
и реформите в сектора. Организацията одобрява и "опита за реформа" в сектор "Здравеопазване". АИКБ принципно не 
възразява срещу проекта за бюджет на НЗОК. „АИКБ одобрява целите, с които се създава и ще се поддържа Национална 
здравно-информационна система, но като има предвид представената визия, се отнася скептично към очаквания 
резултат“, се казва в становищято. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Бизнес асоциация възрази срещу дългото майчинство  
В становище към проектобюджета за 2019 г. Асоциацията на индустриалния капитал възразява срещу дългото майчинство, 
което оставя извън пазара на труда жените с деца до 2-годишна възраст. 
Запазването на 410 дни отпуск поради бременност и раждане, след който майките имат право на отпуск за отглеждане на 
дете до 2-годишна възраст срещу ниското обезщетение в размер на 380 лв. на месец задържа работната сила на майките 
извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка, се казва в становище на работодателската организация. 
Според асоциацията връщането на майките на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави трудна 
адаптацията им на работното място. 
В становището на асоциацията се възразява още срещу увеличаването на максималния осигурителен доход от 2 600 лв. на 
3 000 лв., увеличаването на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се на 560 лв., увеличаването с 60% на 
минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите - от 350 лв. на 560 лв. 
Работодателската организация не одобрява, че се запазва задължението на работодателя да изплаща първите три дни от 
болничните на служителите си и предвижда увеличение на разходите за инвалидни пенсии заради недостатъчните 
реформи в тази област. 
 
В. Сега 
 
√ Бизнесът се обяви против дългото майчинство  
Връщането на жените на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици, мотивират се от АИКБ  
Работодателите се обявиха срещу прекалено дългия отпуск по майчинство у нас. "Категорично не подкрепяме запазване 
на 410 дни отпуск поради бременност и раждане, след който майките имат право на отпуск за отглеждане на дете до 2-
годишна възраст срещу ниското обезщетение в размер на 380 лв. на месец, което задържа работната сила на майките 
извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка. Връщането им на работа след 2 години води до загуба на 
трудовите им навици и прави трудна адаптацията им на работното място", пише в позиция на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България за трите бюджетни закона. 
От асоциацията не предлагат решение или друг срок. България действително е първенец в Европа по дълго платено 
майчинство. Втората година обаче е изключително ниско платена - сумата догодина остава замразена на 380 лв., въпреки 
че първоначално бе обвързана с минималната работна заплата, която догодина ще е 560 лв. Аргументът за задържането 
на това обезщетение според социалния министър Бисер Петков е именно да се мотивират жените да се върнат по-бързо 
на работа. 
Възражения около прекалено дългите отпуски имат и от Българската стопанска камара. Оттам писаха на кабинета да 
премахне платения отпуск, който се полага върху времето, прекарано в отглеждане на дете. Сега върху двете години на 
майчинството се дава и редовен платен годишен отпуск. По въпроса наскоро се произнесе Европейският съд в Люксембург, 
според който периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период за действително полагане на труд, поради 
което, ако в националното законодателство е предвидено върху този период да няма платен отпуск, това е в съответствие 
на европейските норми. 
ЗА И ПРОТИВ 
АИКБ се обявява против "необоснованото административно увеличение на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 
лв.", като настоява тя да не се увеличава, докато не се договори прозрачен механизъм за определянето й между 
работодатели и синдикати. Очаквано е против вдигането на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. и 
вдигането на минималните осигурителни прагове до размера на най-ниското възнаграждение. Работодателите са 
недоволни и от това, че догодина пак ще трябва да плащат първите три дни болнични, което ще доведе до "нов ръст на 
разходите за обезщетенията за временна нетрудоспособност". Асоциацията прогнозира и нов ръст на инвалидните пенсии 
заради "недостатъчни реформи в областта на медицинската и трудовата експертиза и в отпускането на инвалидни пенсии". 
Подкрепа се дава принципно за бюджета, запазването на данъчния модел, увеличените пари за образование, реформите 
в професионалното образование, както и за "опита за реформа в сектор здравеопазване". 
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Dnes.bg 
 
√ Бизнесът пак: 2 години майчинство – загуба на трудови навици! 
АИКБ е против вдигането на минималната заплата и праговете 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отново се обяви против запазването на втората година от 
платения отпуск по майчинство, през която обезщетението за отглеждане на дете е 380 лв. месечно. Днес от организацията 
изпратиха до медиите официалното си становище по Закона за държавния бюджет за 2019 г. 
Според бизнеса от една страна обезщетението е ниско, а от друга – платеният отпуск "задържа работната сила на майките 
извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка". 
Съвсем очаквано, бизнесът е против вдигането на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв., както и против 
повишаването на минималните осигурителни прагове. Преговорите между работодателите и синдикатите за изработване 
на прозрачен механизъм за определяне на размера на МРЗ отново са в "задънена улица", припомнят от организацията. 
Както и предишни години от АИКБ настояват да се премахне добавката за "клас прослужено време" в заплатите на 
работещите. 
Организацията се обявява и против повишаването на заплатите в бюджетната сфера с 10%, особено тези на полицията. 
Според работодателите изпълнителната власт категорично се е отказала от реформа в държавната администрация, а чрез 
електронизация и модернизация на държавната администрация е възможно да бъде спестен човешки и финансов ресурс, 
с което значително да се увеличат възнагражденията на заетите в бюджетния сектор. 
Според АИКБ държавата е абдикирала от задълженията си и под натиска на европейските партньори на България 
предвижда повече капиталови разходи за ремонт на институциите за лишаване от свобода (затворите), отколкото за 
ремонти в рушащите се държавни болници. Държавните болници (общо 64 на брой) са в окаяно материално и техническо 
състояние и разчитат главно на дарения от пациентите за ремонт на болнични стаи и зали, припомня бизнесът. 
Според работодателите реформите в областта на медицинската и трудовата експертиза са недостатъчни и в отпускането 
на инвалидни пенсии, като в същото време се предвижда нов ръст на инвалидните пенсии. 
АИКБ принципно подкрепя Бюджет 2019, включително прогнозирания реалистичен растеж от 3,7%, намаляването на 
дълга, запазването на ниската преразпределителна функция на бюджета, а също и увеличението на парите за образование 
и реформите в сектора. Организацията одобрява и "опита за реформа" в сектор "Здравеопазване". 
 
Mediapool.bg 
 
√ АИКБ иска да отпадне втората година майчинство 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обяви против запазването на втората година от платения 
отпуск по майчинство, през която обезщетението за отглеждане на дете е 380 лв. на месец. Това става ясно от нейно 
становище по проекта за държавен бюджет за 2019 г. 
Аргументите на АИКБ са, че от една страна обезщетението е ниско, а от друга &ndash; платеният отпуск "задържа работната 
сила на майките извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка". 
"Връщането им на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави трудна адаптацията им на 
работното място", оплаква се още бизнес организацията. 
АИКБ също така е против вдигането на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв., против повишаването на 
минималните осигурителни прагове, против добавката за "клас" в заплатите на работещите. Организацията не подкрепя 
повишаването на заплатите в бюджетната сфера с 10%, особено тези на полицията. 
Организацията припомня и позицията си срещу увеличаването на максималния осигурителен доход от 2600 лв. на 3000 лв. 
от 1 януари 2019 г. Причината е, че мярката е в противоречие с управленската програма на ГЕРБ. Притеснението на 
изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов е, че увеличението е в полза на необразованите маргинали" и има 
вероятност да изгони от страната високообразованите ИТ специалисти със заплати от по 10 000 лв., които ще трябва да 
плащат осигуровки върху 1/3 от заплатата. Иванов обаче не се тревожи от опасността при сегашното положение, при което 
хората със заплата до 2600 лв. плащат осигуровки върху 100% от нея, те също да напуснат държавата. Против вдигането на 
максималния осигурителен доход се обявиха и други бизнес организации като КРИБ и БСК. 
АИКБ е недоволна още от вдигането на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се от 510 лв. на 560 лв. и 
на земеделците, от 350 лв. на 560 лв. Според работодателската организация първите три дни болнични не трябва да се 
плащат от бизнеса. Асоциацията настоява също да се затегнат правилата за отпускане на инвалидни пенсии. 
АИКБ принципно подкрепя Бюджет 2019, включително прогнозирания реалистичен растеж от 3.7%, намаляването на 
дълга, запазването на ниската преразпределителна функция на бюджета, а също и увеличението на парите за образование 
и реформите в сектора. Организацията одобрява и "опита за реформа" в сектор "Здравеопазване". 
 
News.bg 
 
√ Бизнесът против увеличението на заплатите в бюджетния сектор  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) категорично не подкрепя бюджета на държавното обществено 
осигуряване и заложените в Бюджет 2019 г. административно налагани политики по доходите, които се прокарват без 
съгласието на социалните партньори, а някои от тях - и без проведени консултации и преговори. Това се посочва в 
официалната позиция на АИКБ относно готвения от правителството проект за Бюджет 2019 г. 
Като цяло бизнесът изразява своето положително становище по проекта за държавен бюджет за 2019 г. В позицията си от 
асоциацията мотивират това с няколко точки: 
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Относително реалистична прогноза на ръста на БВП - 3.7%, която се доближава до прогнозирания от АИКБ ръст на БВП 
(3.8%); 
Относително реалистична прогноза за нивото на безработицата - 4.8%, ръст на заетостта - 0.3% и ръст на компенсациите 
на заетите - 8.4%; 
Запазване на ниска преразпределителна функция на бюджета - 38.3%; 
Намаляване на нивото на държавния дълг и лихвите по него, очаква се размерът му към 31.12.2019 г. да бъде сведен до 
22.2 млрд. лв. или около 19.1% от БВП; 
Очаква се Бюджет 2018 да бъде изпълнен с 0.5% бюджетен излишък, т.е. приходите да надвишат разходите с около 600 
млн. лв.; 
Запазване на данъчния модел и на данъчните ставки и прогноза за увеличено ниво на приходите по консолидираната 
фискална програма за 2019 г.; 
Увеличаване на разходите за сектор "Образование" с 358.9 млн. лв., като от тях 330 млн. лв. са за увеличение на заплатите 
с 20% на педагогическия персонал; 
Опит за реформа в сектор "Здравеопазване", както и увеличаване на разходите с 545.9 млн. лв. в това число: 490 млн.лв. в 
бюджета на НЗОК и 55.9 млн. лв. в бюджета на Министерство на здравеопазването. 
Работодателите обаче не заявяват подкрепата си относно предложените в проекта държавен дефицит в размер на 0.5%, 
както и предвидените увеличение на заплатите и възнагражденията за полиция и вътрешен ред и сигурност и увеличение 
на капиталовите разходи в сектор "Отбрана". АИКБ се обявява също така против увеличението на възнагражденията на 
заетите в бюджетния сектор с 10%, с което, според асоциацията, изпълнителната власт категорично се отказва от реформа 
в държавната администрация. 
Бизнесът не подкрепя и това, че в проекта не са заложени достатъчно средства за култура и наука, за Националния план за 
действия по заетостта (НПДЗ), за рекламна политика на националния туристически продукт, както и в бюджета на 
Министерство на здравеопазването. 
"Категорично НЕ ПОДКРЕПЯМЕ заложените в Бюджет 2019 г. административно налагани политики по доходите, без 
съгласието на социалните партньори, а някои от тях - и без проведени консултации и преговори."  
Работодателите посочват няколко довода, поради които не подкрепят предвидения бюджет на държавното обществено 
осигуряване. 
Необосновано административно увеличение на МРЗ от 510 лв. на 560 лв.; 
Вместо отмяна на минималните осигурителни прагове, които от 3 години не се договарят, отново се получава 
необосновано административно увеличение на МОД като следствие на увеличената МРЗ; 
Запазването на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит /класове/ за частния сектор; 
Увеличаването на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица от 2 600 лв. на 3 000 лв. в противоречие с 
програмата за управление и пролетната средносрочна бюджетна прогноза; 
Увеличаване на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица - съответно за 2019 г. в размер на 560 лв.; 
Увеличаване с 60% на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители 
от 350 лв. на 560 лв. от началото на 2019 г.; 
Запазване на режима за изплащане на паричните обезщетения за временна нетрудоспособност. Остават първите 3 дни 
болнични за сметка на работодателя. Предвиждаме нов ръст на разходите за обезщетенията за временна 
нетрудоспособност; 
Недостатъчни реформи в областта на медицинската и трудовата експертиза и в отпускането на инвалидни пенсии. 
Предвиждаме нов ръст на инвалидните пенсии; 
Запазване на 410 дни отпуск поради бременност и раждане. След който майките имат право на отпуск за отглеждане на 
дете до 2-годишна възраст срещу ниското обезщетение в размер на 380 лв. на месец, което задържа работната сила на 
майките извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка. Връщането им на работа след 2 години води до 
загуба на трудовите им навици и прави трудна адаптацията им на работното място. 
АИКБ принципно не възразява срещу проекта за бюджет на НЗОК. 
 
Economy.bg 
 
√ Бизнесът против втората година майчинство  
От АИКБ считат, че връщането на майките на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави 
трудна адаптацията им на работното място  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обяви против запазването на втората година от платения 
отпуск по майчинство, през която обезщетението за отглеждане на дете е 380 лв. на месец. Това става ясно от изпратена 
до медиите позиция на организацията по отношение на проекта за бюджет за 2019. 
Според АИКБ от една страна обезщетението е ниско, а от друга – платеният отпуск "задържа работната сила на майките 
извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка". 
Организацията счита, че връщането на майките на работа след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави 
трудна адаптацията им на работното място. 
АИКБ е и против вдигането на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв., както и против повишаването на 
минималните осигурителни прагове. 
Бизнесът е недоволен, че само 9 млн. лв. е бюджетът за мерки по Закона за насърчаване на инвестициите. "При рекорден 
срив на инвестициите държавата отново няма адекватно да финансира насърчаването на инвестициите", се посочва в 
позицията. 
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Expert.bg 
 
√ Работодатели се обявиха против дългото майчинство в България  
"Категорично не подкрепяме запазване на 410 дни отпуск поради бременност и раждане, след който майките имат право 
на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст срещу ниското обезщетение в размер на 380 лв. на месец, което 
задържа работната сила на майките извън пазара на труда, където има дефицит на работна ръка. Връщането им на работа 
след 2 години води до загуба на трудовите им навици и прави трудна адаптацията им на работното място", пише в позиция 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България за трите бюджетни закона. 
От асоциацията не предлагат решение или друг срок. България действително е първенец в Европа по дълго платено 
майчинство, пише в. "Сега". Втората година обаче е изключително ниско платена - сумата догодина остава замразена на 
380 лв., въпреки че първоначално бе обвързана с минималната работна заплата, която догодина ще е 560 лв. 
Аргументът за задържането на това обезщетение според социалния министър Бисер Петков е именно да се мотивират 
жените да се върнат по-бързо на работа. Възражения около прекалено дългите отпуски имат и от Българската стопанска 
камара. Оттам писаха на кабинета да премахне платения отпуск, който се полага върху времето, прекарано в отглеждане 
на дете. 
Сега върху двете години на майчинството се дава и редовен платен годишен отпуск. По въпроса наскоро се произнесе 
Европейският съд в Люксембург, според който периодът на родителски отпуск не може да се приравни на период за 
действително полагане на труд, поради което, ако в националното законодателство е предвидено върху този период да 
няма платен отпуск, това е в съответствие на европейските норми. 
АИКБ се обявява против "необоснованото административно увеличение на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 
лв.", като настоява тя да не се увеличава, докато не се договори прозрачен механизъм за определянето ѝ между 
работодатели и синдикати. Очаквано е против вдигането на максималния осигурителен доход от 2600 на 3000 лв. и 
вдигането на минималните осигурителни прагове до размера на най-ниското възнаграждение. Работодателите са 
недоволни и от това, че догодина пак ще трябва да плащат първите три дни болнични, което ще доведе до "нов ръст на 
разходите за обезщетенията за временна нетрудоспособност". 
Асоциацията прогнозира и нов ръст на инвалидните пенсии заради "недостатъчни реформи в областта на медицинската и 
трудовата експертиза и в отпускането на инвалидни пенсии". Подкрепа се дава принципно за бюджета, запазването на 
данъчния модел, увеличените пари за образование, реформите в професионалното образование, както и за "опита за 
реформа в сектор здравеопазване". 
 
БНР 
 
√ Асоциацията на индустриалния капитал се обяви против запазването на 410-дневния отпуск по майчинство  
Асоциацията на индустриалния капитал се обяви против запазването на 410-дневния отпуск по майчинство. Това става 
ясно от позиция на работодателската организация по Бюджет 2019, изпратена до парламента.  
От асоциацията обръщат внимание, че когато останат дълго извън пазара на труда, те губят трудовите си навици и по-късно 
трудно се адаптират към връщането си на работа. Освен това в момента има дефицит на пазара на труда.  
От работодателската организация подчертават, че са против увеличаването на минималната работна заплата до 560 лева 
и на максималния осигурителен праг до 3 000 лева. 
 
√ АИКБ настоява за гъвкаво работно време на майките  
За гъвкаво работно време на младите майки, съчетано с намаляване на срока на отсъствието им за отглеждане на дете, 
призова днес в предаването "Преди всички" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Добрин Иванов. 
Вчера от работодателската организация изпратиха позиция за промените в бюджета за догодина, в която настояват за 
съкращаване на 410-те дни платено майчинство, тъй като това е най-дългият отпуск за раждане и отглеждане на дете в 
Европейския съюз. 
„С намаляване на срока на майчинството трябва да се създават  условия майките да се върнат на работа – т.е., детски ясли, 
детски градини, където могат да оставят децата си. И услугата, която предоставят тези заведения,  да бъде качествена“, 
каза той. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
Cross.bg 
 
√ АИКБ настоява за гъвкаво работно време на майките  
За гъвкаво работно време на младите майки, съчетано с намаляване на срока на отсъствието им за отглеждане на дете, 
призова днес в предаването "Преди всички" изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България Добрин Иванов. 
Вчера от работодателската организация изпратиха позиция за промените в бюджета за догодина, в която настояват за 
съкращаване на 410-те дни платено майчинство, тъй като това е най-дългият отпуск за раждане и отглеждане на дете в 
Европейския съюз. 
„С намаляване на срока на майчинството трябва да се създават  условия майките да се върнат на работа – т.е., детски ясли, 
детски градини, където могат да оставят децата си. И услугата, която предоставят тези заведения,  да бъде качествена“, 
каза той. 

http://bnr.bg/horizont/post/101038721/aikb-nastoava-za-gavkavo-rabotno-vreme-na-maikite


8 

 

Радио Пловдив 
 
√ Никой не обича нощния труд, както и да плаща за него  
Синдикати, работодатели и представители на държавата са на мнение, че трябва по-добра регулация и ограничаване на 
нощния труд, заради вредното му въздействие. Различни са подходите им към промяната. 
Сегашната стойност на заплащането от 0,25 лв. на час е определена през 2006 година. КТ "Подкрепа" настоява за 
увеличение, като то стане 0,5 процента от минималната работна заплата за един час нощен труд. Ако промяната се приеме, 
заплащането за час нощен труд при сегашната минимална работна заплата, ще стане 2,55 лв. или 17,85 лв. за една нощна 
смяна.  
Работодателите смятат, че заплащането на нощния труд не може да се обвърже с минималната работна заплата.  
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал коментира,  възнаграждението за нощен труд е 25 стотинки е 
минимална норма, но такм където има колективно договаряне сумите са много по- високи. 80 - 90 стотинки в енергетиката, 
в целулозната и пивоварната промишленост, 1.30лв. е цената на час труд през нощта в мините.  
Колкото до споменатия от синдикалиста охранителен бизнес Дечев обяви, че там има само един подписан договор в 
цялата страна. Според Дечев направеното предложение няма да бъде прието, то е просто една добра стартова база за 
начало на преговори. 
Работодателите настояват договарянето по темата да е по икономически дейности като се отчитат спецификите на всяка 
професия. 
За повече информация чуйте звуковия файл. 
 
БТВ 
 
√ Синдикати, работодатели и правителството: Нощният труд е вреден и трябва да бъде ограничен 
Цената на нощния труд у нас не е променяна повече от 10 години 
Нощният труд е вреден и трябва да бъде ограничен. Около това мнение се обединиха синдикати, работодатели и 
представители на правителството. 
Синдикатите настояват до нощни смени да се прибягва само в краен случай и да има адекватно заплащане за работните 
часове нощем. 
Цената на нощния труд у нас не е променяна повече от 10 години. 
В момента минималната ставка за час е 25 стотинки – или 1,75 лева за 7-часова нощна смяна. По данни на КТ „Подкрепа” 
нощен труд полагат около 400 000 души. 
Затова синдикатът предлага ставката да е половин процен от минималната или пък от основната заплата на служителя. 
Ако това стане, час нощен труд би струвал минимум 2,55 лева. 
Според бизнеса обаче ставката трябва да е различна за всеки отрасъл.  
Теодора Николова е диспечер в таксиметрова компания и на смяна отговаря средно на 3500 обаждания. Предпочела да 
работи през нощта, защото синът й бил в първи клас. 
„Качих се за малко и останах 15 години. През деня нещата са малко по-плавни. Има си пикови часове, преодоляват се, 
докато нощно време цялата работа е концентрирана в един период от време, наведнъж”, обяснява Теодора Николова. 
Световната здравна организация препоръчва да се ограничава нощният труд, защото е вреден. Изследвания доказват, че 
когато човек системно работи нощем, той остарява с 6,5 години по-рано. 
Според бизнеса ставките за нощен труд са договорени по отрасли и са над минимуима от 25 стотинки за час. 
Работодателите са съгласни, че нощният труд трябва да се ограничи, но тарифата според тях, не трябва да се обвързва с 
минималната или основната заплата. 
„Има специфика по отраслите и е меко казано глупаво да се напъваме и да се караме за някакъв показател, който да е общ 
за цялата страна”, коментира Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал. 
А колко трябва се плаща нощния труд Теодора не може да прецени. 
„Не мога да коментирам нещо, което няма себестойност. Нощният сън няма с какво да се замени”, категорична е Теодора. 
Социалното министерство също прави анализ, а разговорите за новите правила, при които ще се полага нощен труд, 
предстоят. 
 
В. Стандарт 
 
√ Синдикати, работодатели и бизнес обсъждаха нощния труд 
Експерти се обявиха на кръгла маса за ограничаването на нощния труд. Зад искането застанаха както представители на 
синдикатите, така и на работодателите и държавата. Различия по исканията за заплащането на нощния труд има, но всички 
са на мнение, че трябва по-добра регулация и ограничаване заради вредното му въздействие. 
Експерт от МТСП отбеляза, че законодателството по различен начин е регулирало полагането на нощен труд в различните 
европейски страни. В Германия няма регулация на нощния труд, за разлика от България, където има мерки за закрила. 
Беше цитирано и проучване на Международната агенция за изследване на рака от октомври 2007 г., което определя 
работата през нощта като особено канцерогенна, приравнявайки вредата с ултравиолетовата радиация. Позицията на 
министерството е проблемите с нощния труд да се разглеждат комплексно, а не само заплащането. От МТСП отбелязаха, 
че по отношение на директивата има констатации, а няма препоръки. 
Изпълнителният директор на ГИТ Румяна Михайлова отбеляза, че нарушенията във връзка със заплащането на нощния 
труд са най-вече в онези дейности, в които технологично не се налага този труд да бъде полаган през нощта. Според 

http://bnr.bg/plovdiv/post/101038506/noshten-trud
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Михайлова дискусията трябва да започне от регламентацията на нощния труд, защото никой в момента не забранява 
договорът да бъде сключен за полагане само на нощен труд - не четири-пет, а 22 смени може. Нужна е регламентация кога 
е необходим и при какви условия да се полага, да се определи режим на труд и почивка, безплатна храна и размер на 
възнаграждението. Михайлова пое ангажимент от името на ГИТ трудовата инспекция да контролира бъдещите регулации. 
Теодор Дечев от АИКБ коментира, че вероятно причината това, че толкова много години възнаграждението за нощен труд 
е 25 стотинки е в това, че за това време нито синдикати, нито работодатели "са спали", а през колективното трудово 
договаряне са договорили по-високи суми. Той даде числени данни за ставката в различни отрасли - в целулозно-
хартиената промишленост възнаграждението е 30 на сто от минималната часова ставка за бранша - 92 стотинки на час, в 
пивоварния бранш е фиксирано на 1,20 лв., в енергетиката при действащ колективен договор за пряко заетите в 
производствения процес е 80 стотинки на час, за непряко заетите - 50 стотинки. В добив и преработка на минерални 
суровини при действащ колективен трудов договор минималната часова ставка е 1,38 лв. на час, в електротехника и 
електроника - 0,75 лв. В пътното строителство - 1,53 лв, а в металургията - 90 стотинки на час, в търговията - 92 стотинки на 
час, в строителството - 1.92 лв., в транспорта - за по-отговорните длъжности - 1.60 лв. на час, за по-неотговорните позиции 
- 90 стотинки. Металоиндустрията е единственият отрасъл, в който не са договаряли нищо за нощен труд. 
Според Дечев проблемът е, че наистина трябва да се ограничава нощният труд и по този въпрос няма разминаване със 
синдикатите. Опасността от злополуки и аварии нощем е в пъти по-голяма, отбеляза той. Освен това, по думите му, 
нощният труд наистина е ад, но не е толкова евтин ад и затова за работодателите също е добре да се ограничи. Трябва 
обаче да се регулират и онези частни случаи, в които в определени месеци неминуемо ще трябва да се полага нощен труд, 
за разлика от други месеци, в които няма да е необходимо, каза Дечев. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Подписваме с Азербайджан меморандум за сътрудничество в образованието 
Министърът на външните работи на Азербайджан Елмар Мамадяров е на посещение днес в България. Това е първата 
визита на азерски първи дипломат у нас от 2008 година насам. 
Очаква се след срещата му с вицепремиера Екатерина Захариева да бъде подписан меморандум за сътрудничество в 
областта на образованието, както и да бъдат постигнати договорености за задълбочаване на търговията и сигурността. 
Партньорството с Азербайджан е ключово за България заради възможностите за газови доставки. 
 
√ Може ли да има компромис между Брюксел и Рим за италианския бюджет 
Брюксел критикува италианския бюджет за 2019 година. Възможен ли е компромис между Брюксел и Рим за италианския 
бюджет - предаването "12+3" потърси гледната точка на икономиста Георги Неделчев. Той смята, че италианското 
правителство няма да направи никакви отстъпки, а Италия няма как да пострада повече. "Правителството в Италия ще 
отстоява своята политика за растеж и стабилност в растежа, така че чрез растежа да се достигне до намаляване на външния 
дълг на страната, а не чрез непрекъснати икономии за сметка на обикновените хора", подчерта Неделчев. 
"Компромис няма да има. Правителството на промяната в Италия се ползва с доверието на над 65% от гражданите. 
Гражданите изпратиха тези хора в правителството точно за това – да се прекрати политиката на строги икономии за сметка 
на гражданите, да се върне достойнството на хората в Италия, да се спре разрушителната политика, която се води от 30 
години насам в тази страна. Този път нещата са много твърди и много сериозни", коментира икономистът, според когото 
"Еврокомисията е много интересен инструмент за въздействие върху страните-членки на ЕС, но този инструмент се ползва 
обикновено в негативен смисъл – чрез лобизъм и натиск върху националните правителства". Този път обаче според 
Неделчев италианците са "решени да отстояват своето". 
„Аз се съмнявам, че дефицит от 1,6 на Италия ще доведе до разпад на еврозоната или ЕС. Ако продължава тази атака в 
лицето на Брюксел и ЕС и едрия финансов капитал нещата ще стигнат до там. Гражданите в Италия не могат да 
продължават да живеят по този начин, по който са живели досега“, заяви Георги Неделчев.  
"Видяхме какво стана в Гърция. Резултатите от остеритета са трагични за хората. Да, държавата може да изглежда 
стабилно, но някой не може да изглежда стабилно, докато потъва в блатото. Бавно и сигурно го прави, но на практика това 
не решава живота на обикновения човек. Тук голямата битка е между гражданите като хора и човешки същества и едрия 
финансов капитал в лицето на финансовите пазари". 
 
√ Бисер Петков представя Закона за социалните услуги в парламента  
Социалният министър Бисер Петков ще представи пред депутатите от ресорната парламентарна комисия основните 
моменти в проекта на Закон за социалните услуги. Това е третият закон, за чието приемане настояват протестиращите 
майки на деца с увреждания от инициативата "Системата ни убива", наред със Закона за хората с увреждания и Закона за 
личната помощ.  
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Проектозаконът за социалните услуги е на етап обществено обсъждане, което трябва да приключи на 15 ноември. Той 
урежда предоставянето, ползването, финансирането, качеството и контрола на социалните услуги в България. 
Регламентирани са 10 вида основни социални услуги, като асистентската подкрепа е една от тях - дефинира се съдържането 
на тази подкрепа, определят се функциите на асистента и на общината, когато услугата се финансира от държавния и 
общинския бюджет. 
В закона се регламентирани т.нар. заместваща грижа, уредена като подкрепа за лица, полагащи грижа за зависими 
членове на семейството. Създава се възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички, а не само от 
уязвими групи.  
Въвежда се планиране на услугите на национално ниво на услугите, финансирани от държавния бюджет. Определят се 
доставчиците на социални услуги, като държавата отпада от сегашния кръг доставчици. Създава се и Агенция за качеството 
на социалните услуги. 
И тази вечер майки на деца с увреждания и подкрепящи ги граждани се очаква да съберат пред Министерския съвет с 
искане за оставката на вицепремиера Валери Симеонов. 
 
√ Отслабване на икономическите нагласи в България и в целия ЕС в началото на четвъртото тримесечие  
През октомври общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до 17-месечно дъно, докато аналогичният 
индекс на Европейската комисия за България се понижи до най-ниско ниво от март 2017-а година, показват резултати от 
последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през октомври до 110,4 пункта от 111,2 пункта месец по-
рано и подобно на аналогичния индекс само в рамките на еврозоната достигна най-ниско ниво от май 2017-а година. 
Влошаването на бизнес нагласите в рамките на целия ЕС се дължи както на слабото представяне на еврозоната, така и на 
понижение с 0,9 пункта на индекса на икономическото доверие в Полша (втората по големина икономика в Европа извън 
региона на единната валута), докато аналогичният индекс на Великобритания (най-голямата европейска икономика извън 
еврозоната) дори отбеляза слабо подобрение с 0,2 пункта. 
Последното проучване на Европейската комисия за Европейския съюз регистрира влошаване на доверието на 
мениджърите в индустриалния и промишления сектор (понижение на съответния индекс до 3,0 от 4,5 пункта), на 
доверието в сферата на услугите (до 12,4 от 13,1 пункта), както и на доверието в търговията на дребно (до 2,3 от 4,1 пункта) 
при слабо подобрение в строителството (до 5,7 от 5,3 пункта). 
През октомври индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се повиши скромно до -2,7 пункта от -2,8 пункта 
през септември, когато достигна най-ниско ниво от месец май 2017-а година. 
Важният показател на ЕК за икономическото доверие в България отбеляза дори по-рязко понижение от 108,7 пункта през 
септември до 107,1 пункта през октомври, достигайки най-ниско ниво от март 2017-а година. Трябва да се има предвид, 
че в края на пролетта (през месеците април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх 
от 111,7 пункта – най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и 
икономическа криза. Въпреки понижението през настоящия месец, индексът продължава да се задържа трайно над 
важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам. 
По-солидно влошаване бележи единствено индексът, оценяващ доверието на българските мениджъри в сферата на 
услугите (спад до 14,1 пункта от 18,4 пункта през септември), при слабо подобрение на бизнес доверието в индустрията и 
промишлеността (повишение до 0,8 от -0,3 пункта). Индексът на бизнес доверието в строителство също отбеляза 
повишение (до -8,1 пункта от -9,6), като за разлика от данните за целия ЕС, индексът, измерващ бизнес доверието при 
търговията на дребно, нарасна доста силно (до 18,0 от 15,8 пункта). 
Индексът на потребителското доверие в България се влоши през октомври до -26,4 пункта от -24,4 пункта, достигайки най-
ниско ниво от май 2017-а година и отстъпвайки за пореден месец от неговия февруарски многогодишен връх от -21,6 
пункта (най-високо ниво от юни 2007 година насам). 
 
БНT 
 
√ Последен ден за процедурата по избор на стратегически инвеститор за АЕЦ "Белене"  
Днес изтича срокът, който парламентът даде на енергийния министър Теменужка Петкова да разработи процедурата за 
избор на стратегически инвеститор на АЕЦ "Белене". Тя трябва да предложи и възможности за структурирането на проекта. 
В решението на Народното събрание от началото юни е записано, че трябва да се търси възможност за изграждане на АЕЦ 
"Белене" съвместно със стратегически инвеститор на пазарен принцип и без предоставяне на държавна гаранция. Наскоро, 
при посещението си в Москва, Теменужка Петкова потвърди, че до края на годината ще бъде обявен търг за избор на 
инвеститор за централата. 
 
√ Менда Стоянова: Данъците ще вървят нагоре не като ставка, а като обем 
Данъците ще вървят постепенно нагоре, но не като ставка, а като обем. Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят 
на комисията по бюджет и финанси в парламента Менда Стоянова по повод предстоящото обсъждане на проектобюджета 
за 2019 г. Според нея повишаването на максималния осигурителен доход не е вдигане на данък. Тя подчерта, че 
икономиката не може да се развива без подходящите средства и политики за образование, заради което то е сред 
приоритетите на бюджета за следващата година. 
Всяка година се говори за рекорден бюджет, защото става все по-голям - за последните две години бюджетът се е повишил 
с 10 млрд. лв., което означава, че икономиката расте и приходите в бюджета са повече, обясни Менда Стоянова. 
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По думите ѝ, при всички случаи „данъците ще вървят нагоре не като ставки, а като обем“, заради което е постигнат 
огромният ръст в приходите, без данъците да се увеличават. 
При данъка за автомобилите става дума за преразпределение на тежестта, защото данъчната тежест за автомобилите, 
които не замърсяват толкова околната среда, ще бъде намалена, допълни тя. 
Увеличаването на максималния осигурителен доход не е равно на увеличаване на данъците, тъй има ръст на средната и 
минималната работна заплата, но не и на осигурителния доход. 
Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия към НС: Това не е вдигане на данък, това е привеждане на 
адекватност на максималния осигурителен доход спрямо минималната работна заплата и минималния осигурителен 
доход. 
Менда Стоянова поясни, че увеличаването на максималния осигурителен доход носи плюсове за вносителя. 
Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия към НС: Това не е данък. Трябва да престанем да разглеждаме 
осигуровката като данък, защото в крайна сметка през осигуровката и нейния размер получаваме някакви придобивки 
през обезщетения. 
Вдигането на акцизите е достигане на минималните европейски нива и не е коректно да се говори за вдигане на данъчната 
тежест, поясни Менда Стоянова. Тя допълни, че чрез повишаването на средната работна заплата, максималния и 
минималния осигурителен доход растат приходите и респективно обезщетенията от бюджета. 
Максималният осигурителен доход е свързан с максималната пенсия, изтъкна Менда Стоянова. Това увеличение не е било 
предвиждано, но е постигнато чрез преговори със синдикатите. Тя обясни, че повишаването на максималния осигурителен 
доход е свързано с вдигането на тавана на пенсиите. 
Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия към НС: Вдигането на тавана на пенсиите, тъй като има много 
пенсионери, ограничени от този таван, вървеше през увеличение на максималния осигурителен доход. Казах, че съм 
изненадана от това, но има логика. 
В бюджета има излишък, но това не означава ударно харчене в годината, обясни Менда Стоянова. Капиталовите разходи 
се правят в края на годината, допълни тя. 
Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия към НС: И тази година ще имаме повече плащания. Част от този 
излишък, който имаше към август и септември, ще бъде стопен. Но независимо от това, ще остане пак излишък. 
„България се задъхва от липсата на кадри“, допълни тя. Няма да имаме ръст на БВП, ако не намерим начин да доставим 
работна ръка, която да задоволи разширението на икономиката, заяви Стоянова. 
По думите ѝ, образованието е приоритет в бюджета, защото това е политика, ориентирана към бъдещето. Не се повишават 
само учителските заплати, а се дават средства за политики в целия сектор на образованието. 
Заплатите на служителите в бюджетния сектор не са повишавани от 2009 г. и ръстът на средната работна заплата се дължи 
изцяло на частния. Това пречи на качеството на работещите в бюджетната сфера, тъй като висококвалифицираните кадри 
търсят по-високо заплащане, коментира Стоянова. 
Съкращения в администрацията ще настъпят, когато се въведе електронното управление, допълни тя. 
 
√ Започна изплащането на първия транш субсидии за животновъди  
Започна изплащането на субсидиите по схемите на директните плащания за Кампания 2018 г. Държавен фонд "Земеделие" 
преведе първия транш от 19 055 079 лева на 4855 животновъди, заявили Схемата за преходна национална помощ за 
говеда, необвързана с производството (ПНДЖ1), съобщиха от пресцентъра на фонда. Ставката за плащане на едно 
допустимо за подпомагане животно за първия транш по тази схема е определена със Заповед на министъра на 
земеделието и храните, от 26.10.2018 г. Тя предвижда за говеда да се получава по 90,72 лв, а за биволи по 158,76 лв. 
 
√  Младен Маринов се срещна с почетния ни консул в провинция Хесен 
Вътрешният министър Младен Маринов се срещна с Инго Ендрик Ланкау, почетен консул на България в провинция Хесен, 
съобщиха от пресцентъра на МВР. Акцентът в разговора беше върху развитието и утвърждаването на практиката на 
доброволчески отряди в областта на пожарната безопасност и защитата на населението. 
Гостът оцени високо установеното до момента сътрудничество с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 
населението", както и доказания професионализъм и подготовка на българските пожарникари. Изтъкна, че съвместната 
работа е интензивна и ползотворна. Осъществяват се редовни и конструктивни контакти между структурите на ГДПБЗН и 
пожарникарското училище в Хесен. 
Почетният консул подчерта, че цел на неговата работа и усилия е задълбочаването на сътрудничеството в тази област и 
подпомагане на българската страна, включително чрез материална и експертна помощ. 
Министър Маринов прие с благодарност отправената към него покана за посещение в Хесен, както по линия на  
противопожарната дейност, така и във връзка с полицейското сътрудничество между двете страни. 
 
√ Австрия възнамерява да се оттегли от Споразумението за миграция  
Австрийското правителство изготвя указ за отказ от участие в "Световното споразумение за миграция" на ООН. Указът 
вероятно ще бъде приет на правителствено заседание днес. На 10 октомври австрийският канцлер Себастиан Курц заяви, 
че правителството критикува много точки от това споразумение. Той обеща, че ще направи всичко възможно да запази 
австрийския суверенитет и да гарантира независимите решения на страната по въпроса за миграцията. По-рано тази 
година Унгария също заяви, че се оттегля от споразумението. 
Световното споразумение за безопасна, регулярна и регулирана миграция беше договорено през юли от всички държави-
членки на ООН, с изключение на САЩ. 
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Документът разглежда въпроси като минимизиране на отрицателните фактори на миграционните процеси, защита и 
интеграция на мигрантите, както и увеличаване на редовните мигрантски маршрути.  
Споразумението не е правно обвързващо. Пактът ще бъде подписан след междуправителствената конференция, която ще 
се проведе на 10 и 11 декември 2018 г. в Маракеш. 
 
News.bg 
 
√ След два опита, депутатите не събират кворум  
Депутатите се затрудниха да съберат кворум, за да стартира работата на законодателния орган. Само 111 законотворци 
дойдоха на време на работа, преди първият опит.  
И вторият опит за събиране на кворум се провали. 116 депутати дойдоха на работа. Чакат последен, трети опит. 
По план в дневния ред на парламента влиза Закон за киберсигурност, който има за цел в националното законодателство 
да бъдат въведени изискванията на европейска директива. Законът урежда дейностите по организацията, управлението и 
контрола на киберсигурността, в това число всички дейности и проекти по киберотбрана и по противодействие на 
киберпрестъпността. 
Със закона се създава система за киберсигурност. Предвидено е тя да бъде част от системата за защита на националната 
сигурност. Управлението и организацията на системата се осъществява от Министерски съвет, а за подпомагане на 
дейности към правителството се създава Съвет по киберсигурност. Председател на този съвет е заместник-министър 
председател, определен от премиера. 
Припомняме, от около месец народното събрание се затруднява да събира кворум. 
На 29 септември БСП бе сред народа и кворум в парламента нямаше. Председателят на парламента Цвета Караянчева 
обяви тогава, че отсъстващите депутати ще останат без заплати. 
Компромис тя предвиди само за тези, които отсъстват по уважителни причини. 
 
Publics.bg 
 
√ Министър Желязков: 95% от участниците в националното проучване са против смяната на времето 
Росен Желязков участва в Неформалния съвет на министрите на транспорта и околната среда на ЕС, като представи 
позицията на България за развитието на екологичен транспорт и повишаване на пътната безопасност   
Становищата на държавите членки на Европейския съюз за смяната на лятно и зимно часово време, мерките за екологичен 
транспорт и подобряването на безопасността по пътищата, бяха обсъдени по време на Неформалния съвет на министрите 
на транспорта и околната среда на Европейския съюз. Форумът се провежда на 29 и 30 октомври 2018 г. в Грац, Австрия, 
съобщават от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Българската позиция 
в тези области бе представена от транспортния министър Росен Желязков.  
В рамките на дискусията за прекратяването на смяната на лятно и зимно часово време, министър Желязков заяви, че над 
95% от участвалите в национално проучване, са против сезонните промени. Той изтъкна, че трябва да бъде отчетена 
необходимостта от време за адаптиране на различните сектори на икономиката. Поради тази причина министърът 
подчерта необходимостта от запазването на хармонизиран режим на равнище ЕС и реалистичен преходен период.  
По време на дискусиите по темата „Стартиране на нова ера: чиста, безопасна и достъпна мобилност за Европа“, министър 
Росен Желязков заяви, че новите технологии и бизнес модели ще доведат до коренна трансформация в транспортния 
сектор, предоставянето на напълно нови услуги за мобилност и логистични решения.  
Резултатите от дискусиите бяха обобщени в т. нар. „Декларация от Грац“, като българската страна подкрепи седемте 
приоритетни области за иновации в транспорта, очертани на европейско равнище. Министър Желязков изрази позицията, 
че трансформацията към чиста мобилност може да бъде постигната чрез ускорено въвеждане на пазара на превозни 
средства с ниски и нулеви емисии. Сред посочените мерки в изказването на министъра, бяха още насърчаване на 
развитието на електрическата мобилност и по-нататъшна електрификация във всички видове транспорт в съответствие с 
възможностите; стимулиране на използването на ниско емисионни алтернативни енергийни източници в транспорта и 
разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива; въвеждане на иновационни технологии за декарбонизация на 
транспортния сектор, както и санкции за замърсяващи или енергийно неефективни превозни средства. 
Българската страна подкрепи Европейската комисия в усилията ѝ за разработване на Европейска стратегия за управление 
на мобилността и Стратегия за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС, в съответствие с Парижкото 
споразумение.  
Министрите на транспорта проведоха и работна сесия на тема „Пътна безопасност 2020+: безопасна Европа за всички 
граждани“. Министър Росен Желязков отчете необходимостта от продължаване на активната политика в областта на 
пътната безопасност и в периода 2021-2030 г. и подкрепи разработения от Европейската комисия План за действие с 
конкретни дейности до средата на 2019 г. Той отбеляза, че усилията на България ще бъдат насочени върху повишаване на 
ангажираността и подобряване поведението на участниците в движението по пътищата от гледна точка на безопасността; 
модернизиране на транспортната инфраструктура и използване на възможностите за финансиране по линия на 
европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за свързване на Европа и други инициативи; подобряване 
безопасността на превозните средства; въвеждане на интелигентните транспортни системи и новите технологии, които 
съдействат за повишаване на нивото на пътната безопасност.  
В заключение министърът заяви, че е необходимо да продължи сътрудничеството и обмяната на добри практики в 
областта на пътната безопасност между всички държави членки, както и с държавите от Западните Балкани и Източното 
партньорство. 
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√ КЗП открива "горещ" телефон в помощ за бизнеса  
Горещ" телефон за бизнеса ще бъде създаден към Комисията за защита на потребителите. Освен да получат съвет при 
възникнал казус с клиенти, на него фирмите ще могат да получат и информация за нормативната рамка и лоялното й 
прилагане.  
От Комисията планират да създадат и специално подразделение в официалния си интернет сайт, което също ще подпомага 
на бизнеса при общуването с потребителите.  
Създаването на специалната телефонна линия е част от проекта на Комисията за защита на потребителите, насочен към 
повишаване на услугите към малките и средните предприятия.  
Константин Арабаджиев, зам.-председател на КЗП поясни пред БНР, че немалка част от нарушенията, които се допускат от 
бизнеса, са вследствие на незнание на законовите разпоредби, но това не е опрвадание за извършването им. Именно в 
тази насока телефонната линия ще има превантивен ефект.  
Арабаджиев допълни, че предстоят да се проведат информационни срещи и обучения за малките и средните предприятия, 
на които отново да се разгледат нормативните изисквания и практики при общуване с потребителите.  
Още полезна информация може да бъде получена от интернет страницата на КЗП, както и от "горещата" линия на 
потребителите.  
 
В. Сега 
 
√ Прокуратурата се втурна към финала на шоуто „Скрита камера“ в Брюксел 
Чуете ли, че прокуратурата ви е погнала с европейска заповед за арест, усмихвайте се, за да изглеждате хубави на екран. 
Накрая тя ще ви каже: "Спокойно, това е само за предаването "Скрита камера" в Брюксел". Съгласете се, че е конфузно да 
мигате глупаво, ако се уплашите лъжливо, че ставате клиент на прокуратурата, а оттам и на съда, та чак до затвора. Такова 
нещо не предстои или е твърде малко вероятно поне в близко време. 
Със сигурност обаче предстои друго. На 13 ноември Европейската комисия ще огласи поредния си доклад за България по 
Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), за който мнозина в София и Брюксел се надяват, че ще бъде последен. 
Има достатъчно сигнали, че на Еврокомисията й омръзна да пише едно и също, да отправя безплодни критики и препоръки 
и накрая да отнася срама, че е безсилна. Още в началото на мандата си нейният сегашен председател Жан-Клод Юнкер 
обяви без видими основания, че възнамерява да прекрати действието на МСП преди изтичането на пълномощията му през 
2019 г. А в заключението на миналогодишния си доклад ЕК направо заяви накъде се е запътила: "Въпреки че Комисията 
все още не може да заключи, че някой от показателите е изпълнен в задоволителна степен на настоящия етап, тя остава 
на мнение, че с непрекъснато политическо лидерство и решимост за постигане на напредък в реформата България би 
трябвало да може да изпълни оставащите препоръки по МСП в близко време". На дипломатически език това бе вопъл към 
българските власти да дадат някакво основание на Брюксел да се отърве от МСП. Вярно е, че те не са изпълнили нито един 
от шестте показателя, по които е наблюдавана от 11 години, но Комисията показа, че е склонна да си затвори очите и да се 
задоволи с изпълнението на някакви допълнителни "оставащи препоръки". Те бяха формулирани като 17 точки в доклада 
на 25 януари 2017 г. Още тогава Брюксел даде да се разбере, че е склонен да прояви въображение, за да обяви, че България 
се е поправила. Как ви звучи тогавашната констатация: "България показа, че е започнала да постига трайни резултати по 
делата за организирана престъпност"? Трайният резултат е, че единственият отчитан досега в Брюксел осъден значителен 
бос на организирана престъпна група Митьо Очите продължава да привлича интереса на прокуратурата. На него му се 
падна и тази година историческата мисия да умие очите на България по срамния показател "Организирана престъпност", 
който дори не фигурира в показателите на Румъния, която е наблюдавана в тандем с нея. През последните седмици се 
наблюдава направо ентусиазъм в работата на българската прокуратура, представяла се досега доста семпло пред 
наблюдателите в Брюксел. Тя се е амбицирала едва ли не да отсрами държавата по всички показатели от мониторинга. 
Искате организирани престъпници?  
Ето ви Митьо Очите, но с  добавка - всеки осветен богаташ заедно с жената и детето си, които стават ОПГ (организирана 
престъпна група). Искате олигарси - ето ви Миню Стайков от Карнобат (семейно ОПГ), плюс семейството Ветко и Маринела 
Арабаджиеви  (хотел "Маринела") и като черешка отгоре Николай и Евгения Баневи. Всички са гонени с европейска 
заповед за арест, за да бъдат забелязани където трябва в Европа. Искате арестувани висши корумпета - ето ви шефа на 
Агенцията за българите в чужбина Петър Харалампиев заедно с антураж от 20 души. И той има европейска видимост, 
защото чрез гражданството е продавал и достъп до ЕС. Вярно е, че точно тия днес нямат голяма роля за България, но са 
полезни като жертви, с които управляващата клептокрация може сравнително безболезнено да се раздели. Всички, които 
са се облагодетелствали от криминалния преход и са решили, че могат да се оттеглят, за да консумират плодовете му  
самостоятелно, изпадат в голяма грешка. От хорото, на което са се хванали, няма пускане дори след настъпването на 
законна давност, гласувана от техните съучастници в парламента. 
България има огромни резерви за отчитане на успехи пред Брюксел 
Всеки ден може да подхвърля по нещо на неговия жертвеник, защото за три десетилетия опази всичките си големи 
разбойници. След първоначалното награбване на капитала те продължиха да източват държавата чрез нагласени 
обществени поръчки и да я лъжат с нейна протекция чрез данъчни измами, контрабанда и пране на пари.  Онези, които в 
глутницата продължават да вият като вълци, са в относителна безопасност. Но другите просто могат да бъдат изядени или 
поне нахапани от останалите. Точно това наблюдаваме в момента. Вместо да бъдат отстрелвани като през 90-те години, 
минават на кастинг през прокуратурата, която решава с кого да се яви на шоуто в Брюксел. Интересът на държавата и 
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Еврокомисията е взаимен, но и набелязаните изкупителни жертви не са за окайване. Много малко вероятно е някой от тях 
да влезе в затвора, защото първо трябва да се произнесе съдът, а той, както е доказвал многократно, не се придържа към 
румънския модел. Изключено е да събере зад решетките бивши министри колкото за цяло правителство въпреки наличния 
потенциал. 
Впрочем и в Брюксел румънският модел вече не се радва на старата възхита, защото Еврокомисията е настроена 
примирително 
Както миналата година тя изтегли докладите си за двете държави с два месеца, за да не помрачи българското 
председателство на Съвета на ЕС (затова през 2017 г. докладите бяха два комплекта - през януари и ноември), така и сега 
ги изтегля, за да не смути румънското председателство, което започва на 1 януари 2019 г.  Решението изглежда грижовно 
за София и Букурещ, но всъщност Еврокомисията се грижи най-много за себе си. Тъй като и двете държави за първи път 
стават ротационни председатели, комисията е наясно, че трябва сама да им върши основната работа. За да не се срамува 
от онези, от чието име представя резултатите си, тя е принудена да не фокусира вниманието върху техните недостатъци. 
Така МСП се оказва ненужна пречка, която всички играчи имат интерес да премахнат. 
Не е ясно как точно Брюксел ще се отърве от механизма, но най-логично ще бъде да го замени с друг. Засега се очертават 
два варианта. Първо, да обяви, че отпускането на еврофондове е обвързано с върховенството на закона. Такава 
политическа декларация се чу при първоначалното обсъждане на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС. 
Практическото приложение на тази идея ще стане възможно след задействането на службата на европейския прокурор, 
което би трябвало да стане в началото на мандата на следващата Еврокомисия. Втората възможност е България и Румъния 
да бъдат пратени в групата на Полша и Унгария, срещу които вече е задействана начална процедура за евентуално 
приложение на чл. 7 от Договора за ЕС, т.е. за отнемане на правото им на глас в ръководните органи на съюза. Българските 
политици усещат накъде духа вятърът и затова тъй единодушно дават рамо на Варшава и Будапеща, като не крият, че го 
правят само защото чувстват заплаха и за себе си. 
Свършва ерата на "големия български приятел" в Брюксел Жан-Клод Юнкер и не се знае кой ще дойде след него. Още по-
важно е, че политиците започнаха да отброяват и дните на Ангела Меркел в германското канцлерство. Досегашната 
политика на европейска търпимост към България заради партийна солидарност или заради харизмата на Бойко Борисов 
може лесно да отстъпи на по-твърдо отношение. Цацаров дори не подозира колко навреме се е размърдал. Онова, което 
на него му се струва само шоу, може да премине в безкраен сериал. Богатите също плачат - особено когато още по-богати 
започнат да им държат сметка, вместо да ги потупват по рамото. 
 
В. Банкерь 
 
√ Томислав Дончев: Следващата година ще е решаваща за бъдещето на ЕС 
Следващата година ще бъде решаваща за бъдещето на Европейския съюз. Намираме се на политически кръстопът, белязан 
от европейски избори през 2019 г., и трябва да решим от какъв Съюз имаме нужда. Това заяви заместник министър-
председателят Томислав Дончев в Букурещ на организираната от румънското правителство конференция „Приобщаваща 
Кохезионна политика за Съюз, по-близък до нашите граждани“, съобщиха от пресслужбата на правителството.  
Форумът се провежда в ключов етап на преговорите по предложенията за бюджет и законодателен пакет на ЕС за 
следващия програмен период 2021 – 2027 г. В контекста на този дебат Дончев призова за намиране на баланс между 
нуждата да бъдат финансирани новите предизвикателства на ЕС и в същото време да бъдат запазени традиционните 
европейски политики. Той подчерта необходимостта стратегическите инвестиции да бъдат планирани дългосрочно и 
отвъд политическите цикли, да се гарантира необходимата предвидимост в следването на трайните европейски 
приоритети, но и нужната гъвкавост за преодоляването на непредвидени предизвикателства. По думите му в търсенето на 
баланси не трябва да се забравя, че Кохезионната политика на ЕС е нещо повече от счетоводни параметри, тя е 
обединяващата формула, която укрепва самия Съюз. 
В Конференцията участваха министър-председателят на Румъния Виорика Дънчила, европейският комисар по бюджет и 
човешки ресурси Гюнтер Йотингер, европейският комисар по регионална политика Корина Крецу, председателят на 
Европейския комитет на регионите Карл-Хайнц Ламберц, вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Вазил 
Худак, представители на Европейската комисия и Европейския парламент, министри от държавите-членки и др. 
 
Investor.bg 
 
√ Седем държави от ЕС излязоха с обща позиция за автомобилния транспорт 
Страните са против предвиденото в Пакета за мобилност връщане на камионите у дома  
Седем държави от Европейския съюз (ЕС) се обединиха в обща позиция  по темата Пакета за мобилност I. Това са Литва, 
Латвия, България, Полша, Естония, Ирландия и Малта. 
Позицията на седемте страни е изяснена на съвместна среща в рамките на неформален съвет по транспорт, който се 
проведе на 29 и 30 октомври, съобщи българското транспортно министерство. 
Седемте страни са единодушни  срещу връщането на превозното средство „у дома“, тъй като мярката увеличава броя на 
празните превози и повишава въглеродните емисии от камионите. 
Поставен е акцент и върху свободата на избор на водача да ползва седмичната си почивка с компенсации на място по 
негов избор. 
Позицията на седемте държави изразява разочарование от представените компромисни текстове от австрийското 
председателство за каботажа и международния транспорт. 
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Според позицията тези предложения водят до фрагментиране на европейския вътрешен пазар. Подготвена е обща 
декларация, адресирана до австрийското председателство. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- По следите на българските паспорти. Европейският съюз по балканските пътища 
- Пари и политика - гост e председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова 
- Българските шофьори с висока оценка за себе си. Резултатите на фона на ръста на инцидентите 
- Как да разпознаем фалшивите профили в социалните мрежи? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Има ли политическа протекция в търговията с български паспорти? Ексклузивно, вицепремиерът Красимир 

Каракачанов; 
- Как правителството изхарчи излишъка в държавния бюджет? В студиото, председателят на Сметната палата 

Цветан Цветков; 
- Каква е причината за бруталното убийство на Дарина и малката й дъщеричка и какво разказа пред bTV 

отвлеченият таксиметров шофьор? 
- Десетокласник заби химикалка в лицето на свой съученик! На живо - как да бъде спряна агресията в училище? 
- Какъв шофьор е българинът и кои са най-агресивните прояви зад волана? 
- На живо: 25-метрова риба от найлонови торбички в деня на Черно море! 
- Кога ще приключи операция „Мопанг" и спрян ли е разливът на мазут край Созопол? 
- В седмицата на духа, професор Боян Биолчев; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Психология на убийството. Защо мъж застреля жена си и бебето си? 
- Таксиметровият шофьор, отвлечен от заподозрения - пред NOVA. 
- Подпалвачи в кадър! Серийни палежи на коли в Монтанско - кои са извършителите? 
- Покровителствана ли е от политици схемата за търговия с паспорти? Гост: Бившият шеф на Агенцията за 

българите в чужбина и депутат от ВМРО Борис Вангелов. 
- Измамници в действие. Как мними майстори изнудват хора за ремонт на покриви? 
- За първи път след фалита на "Олимпик" - как мъж спечели дело срещу КАТ? 
- Венеция под вода! За щетите от наводненията - на живо от Италия. 
- Късно лято - докога? Задава ли се студ - на живо с прогнозата за ноември. 
- Хелоуин с кукери и български носии - на живо от Пловдив 

 
√ Предстоящи събития в страната за 31 октомври  

София.  
- От 10.00 часа на строевия плац на Военна академия „Г. С. Раковски" държавният глава Румен Радев ще участва 

в тържеството по случай завършването на „Випуск Ботевски - II смяна" на Военна академия „Георги Стойков 
Раковски". 

- От 11.00 часа по повод Деня на народните будители вицепрезидентът Илияна Йотова ще посети 136 ОУ „Любен 
Каравелов". 

- От 12.00 часа на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще приеме министъра на външните работи на 
Република Азербайджан Елмар Мамадяров. 

- От 17.00 часа в Софийския университет „Св. Климент Охридски" вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в 
официалната церемония по награждаване на тазгодишните победителки от Националната стипендиантска 
програма „За жените в науката". 

- В 09.00 часа ще започне заседание на Народното събрание. 
- В 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерския съвет. 
- От 09.30 часа в хотел „Хилтън" ще се проведе конференция на Националната комисия за борба с трафика на 

хора (НКБТХ) и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), в сътрудничество с Министерството 
на външните работи на Франция на тема "Повишаване на капацитета и сътрудничеството в Югоизточна Европа 
в противодействието на трафика на хора чрез интернет-базирани технологии". 

- От 10.00 часа в националния пресклуб на БТА Институтът за пътна безопасност ще представи независимо 
изследване на тежко пътнотранспортно произшествие край село Горна Студена, при което загинаха четирима 
футболисти от град Павликени. 

- В 10.00 часа в Главна дирекция „Оперативна програма околна среда" на МОСВ Гражданска инициатива „За чиста 
София без изгаряне на отпадъци" ще внесе молба да не бъде финансиран проектът за изграждане на инсталация 
за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък. 

- От 11.00 часа в залата на 11-ия ет. на КНСБ, ще се проведе пресконференция, посветена на проекта за държавен 
бюджет за 2019 година. 

- От 11.00 часа в сградата на Главна дирекция „Национална полиция" на бул. Александър Малинов №1 ще се 
проведе пресконференция за началото на акция „Зима" 2018. На нея ще присъстват началникът на отдел „Пътна 
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полиция" при Главна дирекция „Национална полиция" комисар Росен Рапчев, председателят на Съюза на 
българските автомобилисти (СБА) инж. Емил Панчев, представители на Българския Червен кръст и други. 

- От 11.00 часа във фоайето на бол 3 на Техническия университет ще се проведе заключителна пресконференция 
и официална церемония по откриването на обновена образователна среда. 

- От 11.00 часа на площад „Славейков" ще започне монтирането на първата пергола - част от акцентите в 
обновения вид на площада. 

- В 11.15 часа в Народното събрание председателят на парламента Цвета Караянчева ще разговаря с министъра 
на външните работи на Азербайджан Елмар Мамедяров. 

- От 13.00 часа в Дома на Европа ще се състои пресконференция на членовете на Европейския парламент от 
Комисията по земеделие и развитие на селските райони Чеслав Адам Шекерски, председател на комисията, 
Момчил Неков и Владимир Уручев. 

- От 13.30 часа ще се проведе заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. 
- В 14.30 часа в МВнР ще започне разговор на четири очи между вицепремиера и външен министър Екатерина 

Захариева и колегата й от Република Азербайджан Елмар Мамадяров, с когото ще поставят началото на 
Стратегическия диалог между двете страни. От 16.00 часа в зала „Договори" ще бъде подписан меморандум за 
разбирателство и сътрудничество в областта на образованието. 

- От 14.30 часа в зала „Изток" на Народното събрание ще се проведе кръгла маса на тема: "Постиженията в 
онкохематологията: от обричаща диагноза до нов живот", която е под патронажа на Комисията по 
здравеопазването. 

- От 18.15 часа в Дома на киното всички киномани и любители на старото българско кино ще могат да гледат 
„Отражения" на голям екран. 

- От 19.00 часа в градинката пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", Национално движение 
„Хан Кубрат" организира антихелоуин събитие с участието на кукери от Перник. 

*** 
Благоевград.  

- От 13.00 ч. в зала „22 септември" ще бъде представен филмът по превенция на наркоманиите „Началото е край" 
на община Благоевград. Гости ще бъдат Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим, 
евродепутатите Андрей Новаков и Георги Пирински. 

- От 18.00 часа в оркестровата зала на Камерна опера ще се състои концерт, посветен на Деня на народните 
будители. 

*** 
Варна. 

- От 10.00 часа в Професионалната гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров" ще се проведе официална 
церемония „Откриване на обект" по проект „Подобряване и модернизиране на образователната 
инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов" и на 
Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров". 

- От 10.30 часа в Заседателната зала на Басейнова дирекция „Черноморски район" ще се проведе 30-тото 
заседание на Басейновия съвет. Ще бъде представено изпълнението на програмата от мерки на Плана за 
управление на речните басейни в Черноморския басейнов район. 

- От 11.30 часа в сградата на ОДМВР-Варна ще се проведе брифинг на директора на Областната дирекция на МВР 
във Варна. На срещата ще бъде направен кратък анализ на обстановката в област Варна по линия на 
престъпността. 

- От 16.00 часа в Заседателната зала на Община Аксаково ще се проведе кръгла маса, посветена на 
сътрудничеството между институциите и неправителствените организации в областта на социалните дейности. 
Ще присъства кметът на Варна Иван Портних и областният управител г-н Стоян Пасев. 

*** 
Видин.  

- От 11.00 часа в залата на 6 ет. в административната сграда кметът на Община Видин Огнян Ценков ще проведе 
редовна пресконференция по актуални теми. 

***  
Велико Търново.  

- От 08.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново ще се проведе Информационна кампания за младежи 
на информационните центрове „Европа директно". 

- От 11.30 часа в информационния офис на евродепутата Светослав Малинов ще се проведе среща по темата за 
цените на горивата и т.н. 

- От 13.00 часа в зала 302 на Община Велико Търново ще се проведе работна среща на дирекция „Социални 
дейности и здравеопазване". 

- От 14.00 часа в голямата зала на Община Велико Търново ще се проведе дискусия с млади хора под надслов 
„Накъде отива Европа?", организирана от Бюрото на Европейския парламент в България. 

*** 
Дупница. 

- От 18.00 часа в залата на Община Дупница ще се състои церемония по връчване на наградата „Будител на 
годината". 

*** 
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Карлово.  
- От 10.30 часа ще се състоят Училищни тържества и поднасяне на цветя от учениците в карловските училища, 

както и шествие „Поклон будители" и поднасяне на цветя пред паметниците и паметните плочи на будителите 
в Карлово. 

- От 11.00 часа в ТК „Старинно Карлово" ще се състои „Поклон пред карловските възрожденци". В къща „Райно 
Попович" ще бъде открита изложба на книги за народните будители с антикварна стойност. 

***  
Кюстендил. 

- От 13.30 часа в залата на Възрожденското училище ще бъдат представени резултатите от реализирания проект 
"Учим се от миналото, мислим за бъдещето". Проектът е реализиран от Община Кюстендил и основните 
училища "Христо Ботев" и "Иван Вазов". 

*** 
Монтана.  

- От 10.00 часа в Заседателна зала на Младежки дом ще се проведат Трийсет и осми краеведски четения, 
посветени на 1 ноември и на 330-годишнината от Чипровското въстание. 

*** 
Плевен.  

- От 11.00 часа в зала „Магнум" на Втора клинична база ще се проведе двойна промоция на випуск 2018 на общо 
138 дипломанти на Медицинския колеж и Факултет „Здравни грижи". 

*** 
Пловдив. 

- От 13.00 часа в Заседателната зала на ОДМВР - Пловдив на ул. „Княз Богориди" 7 ще се проведе брифинг с 
директора ст. комисар Атанас Илков за резултатите от дейностите по основните направления на работа през 
предходния месец. 

- От 19.00 часа в първо студио на Радио Пловдив ще се представи музикалният проект „ЖАРАВА''. 
*** 
Русе.  

- От 10.00 часа в заседателна зала на Областна администрация, областният управител Галин Григоров ще участва 
в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район. 

- От 18.30 часа в Пленарна зала на Община Русе ще бъде учредено ново читалище „Стефан Караджа". 
*** 
Стара Загора.  

- От 18.00 часа в РБ „Захарий Княжески" официално ще бъде връчена наградата „Анастасия Тошева" и наградата 
на Съюза на учените „Будител на Стара Загора". Ще бъде представен и документален филм за живота и делото 
на митрополит Методий Кусев. 

- От 18.00 часа в къща музей „Гео Милев" ще се състои премиерата на книгата Пепа Атанасова „Хартиен къс". 
*** 
Шумен.  

- От 10.45 часа на бул. „Симеон Велики" инсп. Веселин Георгиев от сектор „Пътна полиция" ще даде брифинг във 
връзка с предстоящата акция на полицията „Зима". 

 
 
Profit.bg 
 
√ Парите в обращение скочиха със 1.5 млрд. лв. за година 
Парите в обращение нараснаха с цели 1.56 млрд. лева през последната година, сочат данни на Българска народна банка 
към края на септември тази година. 
Това е ръст от 10.38% на годишна база, до рекордните 16.6 млрд. лева. 
Въпреки двуцифрения ръст, темпът на растеж на банкнотите и монетите, циркулиращи в българската икономика, започва 
да се забавя - както в процентно, така и в абсолютно отношение.  
За сравнение, през предходния миналогодишен период (септември 2017 – септември 2016 г.) парите в обращение скочиха 
с 12.69%, или 1.69 млрд. лева.  
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Увеличението на наличните средства в икономиката ясно се вижда и от нивото на паричния агрегат М1, който отразява 
нивото на бързоликвидните средства у нас, или с други думи - парите в джобовете ни и тези, държани в банкови сметки. 
В края на септември тази година нивото на агрегат М1 достига 51.8 млрд. лева, което е ръст от 13.5% на годишна база, 
сочат данните на БНБ. 
В края на септември 2018 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.54%, като през третото 
тримесечие е нараснал с 0.04 процентни пункта спрямо края на юни. 
Средната по стойност банкнота в обращение в края на третото тримесечие на 2018 г. възлиза на 35.32 лв., което 
представлява увеличение с 0.42 лв. спрямо края на юни. 
За едногодишен период стойността й се е повишила с 1.65 лв., или с 4.90% вследствие на по-високия, в сравнение с 
останалите номинали, темп на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева и 
продължаващата замяна на двулевовата банкнота с монета. 
Към 30 септември 2018 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2.41%, като през третото 
тримесечие е намалял с 0.04 процентни пункта спрямо края на предходното.  
Продължаващото навлизане в обращение на монетата с номинал 2 лева доведе и до увеличение с 0.01 лв. спрямо края на 
второто тримесечие на средната по стойност разменна монета в обращение, която в края на септември 2018 г. възлезе на 
0.17 лв. 
В края на септември делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.05% и се запазва 
без промяна, както спрямо края на предходното тримесечие, така също и спрямо края на септември 2017 г. 

 

 
 
В края на септември 2018 г. в обращение са 459.5 млн. броя банкноти, които са с 19.1 млн. броя, или с 4.35% повече, в 
сравнение с края на юни. За същия период общата им стойност нарасна с 5.60% (860.7 млн. лв.), достигайки към 
30 септември 16.23 млрд. лв. 
С най-голям дял (29.45%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2018 г. е банкнотата с 
номинал 20 лева, като към 30 септември в обращение са 135.3 млн. броя от нея. С най-малък дял (4.90%) в броя на 
банкнотите в обращение е двулевовата банкнота. 
В края на септември 2018 г. в обращение са 2.395 млрд. броя разменни монети, които са с 44.6 млн. броя, или с 1.90% 
повече, в сравнение с тези в края на юни. 
За същия период общата им стойност се увеличи с 15.4 млн. лв., или с 4.00%, и в края на септември 2018 г. достигна 
401.5 млн. лв. 
На годишна база се запазва тенденцията към нарастване на броя на намиращите се в обращение разменни монети от 
всички номинали. 
За едногодишен период общият им брой в обращение се увеличи със 149.2 млн. (6.64%), а стойността им – с 51.9 млн. лв. 
(14.83%). 
Най-голям дял (29.43%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на третото тримесечие на 2018 г. имат 
монетите от 1 стотинка, като към 30 септември в обращение са 704.9 млн. броя монети с този номинал. С най-малък дял 
(1.86%) е броят на монетите с номинал 2 лева. 
За периода юли – септември 2018 г. в Националния център за анализ на БНБ са задържани общо 221 броя неистински 
български банкноти, циркулирали в паричното обращение. 
Спрямо второто тримесечие на 2018 г. неистинските български банкноти са с 31 броя по-малко. 
Относителният дял на задържаните през третото тримесечие на 2018 г. неистински банкноти спрямо общия брой на 
банкнотите в обращение към края на септември възлиза на 0.000048%. В общия брой на задържаните през третото 
тримесечие на 2018 г. неистински български банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева (73.76%). 
Броят на задържаните неистински банкноти от 20 лева представлява 0.00012% от общия брой на намиращите се в 
обращение в края на септември 2018 г. банкноти с този номинал. 
В периода юли – септември 2018 г. бяха регистрирани и задържани общо 71 броя неистински български разменни монети, 
от които 3 броя от 2 лева, 23 броя от 1 лев, 44 броя от 50 стотинки и 1 брой от 20 стотинки. 
Относителният дял на задържаните през третото тримесечие неистински разменни монети в общия брой на монетите в 
обращение към края на септември 2018 г. е 0.000003%. 
В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на 
територията на България, през третото тримесечие на 2018 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински 



19 

 

чуждестранни банкноти, както следва: 157 броя евро, 65 броя щатски долари и 57 броя банкноти от други чуждестранни 
валути. 
 
√ Индексите на Уолстрийт нараснаха с по над 1%  
Азиатските акции се отдалечиха от 20-месечните си дъна днес, благодарение на ръста на Уолстрийт, въпреки че 
инвеститорите остават предпазливи, след като през настоящия месец на пазарите по света имаше резки понижения. 
Сбор от фактори - от напрежението между САЩ и Китай през опасенията около щатските корпоративни печалби до края 
на лесните пари в развиващите се икономики предизвика волатилност на световните пазари през последните няколко 
седмици. 
Азиатско-тихоокеанският индекс на MSCI нарасна с 0.75%, но въпреки това е на път да запише понижение от близо 11% 
този месец. 
Вчера индексът падна до най-ниското си ниво от февруари 2017 г., след като опасенията около корпоративните печалби 
натежаха сериозно над щатските акции. 
Трите основни индекса на Уолстрийт скочиха с по над 1% вчера, подпомогнати от силния ръст при акциите на 
производителите на чипове и транспортните компании. 
Днес хонконгският индекс Hang Seng бележи повишение от 1%, докато китайският Shanghai Composite нараства с 0.75%. 
Австралийският основен индекс отчита ръст от 0.3%, южнокорейският KOSPI се повиши с 0.1%, а японският Nikkei добави 
1.3%. 
Индексът MSCI AC World, който включва и няколко големи развиващи се пазара, в добавка към развитите пазари, отчита 
понижение от 8.5% този месец и губи 4 трлн. долара от пазарната си стойност. Индексът MSCI World пада с 8.7% през 
месеца с изтрита пазарна капитализация в размер на 4.5 трлн. длара. 
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю вчера, че според него може да се стигне до търговско споразумение 
с Китай. Той също така предупреди, че е подготвил мита за милиарди долари, ако не бъде сключено такова споразумение. 
При валутите, доларовият индекс, който следи представянето на долара спрямо кошница от шест други основни валути, 
продължи ръста си от вчера и нарасна до 16-месечен връх от 97.054, след като изнесените вчера данни показаха, че 
потренителското доверие в САЩ е нараснало до 18-годишен връх през октомври. 
Доларът поскъпна до триседмичен максимум от 113.330 спрямо йената. 
На своята среща днес Централната банка на Япония не внесе промени в паричната си политика. 
Еврото остана почти без промяна на ниво от 1.1345 долара, след като поевтиня с 0.25% в предходния ден. Понижение под 
1.1336 би извело еврото до най-ниското му ниво от средата на август. 
Китайският юан поскъпна леко до 6.9652 спрямо долара, но остава близо до 10-годишното дъно от 6.9724, достигнато 
вчера. 
Австралийският долар поевтинява с 0.3%, до 0.7083, вследствие на неубедителните данни за местната икономика. Слабите 
данни за ръста на фабричното производство в Китай също се отразиха негативно на австралийския долар. 
Цените на петрола се възстановиха леко, след като паднаха до многомесечни дъна в предходния ден вследствие на 
признаците за нарастващото предлагане и опасенията, че световният икономически растеж и търсенето на петрола ще 
пострадат от търговския конфликт между САЩ и Китай. 
Фючърсите на щатския лек суров петрол поскъпват с 0.4%, до 66.44 долара за барел, след като вчера цената падна до 65.33 
долара за барел, което бе най-ниското ниво от средата на август. 
Петролът от сорта брент добави 0.53% към цената си до 76.31 долара за барел, след като вчера бе поевтинял с 1.8%. 
 


