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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ АИКБ иска отлагане на увеличаването на минималната заплата за 2020 г. 
Повишението до 560 лева догодина ще защити нискодоходните групи и ще ограничи риска от бедност сред 
работещите, аргументира предложението социалният министър 
Работодателските организации за пореден път се противопоставиха на административното увеличение на минималната 
работна заплата, заложено и за 2019 година. Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди 
предложението на Министерския съвет минималната работна заплата от 1 януари догодина да се повищи от 510 лева на 
560 лева. 
Бизнесът за пореден път настоя за механъзим, по който да се определя минималното възнаграждение, основан на ясни 
икономически критерии, както е заложено в ратифицираната Конвенция 131 на Международната организация на труда. 
Социалният министър Бисер Петков посочи, че ръстът на минималната заплата с 50 лева догодина ще защити 
нискодоходните групи и ще ограничи риска от бедност сред работещите. По думите му предложеното увеличение отговаря 
на обективната икономическа и социална рамка на страната. Стабилните макроикономически показатели и търсенето на 
работна ръка са предпоставка за увеличаването на всички доходи. Очакванията са за запазване на добрия бизнес климат 
в страната и на заетостта, мотивира предложението Бисер Петков. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоя да бъде отложено увеличаването на минималната 
работна заплата, предвидено за 1 януари 2019 година. Аргументът на работодателската организация е, че в 15 
икономически дейности средната заплата е на нивото на минималната. 
Председателят на АИКБ Васил Велев цитира данни от проучване сред индустриалците, според което 9 на сто смятат, че 
минималната заплата трябва да е по-ниска и от сегашните 510 лева. От организацията са против ръста на минималната 
заплата догодина, защото в различните сектори и региони икономическата ситуация е различна. Минималната работна 
заплата не може да бъде еднаква за всички икономически дейности. Трябва да се договаря така, както се случва в 
половината работеща Европа, посочи Васил Велев. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за въпросните 15 икономически дейности новият размер на 
минималната работна заплата от 560 лева да влезе в сила от 1 януари 2020 година. 
Става въпрос за застрашени икономически дейности, като пчеларство, производство на хляб и тестени изделия, на 
производство на облекло, хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални грижи. В тези дейности средният 
осигурителен доход е на равнището на минималната работна заплата за следващата година, уточни Васил Велев. 
В някои области всички получават едно и също - квалифицирани и неквалифицирани, трудолюбиви - мързеливи, каза 
Велев. И допълни, че половината европейци работят в страни, където минималната месечна заплата се договаря между 
социалните партньори, а не се определя административно, като там средните заплати са с 60% по-високи. 
Велев акцентира, че социалните партньори са поставени пред свършен факт заради средносрочната бюджетна прогноза, 
която се прави без съгласуване със социални партньори. Чрез нея се знае минималната заплата не за година напред, а за 
три, посочи Велев. 
Тристранният съвет обсъди и проект на Министерския съвет за промяна на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 
С промяната новата месечна помощ за деца с починал родител ще може да се получава с останалите видове помощи по 
Закона за семейните помощи за деца, но няма да може да се получава с персонална пенсия на дете от Кодекса за социално 
осигуряване. Така от 1 януари 2019 г. ще е валидна нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от 
починал родител, която се отпуска без доходен критерий, ако са налице и останалите предпоставки. 
Поправката бе критикувана и от бизнеса, и от синдикатите. Васил Велев отбеляза, че липсата на доходен критерий при 
определянето на новата помощ на практика дава помощи на хора, които са заможни. От КНСБ също заявиха, че се 
подпомагат дори и хора, които нямат потребност и възразиха срещу липсата на подоходен критерий. Законът вече е в 
правния мир и нямаме възможност да възразяваме срещу постановлението, отбеляза Ася Гонева. 
Подобно е и мнението на Димитър Манолов от КТ "Подкрепа" Димитър Манолов, който каза, че през закона се подпомагат 
социално хора във високи подоходни групи. За тези деца се получават семейни добавки без подоходен тест, а сега и втора 
възможност, отчете той. 
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√ Работодателските организации са против увеличение на минималната заплата от догодина  
Замразяване на минималната работна заплата за 15 икономически дейности през 2019 г. предложиха от Асоциацията на 
индустриалния капитал по време на заседанието на Съвета за тристранно сътрудничество. Предложението е свързано с 
обсъждането на заложеното в бюджета за догодина увеличение на минималното възнаграждение от 510 на 560 лева. 
От Асоциацията настояват за неприлагане на това увеличение в дейности, като туризма, охранителния бизнес, 
производството на хляб и на дрехи, както и за заплатите на свещениците, тъй като в тези дейности средната заплата е 
равна на минималната. 
Всички работодателски организации се обявиха против предложеното от правителството увеличение на минималната 
работна заплата. Сред аргументите на бизнеса са липсата на механизъм за определянето й и административното налагане 
на нови размери чрез средносрочната бюджетна прогноза. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) припомниха своето предложение минималната заплата да 
се договаря по икономически дейности за всяка година. 
Тъй като това няма да бъде възможно за 2019-а, да влезе в сила от 2020 г., а за догодина да се приеме компромисно 
решение за 15 от общо 88 икономически дейности минималната заплата да остане 510 лева, а да не се увеличава. 
Обяснението на Васил Велев е, че в тези дейности, като например пчеларство, хлебарство, хуманното здравеопазване в 
частта на медицинските сестри, акушерите и рехабилитаторите, както и религиозните дейности свързани с българската 
православна църква, е че средният осигурителен доход е равен на минималната работна заплата към момента. 
Затова е нужно отлагане на увеличението, тъй като няма логика средното заплащане на труда да е толкова близо до 
минималното. 
Велев посочи още, че в някои области у нас минималната работна заплата достига до 80% от средната работна заплата. 
Той обяви, че работодателите не желаят хората да получават минимални заплати. 
 
OffNews.bg 
 
√ Работодателите са против увеличението на минималната заплата на 560 лева 
Работодателите се обявиха против административното увеличение на минималната работна заплата от 510 на 560 лева. 
Това стана по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НТСТ), който разгледа проект на 
постановление на Министерския съвет за повишаването на минималната заплата на 560 лева от 1 януари 2019 г. 
Според бизнеса трябват ясни икономически критерии при определянето на минималното възнаграждение. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоя за 15 икономически дейности новият размер на минималната 
работна заплата от 560 лева да влезе в сила от 1 януари 2020 година, съобщи председателят на АИКБ Васил Велев. Сред 
тези дейности са пчеларство, добив на глина и каолин, производство на хляб и тестени изделия, производство на облекло, 
хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални грижи с настаняване.  
"Избрали сме тези дейности по факта, че средният осигурителен доход в тях е на равнището на минималната работна 
заплата за следващата година", посочи Велев. 
По думите му вече всички са поставени пред свършен факт чрез средносрочната бюджетна прогноза, която се прави без 
съгласуване със социални партньори. Чрез нея се знае минималната заплата не за година напред, а за три, допълни той, 
цитиран от БТА. 
България стърчи значително над средноевропейското равнище по показателя съотношение на минималната към средната 
заплата, каза Васил Велев. По думите му, ако се добави клас прослужено време към минималната заплата, съотношението 
става 54 процента към средната, при 42-43 на сто средно за ЕС. 
Като темп на нарастване на минималната ние също сме начело, каза Велев. Само в София това съотношение е под 50 
процента, а в някои градове достига до 80 процента. В някои области всички получават едно и също - квалифицирани и 
неквалифицирани, трудолюбиви - мързеливи, отбеляза Велев. Според него обаче към момента 473 хиляди получават към 
второто тримесечие на тази година минимална заплата, а догодина ще са повече. 
 
Expert.bg 
 
√ АИКБ поиска минималната заплата да се увеличи чак от 2020 г. 
Работодателските организации отново разкритикуваха идеята за увеличение на минималната работна заплата от 510 на 
560 лева от 1 януари 2019 г. 
По време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) бизнесът настоя за ясни 
икономически критерии при определянето на минималното възнаграждение. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поискаха ръстът на минималната заплата да стане факт от 1 
януари 2020 г. 
По думите на председателя ѝ Васил Велев става дума за увеличението в 15 икономически дейности, които са застрашени. 
Сред тях са добив на глина и каолин, пчеларство, производство на хляб и тестени изделия и други. 
НСТС все пак потвърди, че минималната заплата ще стане 560 лева от началото на следващата година. Синдикатите 
приветстваха решението, но подчертаха, че тя все още остава далече от средната заплата в ЕС. 
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√ АИКБ настоява за отлагане на увеличаването на минималната работна заплата 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояват да бъде отложено увеличаването на минималната работна 
заплата, предвидено за 1 януари 2019 година. Аргументът на работодателската организация е, че в 15 икономически 
дейности средната заплата е на нивото на минималната. 
Социалният министър Бисер Петков посочи, че ръстът на минималната заплата с 50 лева догодина до ниво от 560 ще 
защити нискодоходните групи и ще ограничи риска от бедност сред работещите. 
"Предложеното увеличение отговаря на обективната икономическа и социална рамка на страната. През 2019 се предвижда 
ръст на БВП. Стабилните макроикономически показатели и търсенето на работна ръка са предпоставка за увеличаването 
на всички доходи, БВП от 3,7 процента, очакванията са за запазване на добрия бизнес климат в страната, на заетостта". 
"473 000 получават минимална заплата към юни тази година", посочиха от бизнеса. Това е повече, отколкото са били хората 
на минимална заплата през 2017-а". Председателят на АИКБ Васил Велев цитира данни от проучване на членската маса, 
според което девет процента смятат, че минималната заплата дори трябва да е по-ниска от сегашните 510 лева. Позицията 
на организацията е против ръста на минималната заплата догодина и защото в различните сектори и региони 
икономическата ситуация е различна. 
"Квалифицирани и неквалифицирани, работещи, неработещи, трудолюбиви, мързеливи, всички са изравнени – 
минималната работна заплата не може да бъде еднаква за всички икономически дейности. Трябва да се договаря така, 
както се случва в половината работеща Европа", посочи Васил Велев. 
 
Manager.bg 
 
√ Изцяло нови правила, а не "спускане отгоре" за минималната заплата, искат работодателите  
Минималната заплата да се определя по ясни икономически критерии, а не да се базира на политически обещания – това 
е позицията на работодателите, с която се обявиха против сегашното административно увеличаване на минималното 
възнаграждения на заседанието на Тристранката днес. Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда 
проктепостановление за вдигането на МРЗ от 510 на 560 лева от 1 януари догодина, както и повишаване на ставките за 
нощен труд. 
Трябва да се приеме принципно нов механизъм за определянето на минималното възнаграждение, както е е заложено в 
ратифицираната конвенция 131 на Международната организация на труда, предлагат работодателските организации. 
 Асоциацията на индустриалния капитал в България излезе с конкретно предложение за отлагане като предлага новият 
размер на МРЗ от 560 лева да влезе в сила от 1 януари 2020 година за 15 икономически дейности.  Това са застрашените, 
според бизнес организацията, икономически дейности, като пчеларството, добив на глина и каолин, производство на хляб 
и тестени изделия, производство на облекло, хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални грижи с настаняване. 
 АИКБ иска предложението да бъде записано в текста на постановлението на МС за определяне на новия размер на 
минималната заплата. Избрали сме тези дейности по факта, че средният осигурителен доход в тях е на равнището на 
минималната работна заплата за следващата година, допълни Велев. По думите му вече всички са поставени пред свършен 
факт чрез средносрочната бюджетна прогноза, която се прави без съгласуване със социални партньори. Чрез нея се знае 
минималната заплата не за година напред, а за три, допълни той, предаде БТА. 
 България стърчи значително над средноевропейското равнище по показателя съотношение на минималната към средната 
заплата, каза Васил Велев. По думите му, ако се добави клас прослужено време към минималната заплата, съотношението 
става 54 процента към средната, при 42-43 на сто средно за ЕС. Като темп на нарастване на минималната ние също сме 
начело, каза Велев. Само в София това съотношение е под 50 процента, а в някои градове достига до 80 процента. В някои 
области всички получават едно и също - квалифицирани и неквалифицирани, трудолюбиви - мързеливи, отбеляза Велев. 
"Минималната заплата е минимална заплата, не е реална , ние не искаме хората да получават минимална", отбеляза 
Велев. Според него обаче към момента 473 хиляди получават към второто тримесечие на тази година минимална заплата, 
а догодина ще са повече. 
Той отбеляза, че половината европейци работят в страни, където минималната месечна заплата се договаря между 
социалните партньори, а не се определя административно, като там средните заплати са с 60 процента по-високи. 
сподели 
 
Dnes.dir.bg 
 
√ Бизнесът твърдо против скока на минималната заплата на 560 лв. 
От АИКБ настояват за 15 сектора новата минимална заплата да влезе в сила от 2020 г. 
Работодателите се обявиха против административното увеличение на минималната работна заплата от 510 на 560 лева 
през 2019 г., стана ясно след заседанието на Тристранния съвет. 
Бизнесът настоява за ясни икономически критерии при определянето на минималното възнаграждение, а не то да се 
базира на политически обещания. Според бизнеса трябва да се приеме механизъм за определянето й, както е заложено в 
ратифицираната конвенция 131 на Международната организация на труда. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за 15 икономически дейности новият размер на минималната 
работна заплата от 560 лева да влезе в сила от 1 януари 2020 година, съобщи председателят на АИКБ Васил Велев. 
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Това са застрашените, според бизнеса, икономически дейности, като сред тях са пчеларство, добив на глина и каолин, 
производство на хляб и тестени изделия, производство на облекло, хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални 
грижи с настаняване. 
АИКБ иска предложението да бъде записано в текста на постановлението на МС за определяне на новия размер на 
минималната заплата. Избрали сме тези дейности по факта, че средният осигурителен доход в тях е на равнището на 
минималната работна заплата за следващата година, допълни Велев. 
По думите му вече всички са поставени пред свършен факт чрез средносрочната бюджетна прогноза, която се прави без 
съгласуване със социални партньори. Чрез нея се знае минималната заплата не за година напред, а за три, допълни той. 
България стърчи значително над средноевропейското равнище по показателя съотношение на минималната към средната 
заплата, каза Васил Велев. По думите му, ако се добави клас прослужено време към минималната заплата, съотношението 
става 54 процента към средната, при 42-43 на сто средно за ЕС. Като темп на нарастване на минималната ние също сме 
начело, каза Велев. Само в София това съотношение е под 50 процента, а в някои градове достига до 80 процента. В някои 
области всички получават едно и също - квалифицирани и неквалифицирани, трудолюбиви - мързеливи, отбеляза Велев. 
Минималната заплата е минимална заплата, не е реална , ние не искаме хората да получават минимална, отбеляза Велев. 
Според него обаче към момента 473 хиляди получават към второто тримесечие на тази година минимална заплата, а 
догодина ще са повече. 
Той отбеляза, че половината европейци работят в страни, където минималната месечна заплата се договаря между 
социалните партньори, а не се определя административно, като там средните заплати са с 60 процента по-високи. 
 
В. Дума 
 
√ Работодатели и синдикати отново в спор за минималната заплата  
Заседанието на Тристранката отново се превърна в арена за сблъсък между работодатели и синдикати. Спорът бе за 
размера на минималната работна заплата, която трябва да стане 560 лева от догодина. Въпреки че повишението е 
заложено в Бюджет 2019, който вече е приет, работодателите се обявиха против и дори се оплакаха, че в България тя расте 
с най-бързи темпове.  
Синдикатите защитиха точно обратната теза - че минималната заплата има най-нисък ръст у нас.  
Този дебат се води от 25 години, коментира председателят на "Подкрепа" Димитър Манолов. И добави, че колкото и да 
спорят бизнес и синдикати, в крайна сметка правителството решава. Той обори и твърдението на работодателите, че 
Европейската комисия може да ни разкритикува за повишението с 12 на сто на миниланата заплата.  
Средната работна заплата в Германия е 4000 евро, дали ЕК на тях ще се скара, попита риторично Манолов. 
Бизнесът продължи с оплакванията. Над 400 млн. лева щяло да струва на работодателите вдигането на минималната 
заплата. Това са изчислили от БТПП. Според тях не е правилен механизмът за определянето на минималното 
възнаграждение. Трябвало да се използват реални икономически критерии, а не "политически послания". 
Минималната работна заплата не може да бъде еднаква за всички длъжности, тя трябва да се договаря по икономически 
дейности, както се случва в половината работеща Европа, бе мнението на Васил Велев на АИКБ. Той предложи за заетите 
в 15 от 88 общо икономически дейности да се отложи увеличаването, тъй като там и сега средноосигурителният доход при 
тях е около бъдещата минимална работна заплата. 
Тристранката обсъжда и увеличаването на заплащането на нощния труд, както искат синдикатите. В момента заплащането 
е 25 стотинки на час. Синдикатите заявиха още, че той е вреден за здравето и трябва да бъде ограничен. От БСК заявиха, 
че са съгласни да се повиши цената на нощния труд, но също така Димитър Бранков изтъкна, че в някои сектори, като в 
енергетиката, например, заплащането е 2,80 лв. 
 
Novini.bg 
 
√ Работодателите против увеличаване на минималната заплата на 560 лева 
Работодателите се обявиха против административното увеличение на минималната работна заплата от 510 на 560 лева. 
Националният съвет за тристранно сътрудничество разглежда проект на постановление на Министерския съвет, с който 
минималната работна заплата от 1 януари догодина става 560 лева.  
Бизнесът настоява за ясни икономически критерии при определянето на минималното възнаграждение, а не то да се 
базира на политически обещания. Според бизнеса трябва да се приеме механизъм за определянето ѝ, както е заложено в 
ратифицираната конвенция 131 на Международната организация на труда. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България настоява за 15 икономически дейности новият размер на минималната 
работна заплата от 560 лева да влезе в сила от 1 януари 2020 година, съобщи председателят на АИКБ Васил Велев.  
Това са застрашените, според бизнеса, икономически дейности, като сред тях са пчеларство, добив на глина и каолин, 
производство на хляб и тестени изделия, производство на облекло, хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални 
грижи с настаняване.  
АИКБ иска предложението да бъде записано в текста на постановлението на МС за определяне на новия размер на 
минималната заплата. Избрали сме тези дейности по факта, че средният осигурителен доход в тях е на равнището на 
минималната работна заплата за следващата година, допълни Велев.  
По думите му вече всички са поставени пред свършен факт чрез средносрочната бюджетна прогноза, която се прави без 
съгласуване със социални партньори. Чрез нея се знае минималната заплата не за година напред, а за три, допълни той. 
България стърчи значително над средноевропейското равнище по показателя съотношение на минималната към средната 
заплата, каза Васил Велев. По думите му, ако се добави клас прослужено време към минималната заплата, съотношението 
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става 54 процента към средната, при 42-43 на сто средно за ЕС. Като темп на нарастване на минималната ние също сме 
начело, каза Велев. 
Само в София това съотношение е под 50 процента, а в някои градове достига до 80 процента. В някои области всички 
получават едно и също - квалифицирани и неквалифицирани, трудолюбиви - мързеливи, отбеляза Велев. "Минималната 
заплата е минимална заплата, не е реална, ние не искаме хората да получават минимална", отбеляза Велев, цитиран от 
БТА. Според него обаче към момента 473 хиляди получават към второто тримесечие на тази година минимална заплата, а 
догодина ще са повече.  
Той отбеляза, че половината европейци работят в страни, където минималната месечна заплата се договаря между 
социалните партньори, а не се определя административно, като там средните заплати са с 60 процента по-високи. 
 
Дневник  
 
√ Тристранката не постигна съгласие за нощния труд  
Работодателите, синдикатите и правителството не постигнаха съгласие за начина, по който да бъде плащан нощният труд, 
съобщи БНР след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
След Нова година работна група с участието на работодателите и синдикатите ще обсъди и предложи законодателни 
промени, обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. 
Петков заяви, че в бюджета за следващата година не са предвидени допълнителни пари за по-висока добавка за нощен 
труд за служителите на МВР, отбраната и здравеопазването. От синдикатите реагираха остро на отказа сегашната надбавка 
от 25 стотинки за час нощен труд да бъде увеличена още от догодина. "В рамките на бюджета за тази година се решаваха 
какви ли не безумни проблеми. На какви ли не безумни групи хора – тук говорим за пари, които са заработени. Вие 
раздадохте какво ли не кому ли не – само не на хората, които работят", обърна се към социалните партньори лидерът на 
"Подкрепа" Димитър Манолов. 
От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че в 38 бранша е договорено по-
високо заплащане на нощния труд: "Т.е тази ставка, която е изостанала от времето от преди 10 години, изглежда смешно 
ниска – всъщност, де факто я няма". 
Другата тема от дневния ред - увеличението на минималната заплата от 510 на 560 лв., очаквано не срещна одобрението 
на работодателите. Асоциацията на индустриалния капитал пресметна, че след административното увеличение близо 
половин милион души в страната ще са на минималния доход, а това означава, че средната заплата се доближгава твърде 
много до минималната и липсва диференция на заплащането според уменията. 
 
БНР 
 
√ Социалните партньори не постигнаха съгласие за заплащането на нощния труд  
Социалните партньори не постигнаха съгласие за начина, по който да бъде заплащан нощният труд. След Нова година 
работна група с участието на работодателите и синдикатите ще обсъди и предложи съответни законодателни промени, 
обяви министърът на труда и социалната политика Бисер Петков: 
“В очерталата се дискусия се обединихме около това, че това заплащане на нощния труд е неадекватно на другите равнища 
на заплащане. Минимална работна заплата, средна работна заплата – въобще на равнището на доходите в страната към 
2018-а година“. 
Министър Петков заяви, че в бюджета за следващата година не са предвидени допълнителни пари за по-висока добавка 
за нощен труд за служителите на МВР, отбраната и здравеопазването. 
От синдикатите реагираха остро на отказа сегашната ставка от 25 стотинки за час нощен труд да бъде увеличена още от 
догодина: 
“В рамките на бюджета за тази година се решаваха какви ли не безумни проблеми. На какви ли не безумни групи хора – 
тук говорим за пари, които са заработени. Вие раздадохте какво ли не  кому ли не – само не на хората, които работят“, 
обърна се към социалните партньори лидерът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.  
"Ако се очаква ние да правим палатки, да сложим черни тениски, да застанем на глава или да жонглираме с топки, можем 
и това да направим, но междувременно трябва да си даваме сметка затова, че българските граждани изтичат", каза 
експертът Ваня Григорова.  
От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България посочи, че в 38 бранша е договорено по-
високо заплащане на нощния труд:  
“Тоест, тази ставка, която е изостанала от времето от преди 10 години, изглежда смешно ниска – всъщност, де факто я 
няма“. 
 
Bulgaria On AIR 
 
√ Малко или много са 560 лева минимална работна заплата? 
Спор по темата между Теодор Дечев от АИКБ и Любослав Костов от КНСБ 
Министерският съвет ще приеме постановлението за определяне на минималната работна заплата. В Бюджет 2019 беше 
прието тя да е в размер на 560 лева. Повишението е с 50 лева спрямо тази година.  
На Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) работодателските организации за пореден път се обявиха 
срещу административното увеличение на минималното възнаграждение с аргумент, че няма ясна методика за 
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нарастването му. Социалните партньори не приеха и предложението на синдиката за по-високо заплащане на нощния 
труд. 
"Четем средносрочната бюджетна прогноза, там пише колко ще бъде минималната заплата. Отдавна сме разбрали, че 
каквото и да си приказваме за минималната заплата, ще става това, което е написано в средносрочната прогноза", обяви 
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
"Не е важно колко е в нормативен документ минималната заплата, важно е колко е средната заплата - тя е 1200 лева. Има 
отделни отрасли, които са в много лошо положение. Те сриват общата сметка на средната заплата", настоя той пред 
Bulgaria ON AIR. 
Любослав Костов, който е икономически експерт от КНСБ, посочи в "България сутрин", че преговорите в НСТС не вървят 
много бързо и договарянето може да отнеме няколко години. Той е категоричен, че бизнесът може да понесе и по-голям 
от предвидения ръст на минималната работна заплата.  
Костов се позова на доклад на Европейската комисия в който се казва, че производителността на труда у нас е много по-
висока от ръста на работните заплати и по думите му имаме пропуснати ползи. 
"В държавния сектор има позиции, за които заплата 510 лева е подигравка. Но когато чистачката в БАН идва с нейния 
дългогодишен стаж и получава повече от младия астроном, не съм съгласен, че са ѝ малко на чистачката", даде пример 
Теодор Дечев от АИКБ. 
"Казваме на тези хора, че 510 лева са им много. Новината е, че чистачките не заслужават 510 лева заплата. Да не забравяме, 
че тази заплата се облага", отговори Костов и попита риторично: 
Как така българският работник не произвежда достатъчно в България, а като отиде в Германия изведнъж става 
производителен? 
"От 11 години дремят някакви 25 стотинки добавка, защото никого не го интересува. Единственият проблем е при  
държавата", коментира Дечев относно спорния въпрос за нощния труд. 
А според икономическия експерт от КНСБ служителите не само не печелят, но и губят пари по време на нощна смяна. 
Вижте видеото с цялата дискусия. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНР 
 
√ БНБ: Положително салдо по текущата сметка от едва 56,1 млн. евро  
През октомври 2018 година салдото по текущата сметка на България е положително, но в размер на едва 56,1 млн. евро, 
като от началото на годината позитивният баланс е над 2,6 млрд. евро, показват данни на Българската централна банка. 
Преките чуждестранни инвестиции пък нарастват през октомври със символичните 9,9 млн. евро, а в рамките на първите 
десет месеца на годината са в размер на около 842 млн. евро, което е с 228,7 млн. евро под техния размер през същия 
период на 2017-а година. 
Балансът по текущата и капиталова сметка на България през октомври е положителен и в размер на 131,8 млн. евро спрямо 
излишък за 119,4 млн. евро точно преди година (през октомври 2017-а). В рамките на първите десет месеца на настоящата 
година салдото по текущата и капиталова сметка е също положително и в размер на 3,1262 млрд. евро (5,9% от прогнозния 
БВП) спрямо позитивен баланс за 4,0551 млрд. евро (или 7,8% от БВП) през януари - октомври 2017-а година. 
Салдото само по текущата сметка през октомври е положително и възлиза на 56,1 млн. евро при излишък за 78,8 млн. евро 
година по-рано, като в рамките на първите десет месеца на 2018-а година текущата сметка е също положителна и в размер 
на 2,609 млрд. евро (4,9% от БВП) спрямо излишък за 3,6762 млрд. евро (7,1% от БВП) през същия период на предходната 
година. 
Търговското салдо на нашата страна през октомври е отрицателно и възлиза на 233,3 млн. евро спрямо дефицит за 57,6 
млн. евро преди година, като износът на стоки се повишава с 276,3 млн. евро (с 11,1% спрямо октомври 2017-а) до 2,7564 
млрд. евро, но в същото време вносът нараства с 452 млн. евро (повишение със 17,8% спрямо десетия месец на 
предходната година), достигайки размер от 2,9897 млрд. евро. 
Търговското салдо за първите десет месеца на 2018-а година също остава на дефицит в размер от 1,829 млрд. евро (3,5% 
от БВП) спрямо дефицит за едва 251,9 млн. евро преди година (0,5% от БВП), като за периода януари - октомври износът 
на стоки се увеличава с 474,2 млн. евро (годишно повишение с 2,1%) до 22,8722 млрд. евро спрямо износ за 22,3981 млрд. 
евро през първите десет месеца на 2017-а година, докато вносът за същия период се увеличава с 2,0513 млрд. евро (с 9,1%) 
до 24,7013 млрд. евро от 22,6499 млрд. евро преди година. 
Салдото по услугите през октомври е положително и в размер на 157,5 млн. евро спрямо положително салдо за 95,8 млн. 
евро преди година, като за първите десет месеца на 2018-а година салдото по услугите е положително и за 3,1101 млрд. 
евро спрямо позитивно салдо за 2,6794 млрд. евро преди година. 

https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-12-19/malko-ili-mnogo-sa-560-leva-minimalna-rabotna-zaplata
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Според данни на БНБ финансовата сметка през октомври е положителна в размер на 145,8 млн. евро при отрицателна 
стойност от 168,9 млн. евро точно година по-рано, като през първите десет месеца на настоящата година финансовата 
сметка е на излишък от 2,7068 млрд. евро спрямо излишък за 1,9856 млрд. евро точно преди година. 
 

 
 
Преките чуждестранни инвестиции в страната обаче нараства през октомври с едва 9,9 млн. евро при тяхно повишение с 
262,3 млн. евро през октомври 2017-а. От началото на годината преките чуждестранни инвестиции в България са в размер 
на 842,2 млн. евро, като се понижават с 228,7 млн. евро спрямо преки инвестиции за 1,0709 млрд. евро през януари - 
октомври 2017-а година. 
Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна за първите десет месеца на настоящата година са дошли от 
Холандия (за цели 753,6 млн. евро), следвана от Германия (за 111,6 млн. евро) и Белгия (за 86,2 млн. евро). 
През октомври резервите на БНБ се понижават с 493,2 млн. евро при тяхно намалени с 2,3387 млрд. евро година по-рано, 
като за първите десет месеца на настоящата година те нарастват с 485 млн. евро при понижение с 1,5684 млрд. евро за 
същия период на 2017-а година. 
 
√ Министерският съвет ще приеме постановлението за определяне на минималната работна заплата 
На редовното си заседание днес правителството ще промени плана за действие по намеренията на страната ни за 
присъединяване към валутния механизъм ERM II и към Банковия съюз. Ще бъде прието също постановлението за 
определяне на минималната работна заплата за 2019-а година.  
В Бюджет 2019 беше прието тази заплата да е 560 лева. Повишението е с близо 10 на сто или 50 лева спрямо размера ѝ 
тази година. Мотивите са запазване на жизнения стандарт на нискодоходните работници. Размерът ще отговаря и на 
очакванията за ръста в икономиката и инвестициите. 
Допълнителен  трансфер по бюджета си ще получи Общественото осигуряване. Още разходи пък са предвидени по 
бюджетите на министерствата на правосъдието, на здравеопазването и на регионалното развитие.  
Министрите ще приемат анализ, който описва опита на България в подготовката и провеждането на ротационното 
председателство на Съвета на ЕС. Той е под заглавие "Как съединението прави силата".  
Предвидено е още правителството да промени Наредбата за командировъчните средства при задграничните мисии, както 
и да допълни Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, като се отрази изплащането на новата социална помощ за деца 
сираци, когато те се отказват от персоналната си пенсия. 
 
√ Я. Алексиев: Средносрочната бюджетна прогноза спъва преговорите работодатели - синдикати  
Средносрочната бюджетна прогноза и разписаното в нея е едно от основните неща, които спъват в момента преговорите 
между работодатели и синдикати за минималната работна заплата. Това заяви пред БНР Явор Алексиев от Института за 
пазарна икономика.       
„В средносрочната бюджетна програма, която отразява обещанията на управляващата коалиция, е записано, че ще има 
увеличение и от догодина и от подогодина на минималното възнаграждение. При така зададени критерии от горе е много 
трудно работодатели и синдикати да се абстрахират от това, което пише в бюджетната прогноза и в крайна сметка да 
стигнат до друг тип двустранен консенсус, който след това да предложат на правителството. Ако базираме увеличението 
на някакви обективни икономически критерии, то няма как да е 50 лв. Ръст от 3% на икономиката по никакъв начин не 
оправдава 10-процентен ръст в минималното възнаграждение. А синдикатите – когато им е поставено увеличение с 50 лв., 
е много трудно да се съгласят на по-ниско увеличение“, обясни икономистът в предаването „Преди всички“. 
„Предвид прогнозата не само за българската икономика, но и за европейската, а именно за една по-слаба 2019 и 2020 г. – 
увеличаването на минималната цена на труда може да има негативен ефект върху някои от най-уязвимите групи, а именно 
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ниско квалифицираните и дори безработните, които в момента си търсят работа. Този тип политики за квалификация и 
преквалификация търпят провал след провал в България. Поради тази причина такива увеличения ще имат различен ефект 
в различните райони на страната“, коментира още икономистът. Той не се съгласи с тезата на работодателите, че има 15 
сектора, които няма да понесат увеличението.  
"При един евентуален трус на икономиката да не се изненадаме пак, ако се окажем с 300-400 хил. безработни. При 
миналата криза стана точно това. Това бяха хората с най-ниски умения, които получаваха най-ниски заплати, те първи бяха 
съкратени. При тези нива на минимална заплата и това увеличение, което виждаме, това са хората, които първи ще загубят 
работата си", предупреди Явор Алексиев.  
Според него може да се постигне повече предвидимост при определянето на минималната работна заплата, ако се гледа 
производителност по браншове. Икономистът се надява правителството да излезе от "уравнението" през следващата 
година. По думите му на първо място трябва да се спре да се публикува размерът на минималната заплата като част от 
средносрочната бюджетна прогноза, защото това връзва ръцете в рамките на преговорите. 
 
√ Британското правителство обсъжда ускоряване на излизането от ЕС без сделка 
Британското правителство обсъжда дали да ускори подготовката по сценария за излизане от ЕС без сделка. Вчера 
министърът на финансите Филип Хамънд обяви отпускането допълнително на 2 милиарда паунда за такава подготовка.  
101 дни остават до 29 март – определената за Брекзит дата – и при забавянето на гласуването по сделката на Тереза Мей 
в средата на януари за много депутати вероятността да се стигне до Брекзит без сделка изглежда все по-реална. Налага се 
убеждението, че ако сделката на Мей бъде отхвърлена, няма да остане време за някакъв евентуален „План Б“. 
Правителството нееднократно е заявявало, че не одобрява излизането без сделка. Доволни от такъв сценарий са 
единствено „брекзитиърите“, които постоянно упрекват управляващите, че не гледат сериозно на тази опция. Но ето както 
заяви тази сутрин министърът за общностите Джеймс Броукъншър: 
"Приемаме излизането без сделка напълно сериозно от доста време. Това не е, което искаме, нито пък което очакваме да 
стане, защото искаме да осигурим сделка и тя  да бъде гласувана в парламента". 
Бректзитиърите между другото се обявиха в подкрепа на Тереза Мей по повод на внесения от лейбъристите вот на 
недоверие срещу нея. Лейбъристите обаче се заканиха, че ще внесат вот на недоверие и срещу правителството. Въпросът 
е не дали, а кога този вот ще бъде поискан, по думите на министъра в сянка за жилищното настаняване Джон Хийли. 
 
√ В началото на януари Франция и Германия ще приемат договор за задълбочаване на сътрудничеството  
Проектът на договор, който има за цел да задълбочи сътрудничеството между Франция и Германия с обща парламентарна 
асамблея, ще бъде приет на 22 януари догодина по повод годишнината от Елисейския договор, предаде "Франс прес".  
Елисейският договор е сключен на 22 януари 1963 г. между Франция и Федерална Република Германия.  
В деня на годишнината от подписването на договора френските депутати ще обсъдят проекторезолюция за одобрение на 
новия френско-германски договор, която ще бъде подложена на гласуване. След това председателите на френския и 
германския парламент ще заминат за Берлин, където ще се състои същата процедура. 
Общата парламентарна асамблея ще бъде съставена от петдесет депутати от двете държави, които ще заседават най-
малко два пъти на година. Първото заседание ще бъде в първата половина на 2019 г. 
 
Investor.bg 
 
√ Земеделците получиха 634 млн. лева по схемата за единно плащане на площ 
За кампания 2018 г. бюджетът по схемата е 743 млн. лева 
Земеделците получиха над 634 млн. лева по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), при която субсидията се 
изчислява на хектар обработваема земя. Средствата отиват в 57 909 фермери, съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
Изчисленията са извършени при ставка от 193 лв./хектар. За кампания 2018 г. бюджетът по СЕПП е 743 млн. лева.  
Окончателната ставка ще бъде определена със заповед на агроминистъра Румен Порожанов. Тя ще бъде издадена след 
актуализирането на информацията за площи, допустими за подпомагане. 
Актуализацията се прави на база подадените възражения от стопаните и след изчистване на двойно заявени площи. 
С обновената информация ДФЗ ще разплати окончателно схемата. 
До момента по подадените заявления за Кампания 2018 г. са разплатени общо 785,371 млн. лева. От тях по схемите за 
животни са преведени 151 млн. лв. Първите плащанията започнаха в края на октомври и бяха насочени към животновъдите 
- по схемите за преходна национална помощ, необвързана с производството. 
 
√ КЗК разреши сделката между Банка ДСК и SG Експресбанк 
След концентрацията Банка ДСК ще има непряк контрол върху дъщерните дружества на SG Експресбанк 
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши концентрацията между банки, която се изразява в придобиване на 
пряк едноличен контрол от страна на „Банка ДСК“ ЕАД върху SG Експресбанк, пише на сайта на антимонополния регулатор. 
Решението идва след като през август от ОТП Банк АД, Унгария обявиха, че българското им дъщерно дружество „Банка 
ДСК“ АД е подписало договор за придобиване на 99,74% акционерно участие в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, 
българското дъщерно дружество на Societe Generalе, Франция. 
След концентрацията Банка ДСК ще има непряк контрол върху дъщерните дружества на SG Експресбанк: „Сосиете Женерал 
Факторинг“ ЕООД, „Сожелиз-България“ ЕООД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, както и пряк контрол върху 
Застрахователно акционерно дружество „Сожелайф България“ АД. 
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КЗК постанови незабавно изпълнение на решението. На основание Закона за защита на конкуренцията то подлежи на 
обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок, който започва да тече от 
съобщаването по реда на Административно-процесуалния кодекс, а за третите лица – от публикуването му в електронния 
(публичния) регистър на КЗК. 
Investor.bg припомня, че това е последното разрешение, след което няма да има проблем да приключи финансово 
сделката и Societe Generale Експресбанк след придобиването да стане дъщерно дружество на „Банка ДСК“ и част от 
унгарската група „ОТП БАНК“. 
Комисията за финансов надзор вече одобри сделката, а на 14 ноември управителният съвет на Българската народна банка 
взе решение за предварително одобрение на прякото придобиване от „Банка ДСК“ ЕАД, София, на акции, представляващи 
99,7352% от капитала на Societe Generale Експресбанк, гр. Варна. 
Докато КЗК оценяваше сделката не постъпиха становища, които да твърдят, че концентрацията между двете банки ще 
създаде монопол на банковия пазар, коментират в решението си експертите на антимонополния регулатор. 
Те съобщават, че преди образуване на производството, в КЗК "постъпи жалба от „Асоциация за защита на потребителите“. 
В хода на проучването Комисията иска становища и информация от Българска народна банка, Комисия за финансов надзор, 
Асоциация на банките в България (АББ), Сдружение „Българска национална асоциация активни потребители“, „Моите 
Пари“ ООД (MOITEPARI.BG - агенция за проучване в банковия сектор), „Българска Фондова Борса-София“ АД, както и от 
основни конкуренти (банкови и застрахователни дружества) и клиенти на участниците в концентрацията – „Уникредит 
Булбанк” АД, „Уникредит Лизинг” ЕАД, „Райфайзен Лизинг България” ЕООД, „Райфайзенбанк” ЕАД, „Юробанк България” 
АД, „Обединена Българска Банка” АД; от клиенти на страните - „Софарма Трейдинг“ АД, „Аполо Инженеринг“ ООД, „Белла 
България“ АД, „БТК“ ЕАД, „Дискордиа“ АД, „Евролийз-Рент А Кар“ ЕООД, „ИСА-2000“ ЕООД и „Омега Агро Инвест“ ЕООД. 
В становището на Асоциация на банките в България пише, че предвид макроикономическата среда, в която оперира 
банковата система в последните няколко години, ефектът на планираната сделка би следвало да е положителен и е в 
продължение на тенденцията за консолидация в банковия сектор. 
Според АББ в момент, в който оперативната среда потиска доходността и поставя предизвикателства по пътя на 
стратегическото развитие, подобни консолидации предполагат повишаване на устойчивостта на банковата система и 
нейната ефективност. 
“„Банка ДСК“ ЕАД е втората по големина банка по активи сред кредитните институции в България. Придобиването на 
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД ще превърне „Банка ДСК“ ЕАД в институция, съизмерима по активи с УниКредит 
Булбанк АД”, посочват банкерите от браншовата организация и коментират, че към момента, както и в исторически план, 
„Банка ДСК“ е лидер на местния пазар в банкирането на дребно, като обединяването ѝ със „Сосиете Женерал Експресбанк“ 
ще доведе до затвърждаване на тази позиция. 
АББ отбелязва, че въпреки това усилията на двете институции в близките няколко години ще бъдат насочени до голяма 
степен в приключване на сделката и тяхното интегриране. Според АББ това неминуемо ще 
отнеме от фокуса върху пазара и има вероятност общият пазарен дял на двете банки както при банкирането на дребно, 
така и при корпоративното банкиране, да се окаже по-нисък от механичния сбор на индивидуалните пазарни дялове на 
двете институции към настоящия момент. 
Във връзка със стандартизацията на банковите продукти, мобилността на клиентите от една банка към друга, наличието 
на достатъчен свободен ресурс и/или достъп до финансиране на кредитните институции в България, АББ смята, че в 
резултат на концентрацията обединената банкова група няма да има съществено конкурентно 
предимство пред останалите участници на пазара и няма да може да определя пазарното си поведение независимо от 
своите конкуренти и клиенти. 
По отношение на пазара на банкиране на дребно АББ счита, че концентрацията няма да има негативен ефект върху 
останалите участници на пазара или върху потребителите при предлагането на отделните видове продукти и услуги. 
 
News.bg 
 
√ 4 модела на ИПИ за финансиране на здравеопазването в България 
Здравните системи по света са в постоянно състояние на реформа, като при страните с по-ефективни и по-ефикасни 
здравни системи тези реформи се базират на доказателства. В България процесът на реформа често е критикуван като 
лишен от цялост, непоследователен и характеризиращ се с противоречиви мерки. Нещо повече - резултатите от работата 
на системата се влошават, въпреки постоянното увеличение на разходите за здравеопазване. Това води до напрежение 
както в обществото, така и в самия сектор, тълкуват от Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Поради това от ИПИ правят анализ на различните здравни реформи по света чрез сравнително изследване на добрите 
практики за финансиране. 
Анализът на института обхваща четирите основни модела на финансиране - бюджетно, здравноосигурително, 
здравнозастрахователно и чрез система от лични сметки. В анализа се представят както силните, така и слабите страни на 
тези модели, на базата на които ИПИ прави и предложения за реформи у нас. 
Системи на бюджетно финансиране Данъчно финансираните модели на здравеопазване са онези модели, при които над 
50% от общите публични разходи за финансиране на здравеопазването се базират на общи данъци. За разлика от 
здравноосигурителните модели, в данъчно базираните липсва пряка връзка между приходите от данъци и правото на 
здравно обслужване. Те се характеризират с пълно покритие, финансиране на здравните услуги чрез общи данъци, 
управление на предоставянето на здравни услуги от държавата и относително ниски административни разходи. Налице са 
неравновесия в предлагането на услугите, които често водят до формиране на листи на чакащите. В анализа по-подробно 
са представени системите на Великобритания, Дания и Швеция. 
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Системи на здравно осигуряване Здравното осигуряване е форма на финансиране и управление на здравните разходи чрез 
здравноосигурителни вноски въз основа на обединяване на риска. Здравното осигуряване противодейства както на 
финансовия риск като осигурява достъп до скъпоструващо лечение, което е непосилно за отделни лица, така и на здравния 
риск, като балансира между осигуряващите се и тези, които ползват здравните услуги. По този начин се осигурява 
едновременно финансова защита на здравноосигурените лица и сравнително справедлив начин за финансиране на 
здравните разходи, който позволява широк достъп до здравни стоки и услуги. Въпреки това приложението му не е лесно 
или праволинейно и редица страни с ниски доходи или слабо развити институции изпитват затруднения с управлението 
му, включително финансовото му управление, от една страна, и осигуряването на универсален достъп до здравни стоки и 
услуги, от друга. В ЕС най-известните здравноосигурителни модели от този тип са тези във Франция, Германия и Холандия, 
затова те са представени по-подробно. 
Системи на здравно застраховане Здравните системи, базирани на доброволно рисково застраховане, също могат да се 
срещнат в някои страни, макар и почти никъде в чист вид. В Европа те не са популярни като системи за пълно финансиране 
на здравеопазването. Основният принцип при тях е, че всеки пациент сам преценява дали да се застрахова здравно и за 
какъв пакет услуги. Разходите под формата на рискова премия са индивидуални (съответно различни) и в повечето случаи 
зависят от здравословното състояние на пациента. При тях в общия случай покритието не е универсално, рисковото 
управление е децентрализирано, административните разходи са относително високи, типична е свръхупотребата на 
ресурси и високият общ разход за здравеопазване. В анализа са представени по-подробно системите на САЩ и Швейцария. 
Системи от лични здравни сметки Единственият представител на такава система е Сингапур. Там системата за финансиране 
на здравните разходи представлява комбинация от лична отговорност за здравето на осигурените лица чрез лична 
спестовна сметка за здраве и държавна подкрепа (под формата на държавни субсидии) за нискодоходните групи от 
населението. Освен задължение за здравно осигуряване, пациентите са задължени да доплащат и част от медицинските 
разходи над определена сума. Натрупаните средства по личната сметка на здравноосигуреното лице могат да бъдат 
използвани както от него, така и от членове на семейството му за покриване на разходи, свързани с хоспитализации, 
амбулаторна хирургия и някои извънболнични разходи, както и за разходи за здравно застраховане. Съществуват също 
така фондове за катастрофична застраховка, за медицинска социална защита и за дългосрочни грижи. За системата е 
типична високата лична отговорност за здравето и високата финансова култура, която позволява добро управление на 
ресурсите. 
ИПИ анализират и няколко класации и оценки на здравните системи по света. Класациите ползват разнообразни 
методологии, но въпреки това спомагат да се придобие обща представа за мястото на здравната система на страната ни 
спрямо други такива. 
"Основният извод е, че в почти всички класации България заема ниска позиция, като слабото представяне се свързва 
повече с ниско качество на здравните услуги и слаби здравни резултати, отколкото с конкретния модел на финансиране на 
здравната система. В същото време правят впечатление добрите позиции на осигурителните модели, в които е налице 
конкурентен пазар", констатират от ИПИ. 
На база на анализа на различните модели за финансиране и тяхната ефективност, ИПИ прави препоръки за това какво 
трябва да включва една бъдеща реформа в модела на финансирането на здравната система у нас: 
Събиране и предоставяне в унифициран формат, позволяващ машинно обработване, на подробна информация за работата 
на всички нива в системата; 
Изготвяне на ясно дефиниран основен здравен пакет (ОЗП) от стоки и услуги, които се покриват от задължителното здравно 
осигуряване на база на анализа на предоставената информация и актюерски разчети; 
Оценяване на необходимите средства за покриване на разходите, свързани с ОЗП, както и приходоизточниците за 
финансирането им, включително задължителни здравноосигурителни и/или застрахователни вноски, финансиране от 
бюджета за групите, които се осигуряват за негова сметка, доплащания от здравноосигурените лица, социални плащания 
от бюджета за хора в неравностойно положение и т.н.; 
Създаване на условия за конкуренция при предоставянето на ОЗП в рамките на задължителното здравно осигуряване; 
Въвеждане на медицински и финансови стандарти, съгласувани със заинтересованите страни; 
Изграждане на цялостна информационна система, която да осигури прозрачност и възможност за контрол на работата на 
здравната система; за целта 
Ограничаване на ролята на държавата до изготвяне на рамката за работа на сектора. 
 
√  МВФ одобри 3,9 млрд. долара заем за Украйна 
Международният валутен фонд одобри кредит за Украйна в размер на 3, 9 млрд. долара. От тях 1, 4 млрд. долара ще бъдат 
преведени веднага. Очаква се първият транш да бъде изплатен на 25 декември. Следващите 2 транша са предвидени за 
май и ноември следващата година. Световната банка обяви гаранции в размер на 750 млн. долара. Това са съобщили от 
финансовото министерство на страната. 
От МВФ допълват, че приоритетите на програмата са четири - фискална консолидация, намаляване на инфлацията, 
засилване на финансовия сектор и реформите. 
Украинският президент Петро Порошенко обяви новината в страницата си във "Фейсбук". 
По думите му, това е признание за напредъка на страната и дава гаранции за стабилност. 
Припомняме, че през ноември украинските депутати прокараха бюджета за 2019 г. рано тази сутрин. Това бе важна стъпка, 
която отключва 3,9 милиарда долара заем от Международния валутен фонд за следващата година. 
Премиерът Владимир Гройсман тогава обеща да продължат да изпълняват изискванията на фонда, които включват 
бюджетен дефицит от 2,3 на сто. 
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Международният валутен фонд замрази помощта през април 2017 г. заради забавените от Украйна реформи и мерки, 
доказващи, че правителството държи изкуствено занижени цените на газа. 
 
Дарик 
 
√  НАП въведе услуга за видео жестов превод за хора с увреден слух 
НАП предлага услуга за видео жестов превод, чрез онлайн платформа за предоставяне на равен достъп до услугите на 
Агенцията за граждани с увреден слух. 
НАП дава възможност на хората с увреден слух да  подобрят комуникацията си със служителите в салоните за обслужване 
на клиенти, които са обозначени със стикери. Осигурява се достъп до жестов превод в момента на посещението им на 
гишето. С помощта на таблети  се осъществява видео и гласова връзка с кол центъра за превод. По този начин  служителите 
на НАП могат да чуват превода, а клиентът с увреден слух да вижда преводача на екран. Комуникацията ще се осъществява 
в реално време с помощта на квалифицирани жестови преводачи. Очаква се нововъведението значително да подобри 
обслужването на хората, за които жестовият език е основна форма на комуникация. 
Офисът на НАП Плевен също разполага с таблет за осъществяване на видео и гласова връзка с кол центъра за превод при 
обслужване на граждани с увреден слух. 
„Независимо, че главният ни фокус остават електронните комуникации и е-услугите, продължаваме да усъвършенстваме 
взаимодействието „лице в лице“ в офисите на НАП. За нас е важно да осигурим равен достъп и качествена услуга за хората 
с увреден слух“, каза по повод нововъведението директорът на дирекция „Обслужване“ в НАП Боряна Георгиева. 
 
В. Монитор 
 
√ Земеделският министър Порожанов отчита годината  
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и екипът му ще дадат днес пресконференция ще бъде 
отчетена годината. 
На нея ще се представят конкретните резултатите от работата в сектора през 2018 г. и плановете за следващата, съобщиха 
от аграрното ведомство. 
Събитието ще се състои от 14:00 ч. в Големия колегиум на МЗХГ. 
 
В. Банкерь 
 
√ БНБ промени ключова наредба 
Управителният съвет на Българската народна банка прие по предложение на Фонда за гарантиране на влоговете в банките 
(ФГВБ) Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 30 за изчисляване размера на дължимите от банките премийни 
вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ), съобщиха от Централната банка. 
Промените в Наредбата предвиждат съкращаване от 45 на 7 дни на процеса на определяне и събиране на извънредни 
вноски от банките, което ще позволи синхронизация с определените в ЗГВБ срокове (7 работни дни) за изплащане на 
влоговете в банка при наличие на законовите предпоставки за това. 
Въведена е по-детайлна процедура, прилагана при корекция на платена от банка вноска, като за период от повече от две 
години назад ще е необходимо решение на УС на ФГВБ. Корекция на общата сума на дължимите от банките годишни 
премийни вноски или на такива в намален размер и на извънредните премийни вноски няма да е възможна. 
Чрез включване на нова глава в наредбата се доразвива нормативната уредба относно действията на БНБ и ФГВБ, в случай 
че кредитна институция не заплати дължима премийна вноска в сроковете, определени в ЗГВБ и Наредба № 30. 
Част от направените изменения са от технически характер и отразяват натрупания опит от прилагането на Наредба № 30 
от ФГВБ през последните три години. 
 
БНТ 
 
√ Бойко Борисов e разговарял по телефона с държавния секретар на САЩ Майк Помпео  
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Майк Помпео по 
искане на американския държавник, съобщи пресслужбата на правителството. 
Двамата са обсъдили сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, както и изминали успешни военни учения. 
Дискутирани са били още енергийната сигурност, диверсификацията и европейския газоразпределителен център 
"Балкан". Акцент е бил поставен също върху инвестициите и двустранните отношения, посочват от МС.  
В разговора Бойко Борисов и Майк Помпео са препотвърдили високата и резултатна визита на заместник-държавния 
секретар на САЩ Джон Съливан, който беше на двудневно посещение у нас миналата седмица. Българският министър-
председател е посочил пред американския държавен секретар, че по голяма част от обсъдените с Джон Съливан теми вече 
има решения.  
Бойко Борисов и Майк Помпео са подчертали ангажимента си геостратегическото партньорство между България и САЩ да 
се засили и да се развива с още по-бързи темпове. Министър-председателят Борисов отново е уверил, че България 
стриктно изпълнява ангажиментите си към НАТО и е препотвърдил повишаването на разходите за отбрана на 2 на сто от 
БВП до 2024 г., както и за отделяне на повече инвестиции във въоръжение и оборудване. 
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√ КЕВР обсъжда транзита на газ от турската до сръбската граница  
В Комисията за енергийно и водно регулиране ще бъде обсъдена процедурата, която ще даде възможност на 
"Булгартрансгаз" да сключи договори за пренос на природен газ от турската до сръбската граница. 
Ако процедурата бъде одобрена, ще се премине и към изграждане на необходимата инфраструктура, която е част от 
концепцията за газовия хъб "Балкан". 
За целта ще е необходимо финансиране в размер на 2 млрд и 800 млн. лв. Предвижда се на входа от турска страна у нас 
да влизат дневно по 56 милиона кубични метра газ, а на изхода към Сърбия да излизат по 38 милиона кубични метра. 
 
√ Ева Майдел: Банковият "роуминг" ще отпадне във възможно най-кратък срок 
При превод от 10 евро в чужбина понякога може да се наложи да платим 15 евро. Това е необосновано висока такса, 
регламентът сега предвижда тези такси за трансгранични преводи да бъдат намалени на цените за вътрешен превод. Това 
каза в сутрешния блок на БНТ евродепутатът Ева Майдел. 
Тя каза още, че ако изпращаме пари от Европа към България и сега таксите са ниски, като битката е била да бъде премахнат 
двойният стандарт. 
Договорени са възможно най-кратките срокове това да се случи - от края на 2019 г. По думите ѝ предстои формално 
гласуване.  
Ева Майдел: Имаше желание от различни институции регламентът да не влиза в сила поне още две години. Европейският 
парламент първоначално работи много по срок март 2020 г., но на финала на преговорите успяхме да договорим декември 
2019 г. 
 
√ Изслушват Лиляна Павлова в парламентарна комисия 
Парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на еврофондовете ще изслуша днес министър Лиляна 
Павлова във връзка с отчета по темите и досиетата, включени в 18-месечната програма на Съвета на Европейския съюз. 
Междувременно в седмичната програма на Народното събрание е включена и точка с искане за структурни промени в 
Министерския съвет, касаещи освобождаването на Лиляна Павлова от нейния пост. Повод за това е окончателното 
приключване на дейностите по българското европредседателство. Предложението ще бъде гласувано в четвъртък. Най-
вероятно след това Лиляна Павлова ще се върне в парламента като депутат. 
 
√ ЕК е обсъждала с българските власти преструктуриране на БЕХ 
Еврокомисарят по конкуренцията Маргрете Вестагер коментира вчера в Брюксел, че ЕК е обсъждала с българските власти 
преструктуриране на Българския енергиен холдинг, като се разделят дейностите, свързани с доставката на газ и газовата 
инфраструктура. 
Според нея структурното разделение е било обсъждано, за да се избегне повторение на нелегалните действия, които 
пречат на конкуренцията. 
Маргрете Вестагер - еврокомисар по конкуренцията: За нас беше важно да се промени структурата, за да не могат 
нелегалните действия да бъдат повторени. Но ако искате продавате нещо, вие сами решавате на кого да продадете. Това 
не е наше решение. Ако разделите компанията на две, във ваше право е да кажете, че заради националната сигурност не 
искате да продадете едната част на определен купувач. Това го решавате сами. Сещам се за няколко случаи, в които 
купувач е отхвърлян заради националната сигурност. 
 
Дневник  
 
√ Президентът налага вето върху промените на НК 
Държавният глава упражни правомощието си и върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за 
изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с които се изменят норми в Наказателно-процесуалният кодекс, 
съобщиха от президентството. С тях се дава възможност за отлагане до 48 часа на уведомяването при задържане на лице. 
Още по-тревожна е възможността задържани непълнолетни лица да бъдат в неизвестност за техните родители в срок до 
24 часа. Конституцията вменява на родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата 
да ги подпомага. 
Президентът подкрепя усилията и мерките в борбата срещу тероризма, организираната престъпност и други форми на 
усложнена престъпна дейност като уместни и оправдани, но не е съгласен с подхода на законодателя. Без да е очертан 
кръгът на лицата и на конкретните престъпления, за които може да се отлага уведомяването, се открива възможност за 
непропорционално засягане на права и се създава риск изключението да се превърне в правило. 
Спазването на високи стандарти за защита на основните права на гражданите е неизменна насока в развитието на 
европейските правни системи. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Енергийни сценарии - какво ни чака след европейската глоба 
- Ние и правото. Как ковем законите - коментар на проф. Даниел Вълчев 
- Армията на Косово. Косово със своя армия - и реакцията на Сърбия 
- Такси за преводи.Таксите за парични преводи в ЕС намаляват драстично. Гост: евродепутатът Ева Майдел 
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- Зима в планината. 650 хиляди българи в планината за празниците - какви са условията 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще изчезнат ли скъпоструващите лекарства от аптеките заради решение на НЗОК и в риск ли е здравето на 
пациентите? 

- С колко ще нараснат пенсиите и какъв ще е размерът на минималната работна заплата? Гост - президентът на КТ 
„Подкрепа" Димитър Манолов; 

- За глобата от 77 млн. евро и българските енергийни проекти - коментар на Юлиан Попов; 
- На живо - защо община Пловдив реши да разфасова прасета на площада за Коледа? 
- За специалната поредица на bTV - как да бъдат спасени сградите, които са паметници на културата в България - 

разказва водещият на bTV Новините Денислав Борисов 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Под домашен арест в... ресторанта! Как Ценко Чоков успя да напусне дома си без да има право за това и ще бъде 
ли върнат зад решетките? Болен ли е бившият кмет на Галиче? Говори жена му Цветелина Нелова. 

- Коледно парти прати десетки натровени деца в болница! На живо - какво е състоянието им? 
- Разфасоват две прасета до елхата в Пловдив за Коледа! Защо идеята на кмета да спази традициите предизвика 

недоволство в социалните мрежи? 
- Деца и болни хора ходят пеша в студа! Защо втори месец разрушен мост продължава да блокира пътя на няколко 

села? 
- Бейби бум в Пловдив! Рекорден брой новородени за последния месец. 
- Студ и сняг или слънце? Какво ще бъде времето на Коледа? 

 
√ Събития в страната на 19 декември   
София. 

- От 14.00 часа президентът Румен Радев ще поздрави участниците в Осмата годишна среща на олимпийските 
отбори по природни науки в Националния археологически институт с музей при Българска академия на науките. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа ще започне седмичното заседание на Министерския съвет. 
- От 14.00 часа в Големия колегиум на Министерството на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще даде 

пресконференция, на която ще представи резултатите от работата на Министерството през годината. 
- От 10.30 часа заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева ще представи първите 

резултати от дейността на Комисията за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност и извършената 
до момента оценка на научната дейност на висшите училища и научните организации в България за 2017 г. 
Събитието ще се проведе в залата на 7 етаж в МОН. 

- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад и документация за 
провеждане на ангажираща фаза 3 от процедурата Оpen season за „Проект за развитие и разширение на 
газопреносната система на „Булгартрансгаз" ЕАД. 

- От 10.30 часа пред Министерството на земеделието, храните и горите ще се проведе поредното издание на 
фермерския фестивал „От нашата ферма - с любов за вас!". 

- От 11.00 часа в двора на Първа САГБАЛ „Света София" ще бъде открит и осветен православен параклис. 
- От 11.00 часа Българският олимпийски комитет ще връчи своите годишни награди заедно със спортните Икари за 

2018 г. в Националната художествена галерия „Двореца". 
- От 11.00 часа Белоградчишкият епископ Поликарп ще освети новия храм „Рождество Христово" при Първа 

акушеро-гинекологична болница „Св. София". 
- От 11.00 часа в Националния музикален театър „Стефан Македонски" главният изпълнителен директор на 

„Български пощи" ЕАД Деян Дънешки ще валидира пощенско-филателно издание на тема „100 години 
професионално оперетно изкуство в България". В официалната церемония ще вземе участие директорът на 
Националния музикален театър Марияна Арсенова. 

- От 11.30 часа в кулоарите на Народното събрание ще бъде дадено началото на Коледен благотворителен базар в 
подкрепа на децата с аутизъм в България. 

- От 12.00 часа кметът на София Йорданка Фандъкова ще инспектира строителството на две от метростанциите от 
Линия 3 на метрото. На инспекцията ще присъства и министърът на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Росен Желязков и изпълнителният директор на „Метрополитен" проф. Стоян Братоев. Инспекцията 
ще започне от метростанцията на кръстовището на бул. „България" и бул. „Ив.Гешов", която е част от първия 
участък с готов релсов път. 

*** 
Благоевград. 

- От 10.00 часа в сградата на ОДМВР-Благоевград ще се проведе пресконференция, свързана с дейността на 
дирекцията. 

- От 11.00 часа пред сградата на Община Благоевград ще се проведе благотворителен коледен базар. 
*** 
Бойница. 

- От 10.00 часа в залата на Общинския съвет ще се проведе среща на експерти от институцията на омбудсмана на Р 
България с граждани. 

*** 
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Велико Търново. 
- От 11.00 часа във фоайето на ОДМВР - Велико Търново директорът ст. комисар Димитър Машов ще връчи грамоти 

за проявена високохуманна постъпка на три деца, намерили и предали чанта с пари и документи. 
- От 11.30 часа в пресклуба на БТА ще се състои пресконференция на групата общински съветници от БСП във Велико 

Търново. Сред темите ще бъде увеличението на разходите за поддържане на чистотата в общината и други 
актуални проблеми, свързани с предстоящата сесия на Общинския съвет. 

*** 
Видин. 

- От 11.00 часа кметът на Община Видин Огнян Ценков ще посети филиал „Звънче" на детска градина „Мир", след 
приключването на основен ремонт на помещения там. 

*** 
Грамада. 

- От 10.00 часа в Клуба на пенсионера на пл. „Нико Нинов" ще се проведе среща на експерти от институцията на 
омбудсмана на Р България с граждани. 

*** 
Дунавци. 

- От 10.00 часа в кметството на град Дунавци ще се проведе среща на експерти от институцията на омбудсмана на Р 
България с граждани. 

*** 
Кърджали. 

- От 11.00 часа в пресклуба на ОДМВР-Кърджали ще се проведе брифинг във връзка с опазването на обществения 
ред, създаване на сигурност загражданите и имуществото им по време на предстоящите празници. 

*** 
Кюстендил. 

- От 10.00 часа в заседателната зала на Община Кюстендил ще се проведе редовно месечно съвещание с кметовете 
и кметските наместници. 

*** 
Перник. 

- От 09.30 часа в зала „Панорама" ще започне заседание на Общински съвет Перник. 
*** 
Смолян. 

- От 10.30 часа кметът Николай Мелемов ще даде пресконференция в 247 зала на Община Смолян. 
- От 11.00 часа пред сградата на ОДМВР-Смолян ще бъде открит Републикански турнир „Купа България" по стрелба 

с пистолет за служители на МВР - „Смолян 2018". 
*** 
Стара Загора. 

- От 11.00 часа в зала 203 на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще се срещне с Денислав Златев, който 
стана вицешампион по бойно самбо на Световното първенство в Румъния.  

***  
Шумен. 

- От 10.00 часа зала 2 на Областна администрация-Шумен областният управител проф. Стефан Желев ще проведе  
традиционната среща с представителите на медиите в навечерието на Коледа. 
 
 

Manager.bg 
 
√ Стартира кандидатстването за Наградите за отговорен бизнес 
Стартира кандидастването за Наградите за отговорен бизнес 2018 – най-престижните национални отличия в областта на 
социалната отговорност и устойчивото развитие.  В конкурса за вдъхновяващи инициативи в подкрепа на служителите, 
природата и обществото са поканени да участват компании от цялата страна без значение на техния размер или сфера на 
дейност, напомнят организаторите от Българския форум на бизнес лидерите. Те могат да бъдат номинирани и от свои 
партньорски организации от гражданския сектор. Подаването на кандидатури е безплатно и онлайн на сайта на Форума.  
„Годишните награди за отговорен бизнес са отлична възможност за компаниите да покажат своите постижения, 
иновативен подход, мащабно въздействие или ефективно партньорство в подкрепа на каузи като образование, 
здравеопазване, екология, развитие на талантите и на местните общности. Целта на БФБЛ е да насърчи и популяризира 
приноса на частния сектор към създаването на по-справедливо общество и по-устойчиво бъдеще“, отбелязва 
председателят на БФБЛ Ираван Хира. 
Наградите за отговорен бизнес 2018 се организират от БФБЛ за 16-и път и ще отличат социалните ангажименти на 
компаниите в шест категории:  
1. „Инвеститор в обществото“ 
2. „Инвеститор в знанието“ 
3. „Инвеститор в околната среда“ 
4. „Инвеститор в човешкия капитал“ 
5. „Маркетинг, свързан с кауза“  
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6. „Най-добра социална политика на малко и средно предприятие“.  
Всички номинирани проекти се състезават и за специалната награда Еngage за принос на служителите към определена 
кауза или инициатива на компанията.  
Кандидатурите ще бъдат оценени от авторитетно независимо жури от специалисти с разнообразна експертиза, а 
победителите и финалистите ще бъдат обявени по време на гала церемония през февруари 2019 г. в София. Класираните 
на първите три места в екологичната категория получават още една възможност да представят проектите си, този път на 
международно ниво – БФБЛ ще ги номинира за участие в Европейските бизнес награди за околна среда, на които е 
координатор за България. 
Крайният срок за подаване на номинации е 15 януари 2019 г. За повече информация: www.bblf.bg.  
 
√ Едва 30% от самостоятелно заетите в България са доволни от работата си 
228 млн. са били заетите мъже и жени в Европа през 2017 година, от които около 33 млн., или 14%, са били самостоятелно 
заети, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. 
Според данните от проучването на работната сила в ЕС 48% от лицата, които са били самостоятелно заети през 2017 г, са 
били „високо удовлетворени“ от настоящата си работа. Резултатите обаче разкриват огромни разлики между  отделните 
държави членки на ЕС. 
При четири държави членки процентът на самостоятелно заетите, които са доволни от работата си, е под 30%. В това число 
влизат България, където тази стойност е малко под 30%, Португалия - 29%, Къпър - 26% и Румъния - 19%.   
На другия полюс са три страни, в които повече от 80% от самостоятелно заетите лица са заявили, че имат висока степен на 
удовлетворение от работата си, като на първо място е Швеция, където тази стойност е 83%, следвана от Малта - 82% и 
Дания - 81%.  

 
 
√ Индия и Франция ще изпреварят Великобритания в класацията на най-големите икономики в света 
Великобритания може от пета да стане седма по големина икономика в света догодина, когато се очаква да напусне 
Европейския съюз, а Индия и Франция да я изпреварят. Това прогнозира консултантската компания 
PricewaterhouseCoopers - PwC, предаде Ройтерс.  
Според експертите от компанията през 2019 г. Франция ще запази шестата си позиция, а Индия ще стане пета по големина 
икономика в света. 
Компанията прогнозира икономически растеж през 2019 г. в размер на 1,6 процента за Великобритания, ако страната успее 
да избегне шок от евентуално излизане от ЕС през март без споразумение. Прогнозите са, че растежът на френската 
икономика ще е 1,7 процента, а на индийската - 7,6 процента. 
Икономистът от PwC Майк Джейкман отбеляза, че Франция и Великобритания често разменят местата си в класацията на 
най-големите икономики, но прогнозите за растеж през 2018 и 2019 г. подсказват, че везните ще се наклонят в полза на 
Франция. 
 
 
 
 

http://www.bblf.bg/
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БТВ 
 
√ Белгийският премиер хвърля оставка 
Причината е разпадането на управляващата коалиция 
Белгийският министър-председател Шарл Мишел заяви, че ще подаде оставка заради разпадането на управляващата 
коалиция, съобщава „Ройтерс”. 
Мишел посочил пред депутатите си, че ще депозира оставката си пред краля, след като социалистите и „зелените” внесат 
предложение за вот на недоверие. 
Миналата седмица кабинетът на белгийския премиер се превърна в правителство на малцинството, след като водещата 
фламандска партия – „Нов Фламандски алианс” напусна управляващата коалиция. Това се случи заради отказът на Белгия 
да подпише Глобалният пакт за Миграция в САЩ. 
  
 


