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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Велев, АИКБ: Ние сме против административно определяне на минималната работна заплата, а не против нейното 
увеличаване 
Необходими са 100 хил. души, за да се запълни недостига на човешки ресурси 
"Ние сме против административно определяне на минималната работна заплата, а не против нейното увеличаване. 
Смятаме, че тя трябва да се договаря между синдикати и работодатели и да е различна в различните икономически 
дейности", каза Васил Велев в предаването "Денят ON AIR". 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира предвидения бюджет за 2020 година. В 
него образованието е приоритет.  
"Обявено е преди две години. Това са планирани ръстове в средносрочната рамка", коментира Велев 17-процентовото 
увеличение на заплатите на учителите. 
Той отбеляза, че е важно и увеличението, предвидено в секторите "Наука" и "Култура". 
"Това, което ние критикувахме в бюджета, е че се наливат много пари в нереформирани системи, каквито са публичната 
администрация и системата за сигурност. Ние сме страната с най-много служители на МВР на глава от населението", 
коментира Васил Велев в ефира на Bulgaria ON AIR. 
И допълни, че планираните увеличения в бюджетната сфера могат да се избегнат чрез реформирането на сектора. 
Председателят на АИКБ отбеляза, че са необходими 100 хил. души, за да се запълни недостига на човешки ресурси.  
Гледайте видеото с целия разговор. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ: Наливат се много пари в нереформирани системи, смята Васил Велев 
"Ние сме против административно определяне на минималната работна заплата, а не против нейното увеличаване. 
Смятаме, че тя трябва да се договаря между синдикати и работодатели и да е различна в различните икономически 
дейности", каза Васил Велев в предаването "Денят ON AIR". 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България коментира предвидения бюджет за 2020 година. 
"Обявено е преди две години. Това са планирани ръстове в средносрочната рамка", коментира Велев 17-процентовото 
увеличение на заплатите на учителите. 
Той отбеляза, че е важно и увеличението, предвидено в секторите "Наука" и "Култура". 
"Това, което ние критикувахме в бюджета, е че се наливат много пари в нереформирани системи, каквито са публичната 
администрация и системата за сигурност. Ние сме страната с най-много служители на МВР на глава от населението", 
коментира Васил Велев в ефира на Bulgaria ON AIR. 
И допълни, че планираните увеличения в бюджетната сфера могат да се избегнат чрез реформирането на сектора. 
Председателят на АИКБ отбеляза, че са необходими 100 хил. души, за да се запълни недостига на човешки ресурси. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Васил Велев: Макрорамката на Бюджет 2020 е амбициозна 
Макрорамката, заложена в Бюджет 2020, на този етап е амбициозна според АИКБ, а според КНСБ е реалистична. В 
предаването „Плюс-минус. Коментарът след новините” финансите на държавата за следващата година коментираха 
председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев и д-р Любен Томев- директор на 
Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ. 
„3,4% ръст е заложен за текущата година, а за следващите три години е заложен 3,3% ръст на БВП, което е по-скоро горната 
граница на повечето прогнози на международните финансови институции като МВФ, Световната банка, ЕК. Не е измислица 
на местно ниво на Министерството на финансите”, обясни Васил Велев. 
„Всяка следваща прогноза е за по-нисък, за намаляващ, растеж. Това е в резултат на търговските войни, САЩ-Китай, 
неяснотите около Brexit, турската икономика буксува. В България вече сме говорили за това, че в индустрията има от 
няколко месеца спад, така че тази макрорамка, заложена в бюджета, на етапа е амбициозна. Надяваме се да не създаде 
проблем”, заяви Велев. 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/179062-vasil-velev-ne-sme-protiv-uvelichenieto-na-minimalnata-rabotna-zaplata
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„Бих казал реалистична рамка от гледна точка на БВП. Значително по-добре от средноевропейското равнище, това дава 
добри перспективи за политиката по доходите за следващите години. Важното е да се отбележи, че в основата на този 
сравнително устойчив и сравнително висок растеж, седи вътрешното потребление, което за нас е много важно. За 
съжаление износът е в много лоша позиция както за текущата година, така и в перспектива, вероятно свързано с 
международната ситуация. Но за нас това е добър знак, че вътрешното потребление ще бъде основният двигател на 
растежа”, заяви д-р Любен Томев. „В същото време прогнозите са още от следващата година броят на заетите да 
намаляват. Това на фона на демографската криза ще е един от рисковете, които ще стоят пред този икономически растеж”.  
Що се отнася до очакванията за икономическа криза, Васил Велев коментира, че би било добре да се заложи известен 
излишък при такъв заложен ръст на БВП. 
„Заложените данъчноосигурителни приходи са с още по-висок ръст, спрямо номиналния ръст на БВП. Ръстът на данък от 
доходите на физически лица е 9,4% за следващата година. Тоест от гледна точка на това бюджетът да е антицикличен, а не 
процикличен, да насърчи потреблението, може да търсим по-високи стойности в разходната част”, смята Велев. 
„Нашето становище е по-скоро обратното. Правителството отдавна е заложило тази фискална консолидация, но според 
нас това не е правилният подход, защото тези пари в рамките на нормален бюджетен дефицит биха могли да стимулират 
вътрешното потребление”, смята Томев. 
Синдикатите одобряват политиката по доходите, заложена от правителството. 
„Това, което се повтаря като сценарий от миналата година, тя показа своето положително влияние върху вътрешния 
растеж, чрез повишено потребление”, смята Томев. 360-те милиона заложени за заплатите на учителите обаче, не 
отразявали договореното в колективния трудов договор. „Увеличението трябва да е с 20%. Тоест, според нас, се нуждае от 
дофинансиране”, заяви Томев. 
От АИКБ одобряват политиката на данъците и това, че няма да се променят. 
„Безспорно е добре, имаме добра данъчна система. Тази стабилност и предсказуемост за бизнес средата е важна за 
развитие на икономиката. Нашата данъчна система е добра”, категоричен е Велев. „Що се отнася до политиката по 
доходите, тя е отчасти прекалено амбициозна, имайки предвид и факта, че държавната администрация няма да бъде 
оптимизирана. Всички тези плащания трябва да бъдат изработени в реалната икономика, където такова увеличение няма 
да бъде постигнато”, коментира Велев.   
„Хората, които ще трябва да изработят това увеличение за бюджетния сектор, реално ще имат по-малко увеличение. 
Бюджетният сектор е много натежал”. 
Още гледайте във видеото. 
 
Club Z 
 
√ Бюджет 2020: бюджет на късия хоризонт или добре балансиран 
Разнопосочни мнения за идеите на Министерството на финансите 
Новият проектобюджет за 2020 година, който Министерството на финансите публикува миналия петък за обществено 
обсъждане, отново раздели работодатели и синдикати. Срещу предвидените повишени социални разходи и 
административното увеличение на минималната работна заплата се обявиха от бизнеса, докато от синдикатите твърдят, 
че идеите в новия бюджет не предвиждат реформи.  
"Това е бюджет на късия хоризонт, а хоризонтът е краят на мандата на правителството", заяви тази сутрин пред БНТ 
бившият социален министър и настоящ директор на Балканския институт по труда и социалната политика Иван Нейков.  
По думите му бюджет 2020 не се различава съществено от този за изминалата година. Не се виждали и стъпките, които 
трябва да доведат до новия модел в помощ на хората с увреждания. Нейков беше категоричен, че не трябва да се отдава 
толкова внимание на изненадващо балансираната рамка на бюджета, която не предвижда излишъци или дефицити. 
Според него излишък със сигурност ще има в края на годината и той отново ще бъде преразпределен. 
В студиото на БНТ беше и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България, който се съгласи с думите 
на министъра на финансите, че в проекта са заложени буфери, които да поемат евентуални икономически сътресения през 
следващата година.  
"Бюджетът е планиран като балансиран, което е правилно, или с малък излишък, когато икономиката е в растеж. Имаме 
право на минус 3% дефицит", заяви Велев. 
Вчера обаче се проведе т.нар. тристранна среща между властта и социалните партньори, където председателят на АИКБ 
изрази недоволство от заложените от правителството административни увеличения на заплатите в бюджетната сфера. 
Припомняме, че финансовото министерство е заложило нов праг на МРБ от 610 лв. и 10-процентно увеличение на всички 
заплати на чиновниците. 
"Не можем да го подкрепим, от години предлагаме да се договаря между работодатели и синдикати по икономически 
дейности, има известен напредък в диалога и се надявам следващата година да договорим такива заплати", заяви Велев.  
Мнението на АИКБ беше подкрепено и от друга голяма работодателска организация - Българската стопанска камара. 
Оттам са убедени, че нарастването на заплатите на чиновниците ще доведе до поредното изостряне на дефицита на 
работна сила при частните компании. 
Препоръчват тези средства да се пренасочат към областното и общинското здравеопазване, към хронично 
недофинансираните държавни органи и така да се ограничи изтичането на ценни кадри.  
Очаквано критики към проектобюджета дойдоха от синдикатите, които смятат, че увеличението на доходите е 
недостатъчно и настояват за данъчна реформа - премахването на т. нар. плосък данък и преминаването към прогресивно 
данъчно облагане. 
Недоволство изразиха и служителите в Главна дирекция на наказанията и Главна дирекция "Охрана" към МВР 
заради липсата на заложение средства за финансово обезпечаване на допълнителни 200 щатни бройки във ведомствата.  

https://nova.bg/news/view/2019/10/31/267244/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2020-%D0%B5-%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0
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Надзирателите от години водят борба за увеличаване на броя служители, като по техни думи към момента той е крайно 
недостатъчен за нормалното функциониране на различните звена. От ресорния синдикат заявиха, че са в стачна готовност 
и са готови на действия, ако не бъдат взети предвид исканията им.  
Критичен към заложените идеи на МФ беше и бившият депутат от БСП Георги Кадиев.  
"Тази година за първи път виждам, че по-скоро рискът е да не се изпълни приходната част, отколкото да се преизпълни. 
Ръстът на приходите е предвиден 7,5% спрямо 2019 г. В същото време е предвиден ръст на икономиката от 3,3%, на 
инфлацията – 2,1%. Още 2% допълнително трябва да дойдат от по-голяма събираемост. Там има два пункта, които за мен 
са рискови – единият е 450 млн. лв. приходи от тол системата и вторият, който е още по-рисков, са около 600 млн. лв. 
приходи от концесията на "Летище София", които трета година не се случват“, обясни Кадиев в интервю за предаването 
„Нещо повече“ на програма „Хоризонт“. 
Припомняме, че МФ планира да събере и изхарчи общо 46,8 млрд. лв. през 2020 г. Увеличението на прихода спрямо тази 
година се равнява на около 3,3 млрд. лв., които би трябвало да дойдат от повишените постъпления от данъци и осигуровки, 
както и от добрите прогнози за ръст на икономиката. Планираният държавен дълг бележи двоен ръст спрямо предходните 
две години и ще достигне до нови 2,2 млрд. лв.  
В разходната част най-много средства се залагат за социално осигуряване, подпомагане и грижи - 14,8 млрд. лв., следват 
икономическите дейности (7.8 млрд. лв.), здравеопазване (5,7 млрд. лв.), отбрана и сигурност (5,3 млрд. лв.), образование 
(4,8 млрд. лв.). 
 
Cross.bg 
 
√ Парите в Бюджет 2020: Ще се увеличат ли доходите ни и с колко - говорят експертите 
Трите основни държавни бюджета - на централната власт, на общественото осигуряване и на Здравната каса бяха обсъдени 
от съвета за Тристранно сътрудничество вчера. Бюджетът предвижда десетпроцентен ръст на заплатите, повече пари за 
образование, здравеопазване и отбрана, но в същото време замразяване на повечето социални плащания. Работодатели 
и синдикати обаче не стигнаха до единна позиция. 
Ще бъде ли постигнат консенсус - темата в Сутрешния блок на БНТ коментираха Васил Велев, председател на Асоциацията 
на индустриалния капитал и Иван Нейков, директор на Балканския институт по труда и социалната политика. 
Ние предложихме бюджетът да съобрази ситуацията на международната и европейската икономика, което дава 
отражение на българската индустрия - ние в момента имаме спад на продажбите, коментира Васил Велев. В момента 
фискалният резерв има над 10 млрд. лв, за следващата година е планирано поемането на нов дълг, сега са много ниски 
лихвите, това ще се яви като буфер при влошаване на световната и европейската икономика. Според Васил Велев, 
бюджетът е напрегнат като приходи, не е бюджет на спокойствието. Реформите наистина не са извършени и това се 
отразява и на въпроса с трите дни болнични, допълни той. 
Според Иван Нейков, бюджетът за догодина не е планиран в далечен хоризонт и не предвижда дългосрочни финансови 
политики. Според него всъщност няма принципна разлика с Бюджет 2019. Това е бюджет на късия хоризонт, а хоризонтът 
е края на мандата, на практика на правителството. Не виждаме стъпките, които трябва да доведат до новия модел в помощ 
на хората с увреждания. Движим се по някаква територия, в която няма да се сблъскаме с реформите, каза още Нейков. 
Големият въпрос е каква цел има системата ТЕЛК. Анализът сочи, че целта е човекът да стигне до пенсия за инвалидност, 
а всъщност трябва да намерим в него онази работоспособност, която ще го върне на пазара на труда, допълни Иван Нейков. 
Васил Велев очерта няколко основни предимства на Бюджета за догодина. Макрорамката е безспорен плюс на бюджета, 
това, че той е балансиран, запазване данъчния модел и данъчните ставки, което внася една стабилност и предвидимост за 
бизнеса. 
На края на 2020 година със сигурност ще има излишък, категоричен е Иван Нейков. 
 
Bloomberg TV 
 
√ Предимствата и недостатъците на Бюджет 2020 
Ивелин Желязков, директор "Тристранно сътрудничество" в АИКБ, и д-р Любослав Костов - икономист и главен 
асистент в Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, В развитие, 31.10.2019 
Бюджетът на България за 2020 г. е реалистичен и като такъв той е съобразен с възможностите на държавата. Това мнение 
изрази Ивелин Желязков, директор "Тристранно сътрудничество" в АИКБ, в предаването „В развитие“ с водещ Вероника 
Денизова. 
Сред предимствата на бюджета, които гостът посочи, са запазването на познатия данъчен модел, нарастването на 
правителствените разходи в ключови сектори, ръстът на инвестициите в работна сила, както и запазването на размера на 
максималния осигурителен доход. 
Според д-р Любослав Костов - икономист и главен асистент в Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, 
бюджетът на България за 2020 г. има много достойнства, но и не по-малко недостатъци. 
„Предвиденият икономически растеж е 3,3%, но интересното е, че се очаква да бъде вследствие от нарастващото вътрешно 
потребление. То обаче нараства тогава, когато доходите на населението се увеличават. В този смисъл са предвидени 984 
млн. лв. като допълнителни разходи, които да отидат в персонал. Трябва да видим как тези пари ще бъдат разпределени“, 
коментира Костов. 
„Основният извод е, че последователната политика на правителството вече втора поредна година да увеличава доходите 
оказва своя ефект и върху реалната икономика... колкото повече стимулираме вътрешното потребление, толкова повече 
удължаваме възходящата фаза на икономическия цикъл“. 



4 

 

Желязков изтъкна балансирания бюджет като предимство, като отбеляза, че правителството има възможности за 
маневриране при евентуален низходящ тренд на растежа. 
Според Костов обаче това е проблем, тъй като у нас има необходимост да се догонват средноевропейските нива на 
развитие. „Когато намалява преразпределителната сила на разходите на държавата като процент от БВП, това не е добре“, 
посочи експертът. 
„Балансираният бюджет нямаше да бъде проблем, ако държавата стимулираше чрез елементите на правителствените 
разходи реалната икономика". 
Гостите коментираха и заложеното увеличение на минималната работна заплата с 50 лв. в бюджета за 2020 г. и с още 40 
лв. отгоре през 2021 г. Те се обединиха около мнението, че административното повишаване не е удачна практика и е 
необходим механизъм в това отношение. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
БНР 
 
√ АИКБ започва проект за намаляване на сивата икономика  
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) започва работа по проект за намаляване на недекларираната 
заетост и неформалната икономика. Мерките се предприемат в партньорство със синдикати, работодатели и държавни 
институции. Подробности ще бъдат оповестени на пресконференция днес. 
Основната цел на проекта е да се ограничат практиките на нелоялно наемане на работа, да се работи за подобряване 
достъпа до заетост и качеството на работните места. 
Борбата с недекларирания труд и неформалната икономика са сред приоритетите на ОП „Развитие на човешките ресурси“, 
по която ще се изпълнява проекта, но също така са и част от препоръките на ЕК, отправени към България. 
Одобрените по програмата средства ще послужат за финансиране на специални изследвания и анализи на проявленията 
на сивата икономика 
 
БНТ 
 
√ Прокуратурата се заема с фалшивия болничен лист, издаден в Бяла Слатина  
Прокуратурата се заема с фалшивия болничен лист, издаден в Бяла Слатина. Разпоредена е пълна проверка на лекарската 
комисия, дала болничен на жена, докато е в чужбина. След края ѝ ще стане ясно дали по случая ще има разследване. 
Бяла Слатина  
След сигнал по телефона в НОИ и проверка на полицията стана ясно,че лекарска комисия в Бяла Слатина е продължила 
болничен на жена, която по това време вече била извън България.  
Д-р Марин Макенов - началник на неврологично отделение МБАЛ- Бяла Слатина: По телефона всъщност се разбрахме да 
дойде някой да ѝ продължим отпуската. Просто дадох една бележка на секретарката тука да ѝ оформят болничния. Знам, 
че е нарушение. 
И днес от Националния осигурителен институт не пожелаха да коментират случая. Не отговориха на запитването ни колко 
сигнала за злоупотреби с болнични са проверили и колко от тях са предадени на прокуратурата. Според статистиката на 
института към края на миналата година, издадените болнични са с около 20% повече спрямо 2014 година. За същия период 
разходите са се увеличили с 54 на сто. Тридневните болнични, които се плащат от бизнеса са нараснали с 47%.  
Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ: Големи са злоупотребите в областта на издадени болнични без 
наличието на медицински причини. Загубите за работодателите са в размер на 20 до 40 милиона годишно. За НОИ са в 
първи повече.  
Бизнесът поиска промени, но в проектобюджета за 2020 година правилата за изплащане на болничните остават същите. 
От сдружението на семейните лекари поискаха по-строг контрол и санкции за хората, които не спазват режима, предписан 
в болничния лист.  
Д-р Георги Миндов - общопрактикуващ лекар: Ако му е назначен домашно-стаен режим на този адрес, този човек трябва 
да присъства, с изключение, когато примерното е дошъл при лекар. Институцията, която отпуска парите трябва да ги 
контролира тези неща. И лекарите съответно трябва да бъдат контролирани, защото виждаме,че има случаи на лоши 
практики.  
Според бизнеса Националният осигурителен институт няма капацитет да извършва такъв тип контрол. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bloombergtv.bg/v-razvitie/2019-10-31/predimstvata-i-nedostatatsite-na-byudzhet-2020
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Novini.bg 
 
√ МС одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 година 
Министерският съвет одобри законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2020 година и 
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (АСБП) за периода 2020-2022 година, която представлява мотивите към 
законопроекта, съобщиха от правителствената пресслужба. 
В актуализираната бюджетна прогноза са представени средносрочните икономически перспективи и приоритети на 
правителството, както и основните параметри на бюджетната рамка за следващата година. Запазва се въведеният с АСБП 
за периода 2019-2021 г. нов подход за включване в съдържанието на прогнозата на повече информация при представянето 
на разходните политики с акцент върху ключовите индикатори за измерване на степента на изпълнението им. 
Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на 
последователна, прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, 
насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар за постигане на икономически растеж и 
заетост, придържайки се към общите правила на ЕС. 
Запазват се целите за бюджетното салдо, заложени в средносрочната бюджетна прогноза (СБП) за периода 2020-2022 г. - 
достигане до балансирана бюджетна позиция през 2020 г. и запазването й през следващите години. Целта за постигане и 
поддържане на балансиран бюджет остава непроменена в продължение на няколко поредни цикъла на подготовка на 
бюджета. 
Приходните и разходните политики в прогнозата са продължение на заложените в СБП за периода 2020-2022 г., като за 
надграждането с нови са взети предвид както макроикономическите аспекти, така и фискалните възможности за 
осигуряване на финансиране на приоритетните сектори и за реализиране на хоризонтални мерки, засягащи бюджетната 
сфера. 
И при приходите, и при разходите за периода 2020-2022 г., изразени като процент от БВП, се наблюдава тенденция на спад 
от 36,9 % до 35,0 %, а в номинален размер стойностите на тези показатели се увеличават, като от 46,827 млрд. лв. за 2020 
г. се очаква да достигнат 50,143 млрд. лв. през 2022 година. 
Основните цели на данъчната политика са повишаване на приходите от данъци, справяне със сенчестата икономика и 
намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите. Приоритетите на данъчната политика са 
съобразени с дадената от Съвета на Европейския съюз специфична препоръка към България за подобряване на 
събираемостта на данъците. В средносрочен план се предвижда запазване на ниските данъчни ставки на корпоративните 
данъци и тези на данъците върху доходите на физическите лица, което допринася за повишаване на икономическия растеж 
и има положително влияние върху търсенето и предлагането на труд. 
Приоритетите на Бюджет 2020, които надграждат вече заложените в средносрочната бюджетна прогноза от пролетта 
приоритети и допускания за развитие на секторните и хоризонталните политики, са: образованието, здравеопазването, 
отбраната, пенсионната политика и политиката по доходите. 
Образование. През 2020-2022 г. ще продължи реализирането на мерките, насочени към повишаване привлекателността 
на учителската професия и мотивацията на действащите учители. Навлизането на млади и високообразовани хора в 
образователната система неминуемо ще се отрази положително върху качеството на придобитите знания и умения на 
учениците. Насърчаването на зрелостниците с високи образователни резултати да получат педагогическо образование и 
да постъпват на работа в образователната система е сред приоритетните мерки, реализирането на които ще позволи да се 
преодолее очакваният недостиг на педагогически специалисти. В сектор „Образование“ ще продължи реализацията на 
мерките, целящи подобряване на социалния статус на учителите, като за тази цел ще бъдат предоставяни ежегодно 
допълнителни средства в размер на 360,0 млн. лв. за увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал. Целта 
е през 2021 г. да бъде постигнато удвояване, спрямо 2017 г., на средствата за възнаграждения на педагогическите 
специалисти. 
Здравеопазване. Основните приоритетни направления в областта на здравеопазването през тригодишния период са 
осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система с цел подобряване здравето на населението, 
повишаване и поддържане качеството на живот чрез намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта, 
както и преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните 
нива на медицинска помощ. Изграждането на Национална здравна информационна система, посредством използване на 
нови технологии в областта на електронното здравеопазване, е сред приоритетите, с които се цели подобряване на 
качеството и ефективността на процесите в системата на здравеопазване. 
Отбрана. През периода 2020-2022 г. политиката, провеждана от правителството в областта на отбраната, продължава да е 
приоритетна. Осигурени са средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и 
способностите, свързани с колективната отбрана, в т.ч. средства за изпълнение на приетите от Народното събрание 
инвестиционни проекти. Относителният дял на капиталовите разходи към общите разходи за отбрана е над 20-процентния 
критерий на НАТО. Разходите за отбрана са съобразени с Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 
на сто от БВП на Република България до 2024 година. 
Пенсионна политика. Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 
6,7 % (процент, определен по т.нар. „швейцарско правило” на чл. 100 от КСО), като от 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, 

https://novini.bg/bylgariya/politika/565741
https://novini.bg/bylgariya/politika/565741
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/565793
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/565793
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отпуснати до 31 декември на предходната година, също се осъвременяват по „швейцарското правило”. За периода 2020-
2022 г. тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва в размер на 1,2. 
Политика по доходите. Освен вече предвиденото в СБП от пролетта на тази година увеличение на размера на 
минималната работна заплата (от 1 януари 2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се 
запази и през 2022 г.), в настоящата прогноза е заложена мярка за 2020 г. за увеличение с 10 % на средствата за заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения, включително и на средствата за 
осигурителни вноски, което ще има отражение върху заплащането на заетите в бюджетния сектор. С това се създава 
възможност, на база на увеличения размер на разходите за персонал, да се увеличат индивидуалните основни месечни 
заплати на заетите, въз основа на заеманата длъжност и оценките за постигнатите резултати. За периода 2020-2022 г. 
осигурителната политика предвижда увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, 
съответно в размер на 610 лв. за 2020 г. и 650 лв. за 2021 г. и 2022 г., както и увеличение на минималния осигурителен 
доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 610 лв. от началото на 2020 година. 
Равнищата на минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи 
професии от 2019 г. се запазват, като се извършва корекция само по отношение на позициите, които са под размера на 
минималната работна заплата за 2020 г. - 610 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се запазва 
в размер на 3 000 лева. 
Основните бюджетни взаимоотношения между общините и централния бюджет в проекта на ЗДБРБ за 2020 г. са в общ 
размер 4,203 млрд. лева. Предвиденото увеличение, спрямо приетите със ЗДБРБ за 2019 г., е с 456,8 млн. лв., от тях за: 
общата субсидия за делегираните от държавата дейности - с 418,8 млн. лв.; изравнителната субсидия - с 13,0 млн. лв.; 
трансферите за зимно поддържане и снегопочистване - с 5,0 млн. лв.; целевата субсидия за капиталови разходи - с 20,0 
млн. лева. 
С Бюджет 2020 са предвидени промени в механизмите за разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи и 
на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Премахва се изравнителният компонент, 
който осигурява достигнатия размер на целевата субсидия за капиталови разходи и на трансфера за зимно поддържане и 
снегопочистване през предходната година, с цел постигане на обективно съответствие между средствата и натуралните 
показатели за всяка конкретна община. 
Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да се 
постигне устойчив икономически растеж, по-висока заетост, социално включване, социално, икономическо и 
териториално сближаване и изграждане на конкурентоспособна и иновативна икономика. 
Въз основа на допусканията, при прогнозно положително нетно дългово финансиране за периода 2020-2022 г., се запазва 
тенденцията за намаляване на съотношението на държавния дълг спрямо прогнозното ниво на БВП от 18,6 % към края на 
2019 г. до 17 % в края на 2022 година. В контекста на провежданата бюджетна политика и прогнозите за темпа на растеж 
на БВП за периода 2020-2022 г., нивото на консолидирания дълг на сектор „Държавно управление“ се очаква да продължи 
да спада, движейки се в диапазона от 19,8 % до 18,2 % от БВП или между 25,1-26,1 млрд. лева. Прогнозите за относителния 
дял на консолидирания дълг спрямо БВП остават значително под максимално допустимата референтна стойност на 
Маастрихтския критерий за конвергенция от 60 %, което ще гарантира запазване на равнището на държавна задлъжнялост 
в устойчиви граници, респ. водещата позиция на Република България сред 28-те държави - членки на ЕС по отношение на 
ниското ниво на дългова тежест. 
 
Investor.bg 
 
√ България може да се окаже най-потърпевша, ако транзитът на газ през Украйна секне 
С 65% може да бъде ограничено търсенето на газ в страната ни през зимата, ако доставките на руски газ през 
територията на Украйна бъдат прекратени 
България може да се окаже изложена на най-голям риск при евентуално прекъсване на транзита на природен газ през 
Украйна от всички страни в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), сочат данни на European Network of Transmission System 
Operators for Gas (ENTSOG). 
Останалите потенциално потърпевши страни от подобно прекъсване на доставките на руски газ през Украйна са Австрия, 
Хърватия, Чехия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Полша, Румъния, Словения и Словакия. 
Резултатите показват, че при пиков ден и двуседмично върхово застудяване през зимата, съчетани с прекъсване на 
украинския транзит, някои страни в Югоизточна Европа ще бъдат изправени пред ограничаване на търсенето. 
ENTSOG отбелязва, че намаляването на търсенето в Югоизточна Европа в такъв момент ще се дължи на ограниченията в 
местната инфраструктурата, а прекратяването на износа не може да помогне да се избегнат тези ограничения. 
При прекъсване на транзита през Украйна през тази зима, търсенето в България в пиков ден ще се свие с 65%, най-много 
от всички засегнати страни. Страната ни е следвана от Румъния (15%), Босна и Херцеговина (13%) и Гърция (12%). 
При двуседмично застудяване търсенето в България ще намалее с 62%, докато в Румъния то ще се свие с 10 на сто, а в 
Гърция с 3%. 
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По отношение на нивото на запасите, Германия е лидер с 232,23 тераватчаса запаси, които обаче е запълнила едва на 87%. 
Тя е следвана от Италия (190,34 тераватчаса и 97% от пълния капацитет), Холандия (129,81 тераватчаса/100%) и Франция 
(128,53 тераватчаса/95%). България е запълнила своите запаси на 96% и разполага с 6,02 тераватчаса газ. Единствените 
други страни, освен Холандия, които са запълнили на 100% своя капацитет, са Полша и Португалия. 
За целия Европейски съюз, към 1 октомври 2019 г., общите запаси достигат 1060 тераватчаса, спрямо 897 тераватчаса за 
предходния зимен сезон. 
 

 
Основните констатации на ENTSOG за зимните доставки на природен газ продължат да поддържат тревогата сред 
европейските потребители. Направеният анализ показва, че европейското местно производство на газ продължава да 
намалява, а Югоизточна Европа остава силно изложена на риск в случай на транзитно прекъсване през Украйна в условия 
на високо търсене. 
От друга страна ENTSOG подчертава, че нивото на съхранение на газ за 1 октомври е най-високото за последните 8 години 
– 1060 тераватчаса, което е следствие от високото ниво на съхранение (447 тераватчаса) в началото на сезона на 
инжектиране и сравнително високия сезонен ценови през сезона. 
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В.Банкерь 
 
√ Румен Радев ще представлява България на срещата на върха на НАТО в Лондон 
Президентът Румен Радев ще представлява България на Срещата на върха между държавните и правителствени 
ръководители на страните-членки от НАТО. Форумът ще се проведе на 3 и 4 декември 2019 г. в Лондон. 
Че столицата на Великобритания ще бъде домакин на форума се разбра още през февруари от съобщение на генералния 
секретар на алианса Йенс Столтенберг. Тогава той посочи, че във Великобритания ще бъде отбелязана 70-годишнината на 
пакта. Столтенберг припомни, че в Лондон се е помещавала първата централа на НАТО. 
Великобритания бе един от 12-те основатели на алианса и днес има съществен принос за общата ни сигурност, отбеляза 
още генералният секретар. 
На миналогодишната среща на върха на алианса, която се проведе в Брюксел през юли, България отново бе 
представлявана от държавния глава Румен Радев. 
 
В. Дума 
 
√ Концесиите ще се определят спрямо броя на плажните места 
Размерът на концесионните такси вече ще се определя по нова формула, реши Министерският съвет. Първият компонент 
от методиката е отчитането на прогнозните приходи от едно плажно място. Ще се гледат и броят на местата на съответния 
плаж, както и големината на легловата база в радиус от 3 километра от плажа. 
Роялти таксата (фиксиран процент върху общите приходи от продажбите) пък ще се определя в концесионния договор и 
ще зависи от наддаването на кандидатите, ако е имало такова. Размерът й няма да се променя за целия срок на концесията. 
Според новата формула базовият приход от едно плажно място за сезон е 225 лв., като тази сума може да се променя в 
зависимост от инфлацията. При определяне броя на леглата в радиус от 3 км от плажа ще се взимат предвид не само 
хотелите, а и категоризираните къмпинги. 
Създаването на нова методика бе предвидено в последните промени на Закона за устройство на черноморското 
крайбрежие. Тази методика обаче ще се прилага само за концесионните договори, които ще се сключват тепърва. 
Очакванията от приемането на новата методика е тя да спомогне за формирането на трайна и устойчива бизнес среда, 
която от своя страна да допринесе за увеличаване на инвестициите в туризма, уточняват от Кабинета в решението си. 
 
В. Moнитор 
 
√ КЗК ще сваля съдържание от интернет 
Регулаторът ще налага глоби на търговците 
Kомисията за защита на потребителите (КЗК) ще може да издава решения за премахване на съдържание или ограничаване 
на достъп до онлайн интерфейс на търговци, които нарушават законодателството, свързани със защитата на 
потребителите. 
Новите правомощия на регулатора, за който „Монитор“ първи писа, са част от измененията в Закона за защита на 
потребителите, одобрение днес от правителството. Промените са част прилагане на разпоредбите на европейски 
регламент 2017/2394. С приемането му се определят компетентните органи за прилагане на законодателството за защита 
на потребителите, а КЗП е натоварена с функциите на единна служба за връзка и координатор между тях. 
За търговците се предвиждат глоби и имуществени санкции при неизпълнение на разпоредбите на закона. 
Проектът имат за цел още да гарантира, че потребителите на преносими услуги за онлайн съдържание, които се 
предоставят на територията на България по законосъобразен начин, имат право на достъп до тези услуги и могат да ги 
използват, когато временно се намират в друга държава-членка от ЕС. 
Не на последно място този акт ще доведе до намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването 
за предоставяне на хартиен носител на документи, които могат да бъдат проверени в Търговския регистър и в регистъра 
на юридическите лица с нестопанска цел, се изтъква в прессъобщението. 
 
Еconomic.bg 
 
√ В България вече ще работят грузинци без работни визи 
Те ще могат да са служители в местни компании в продължение на до четири години 
Компаниите в България вече ще могат да наемат до 4 години работници от Грузия, за които няма да е нужно специално 
издадено от Агенцията по заетостта разрешение за работа в страната ни (работна виза). Освен това България и Грузия ще 
може да си обменят двупосочно сезонни работници в продължение на 9 месеца всяка година. 
Това е заложено в приетата от Министерския съвет днес спогодба между българското и грузинското правителства за 
регулиране на трудовата миграция. Документът е би подписан в края на септември от българския социален министър 
Бисер Петков и грузинския му колега Екатерине Тикарадзе. 
Спогодбата регламентира наемането без разрешение за работа на грузински работници в България за срок от 1 година с 
възможност за последващо удължаване за общо до 3 години. Урежда се и обменът на сезонни работници между двете 
страни за период до 9 месеца годишно. Наетите по спогодбата работници ще имат същите трудови права и задължения и 
защита на работното място, които са в сила за местните работници. 
Спогодбата ще се прилага за граждани на България и Грузия с трудов договор и разрешение за пребиваване на територията 
на другата страна. Целта на документа е да даде допълнителна възможност за осигуряване на работници за сектори от 
икономиката на България, в които има недостиг на работна сила. 
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БНР 
 
√ България чества Деня на народните будители 
1 ноември е Ден на народните будители. Почитаме делото на Паисий Хилендарски, Григорий Цамблак, св. Иван Рилски, 
братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски и още стотици просветители, съхранили духовните 
ценности на нацията, радетели за българско самосъзнание. За всички учебни заведения денят е неприсъствен. 
Ден на отворени врати в президентството 
По традиция пред президенството ще бъде издигнато националното знаме. Държавният глава Румен Радев ще приеме 
почетния строй на Националната гвардейска част. 
След церемонията президентът ще се срещне с ръководители на културни институции, общественици и дейци от областта 
на науката, образованието, културата и изкуството. 
В 10 часа и 30 минути институцията отваря врати за граждани. Президентът и вицепрезидентът ще приемат лично първите 
гости на „Дондуков“ 2. Посетителите ще могат да разгледат Гербовата зала, кабинетите на Румен Радев и на Илияна Йотова, 
Огледалната зала и президентската библиотека. 
В Гербовата зала на „Дондуков“ 2 посетителите ще могат да видят първия препис на „История славянобългарска“, направен 
от Софроний Врачански през 1765 година - три години след завършването на оригинала от Паисий Хилендарски. 
Награди „Будител на годината“ и „Златен будилник“ 
Програма „Христо Ботев“ на Българското национално отбелязва своя празник с връчване на наградите „Будител на 
годината“ и „Златен будилник“. 
В 19 часа тази вечер на официалната церемония в Зала 6 на НДК журито с председател професор Огнян Герджиков ще 
връчи отличието „Будител на годината“ на един от 16-те кандидати, за когото са гласували най-много слушатели на 
културно-образователната програма на БНР. Номинациите са подбрани от над 100 предложения за съвременни будители, 
направени от слушателите на „Христо Ботев“. 
Програма „Христо Ботев“ ще отбележи своя празник и с връчването на традиционните годишни награди и златен будилник 
за всеотдайната работа, будителския дух и подкрепата за националната програма за култура, музика и образование. 
Ден на българската наука 
Първи ноември се чества и като Ден на българската наука. 
Празникът ще бъде отбелязан от Българската академия на науките с тържествено събрание и награди за младите учени, 
които ще бъдат отличени от просветния министър Красимир Вълчев и председателя на най-голямата научна организация 
у нас - академик Юлиан Ревалски.  
„Училище за авиация“ 
За трета поредна година, в Деня на народните будители започва доброволческата инициатива на Летище София „Училище 
за авиация“. В рамките на инициативата деца от различни училища могат да научат от първо лице за различните професии 
в авиацията, за това как е организирано летището и как се управлява въздушният трафик. 
„Всеки месец е по едно, от ноември до юни, това е доброволческа инициатива и нашите лектори са доброволци, но сме 
щастливи, че ги имаме дори за един път в месеца“, обясни Ася Иванова - член на Съвета на директорите на Летище София. 
Обиколка в Музикалния театър 
По повод днешния ден на будителите Музикалния театър организира ден на отворените врати. За първи път най-
запалените почитатели на оперетата и мюзикъла ще могат да разгледат костюми от емблематични спектакли на театъра, 
да присъстват на репетиция, да се качат на сцената, където се подготвя спектакъла „Фантомът на операта“. 
Зрителите ще разгледат и ателиетата, където се изработват костюмите, перуките и декорите за постановките. 
Обиколката ще започне в 13 ч. и ще продължи два часа. Посетителите ще получат стикер с надпис „Приятел на Музикалния 
театър“. 
Ателие за деца 
Ателие за деца от 6 до 12 години с демонстрация на монументална четириканална видео инсталация организира днес 
Музея за съвременно изкуство. Там е подредена изложбата на Албена Михайлова, озаглавена „Фиктивни биографии“. 
Участниците в ателието ще преживеят истории, които се движат между измислица и абстракция, реалност и мечта. 
Ателието ще се проведе от два до три и половина следобед, а цената за участие е един лев. 
Стипендии за студенти по „Фармация” 
Българският фармацевтичен съюз ще връчи годишните стипендии за студенти по специалността „Фармация” в Деня на 
народните будители за шеста поредна година. Идеята е на магистър-фармацевт Венцислав Янчев и си поставя за цел да 
насърчава и подпомага талантливи млади фармацевти в академичния и професионалния им път. И тази година 
наградените ще са повече от един студент. 
 
√ МФ очаква над 1,1 млрд. лева фискален излишък в края на октомври 
Министерството на финансите очаква над 1,1 млрд. лева излишък по консолидираната фискална програма към края на 
октомври благодарение на превишаване на приходите над изпълнението на разходната част. 
На база на предварителни данни и оценки Министерството на финансите очаква салдото по консолидираната фискална 
програма (КФП) на касова основа към октомври 2019 година да бъде положително и в размер на 1,1079 млрд. лева (0,9% 
от прогнозния БВП). 
Основните фактори за формирането на прогнозираното превишение на приходите над разходите за първите десет месеца 
на годината са растящите данъчни и неданъчни проходи. В същото време има и увеличаване и на разходите по 
консолидираната фискална програма в резултат на по-високия размер на капиталовите разходи, най-вече поради 
разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските 
ВВС, посочва Министерството на финансите. 
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Очаква се приходите и помощите по КФП към септември тази година да бъдат в размер на 36,3058 млрд. лева, което е 
82,8% от годишния разчет и спрямо същия период на миналата година отчитат ръст с 3,6929 млрд. лева благодарение на 
нарастване както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, 
където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на изготвените оценки данъчните приходи 
отчитат ръст в размер на 2,3424 млрд. лева, неданъчните приходи – с 1,075 млрд. лева, а приходите от помощи и дарения 
– с 275,5 млн. лева. 
В същото време разходите по консолидираната фискална програма (включително вноската на Република България в 
бюджета на ЕС) към десетия месец на тази година са в размер на 35,1979 млрд. лева, което представлява 76,0% от 
годишния разчет. Точно преди година разходите бяха в размер на 29,7686 млрд. лева, посочва Министерството на 
финансите, като номиналното нарастване през настоящата година се дължи основно на по-високия размер на 
капиталовите разходи (основно поради разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване 
на нов тип боен самолет за българските ВВС), на разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, 
възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на 
възнагражденията в сектор „Образование“), на по-високи социални и здравноосигурителни плащания и други, отчита 
министерството. 
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 31-и октомври 2019-а година, възлиза на 1,0909 
млрд. лева, което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 
 
√ Има спекула в по-високите цени на свинското месо 
„Въпреки, че цената на свинското месо поевтинява през октомври с около лев, в сравнение с месец септември, когато 
отчетохме увеличение с около 45%, не е изключено на места да има спекулативно увеличение на цената на този продукт.“ 
– коментира за Радио Благоевград Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища. 
По думите му, към момента, равнището на свинското месо е около 8.27 стотинки на едро за килограм, което е на 
половината като увеличение, което е отчетено през септември. Т.е. има намаляване с около 1.30 на кг. свинско месо на 
едро. „Друга интересна тенденция е, че цените на едро почти се сляха с цените на дребно, това е вследствие на 
предлагането във веригите. Като цяло, наблюдаваме малко дефицит на свинско месо и от там идва това колебание 
в цените. В момента, нямаме стабилна цена и това се дължи на голямото потребление от Китай, което се оформя 
и на големия износ от Европа, който върви към Китай. От гледна точка на българското свинско месо, наблюдавахме 
едно покачване на цените от 2.20 до 2.70 на живо тегло с ДДС, като поскъпването е с около 1 лев за крайния 
потребител, според разфасовката.“ – уточни Владимир Иванов. Според него, към момента в някой търговски вериги се 
предлага испанско свинско месо с цена под 7 лв. за кг, което е под себестойността на едро, това е ненормална пазарна 
тенденция, но е факт. 
Владимир Иванов, прогнозира, че до Нова година не се очаква сериозно поскъпване на свинското месо, най-вероятно ще 
се запазят сегашните нива, дори месеци след коледно-новогодишните празници. Той обаче, не отрече опити за 
спекулативно вдигане на цените на свинското месо в някой търговски обекти, заради африканската чума по свинете. 
„По отношение на останалите стоки се наблюдава стабилизиране на цените. Към днешна дата, „потребителската 
кошница“ е около 66 лева, при 64 лева миналата година. Цените на основните хранителни продукти в сравнение с 1989 
година, са много по-ниски към днешна дата.“ – коментира още Владимир Иванов. 
„Цените на свинското месо в Благоевград се повишиха през последните седмици и причината за това е, че намаляват 
животните.“ – категоричен е Борислав Киройчев, месопроизводител и месопреработвател от Благоевград. По думите му, 
това няма да е последното увеличение, очаква се подобно след няколко седмици или месец. 
Борислав Киройчев не отрече, че от чужбина може да се внесе месо, „но от така наречените „парени животни“ с 
кожата – това месо е повече за преработка, но само ние и гърците в Европа дерем животните. Друго е драно, друго 
е парено и самите клиенти знаят много добре, какво означава това.“ – допълни месопреработвателият. 
„Ние работим само с прясно месо, замразено не се влага, но за другите не мога да кажа. Там, където цената е по-ниска, 
качеството е под съмнение. Има хора, които заради цената са съгласни да жертват и себе си.“  – категоричен е 
Борислав Киройчев.  
 
√ Започва акция "Зима" 
Пътна полиция започва акция "Зима" в цялата страна. От днес патрули на МВР ще проверяват гумите и светлините на 
водачите, както и поведението на пешеходците на пътя. В първият етап от операцията ще се акцентира върху готовността 
на автомобилите за зимните условия. Началникът на „Пътна полиция“ комисар Звезделин Колев обясни: 
"Първата част от акцията е кампания за безопасно пътно превозно средство през зимата. Тя е насочена към водачите на 
пътни превозни средства - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и други. Кампанията ще се проведе за 
времето от 1 до 10 ноември. При регистрация и пререгистрация на пътни превозни средства ще се извършва проверка на 
светлините, за тяхната изправност и съответствие с нормативните изисквания". 
След средата на ноември полицията ще засили проверките си на пешеходци, нарушаващи правилата, както и на шофьори 
недаващи предимство на пресичащите: 
"Пешеходци и водачи за толерантност на пътя. Тя е насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо 
пешеходците. Кампанията ще се проведе от 11 до 20 ноември. Ще бъде насочена към превенция на поведението на 
пешеходците и на водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците". 
 
√ Киев разкритикува Дания за решението ѝ за „Северен поток-2“ 
Украинският президент Володимир Зеленски заклейми днес решението на Дания да позволи прокарване през своята 
икономическа зона в Балтийско море на новия газопровод „Северен поток-2“, който ще свърже Русия с Германия. 
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„Северен поток-2“ е не просто въпрос на енергийна сигурност, това е геополитически проект. Той засилва Русия и отслабва 
Европа“, отбеляза Зеленски. 
От своя страна руският министър на външните работи Сергей Лавров заяви, че одобрението за изграждане на част от 
газопровода "Северен поток-2" в изключителната икономическа зона на Дания представлява "отговорна" стратегия от 
страна на Копенхаген. 
Лавров също така посочи, че самият проект "ще увеличи енергийната сигурност на европейските страни" и че Дания е 
последната, която "се присъедини към консенсуса" на европейските държави, признаващи значението на "Северен поток-
2". 
Неговите коментари са факт, след като в сряда Датската енергийна агенция даде одобрението си на компанията Nord 
Stream 2 AG за изграждането на участък от газопровода "Северен поток-2" югоизточно от остров Борнхолм в Балтийско 
море. 
 
√ Започва мандатът на Кристин Лагард начело на ЕЦБ 
От днес официално започва 8-годишният мандат на Кристин Лагард като управител на Европейската централна банка 
(ЕЦБ). 
Лагард поема поста от италианеца Марио Драги, известен като „спасителя на еврото“, а първата ѝ задача е да постигне 
разбирателство около новия пакет за стимулиране на икономиката. 
От днес ЕЦБ подновява програмата за изкупуване на дългови книжа - по 20 милиарда евро месечно, като краят на 
програмата не е обявен. 
През 2015 година Франкфурт започна т.нар. количествени улеснения, като за три години наля 2,6 трилиона евро в 
икономиката на страните от еврозоната. 
Новият пакет стимули се налагат заради слабия растеж и ниската инфлация, макар че голяма част от банкерите от 
Управителния съвет не одобряват подхода. Негативни мнения има и за изключително ниските лихвени равнища, особено 
за банковите депозити, които са отрицателни. 
Постигането на съгласие е първата задача на новия управител Кристин Лагард, която подкрепя становището на Марио 
Драги, че европейските икономики - най-вече Германия, трябва да правят по-големи разходи, за да подкрепят 
икономиката. 
Официално Драги предаде звънеца, с който се откриват заседанията във Франфурт, на Лагард в понеделник, но формално 
нейният мандат започва сега. 
Повечето експерти се надяват, че опитът ѝ в постигането на консенсус и в убеждаването ще бъде ключов за ролята ѝ като 
управител на Европейската централна банка. 
Кристин Лагард, която два мандата ръководеше Международния валутен фонд, е първата жена, която ще ръководи 
централната банка на еврозоната. 
 
√ Тръмп критикува Брекзит сделката на Джонсън 
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп предупреди в четвъртък, че споразумението за Брекзит на Обединеното 
кралство с Европейския съюз може да бъде пречка за постигането на търговска сделка между САЩ и Великобритания след 
излизането на острова от ЕС. 
В интервю за британското радио LBC, проведено от ръководителя на партията Брекзит - Найджъл Фараж, Тръмп настоя, че 
Вашингтон иска да "търгува" с Великобритания и обратно, но предупреди, че "при определени аспекти" от Споразумението 
за оттегляне САЩ не може да сключи търговска сделка с Обединеното кралство. 
"Ние искаме да търгуваме с Великобритания, а те искат да търгуват с нас", посочи Тръмп. "И за да бъда честен с вас, тази 
сделка, при определени аспекти на сделката - не можете да го направите, не можете да търгувате. Не можем да сключим 
търговска сделка с Обединеното кралство". 
Тръмп изтъкна, че при Брекзит без сделка двете страни имат по-голям шанс. Американският президент добави, че САЩ и 
Великобритания могат да увеличат двустранната търговия четири или пет пъти от сегашните нива, ако бъде постигнато 
търговско споразумение. 
Тръмп изрази и разочарование, че Обединеното кралство все още не е напуснало Европейския съюз. Той подчерта, че 
подкрепя Брекзит още преди британския референдума през 2016 година и смята, че излизането от ЕС е "нещо добро" за 
Великобритания. Американският президент също отбеляза, че смята, че и Фараж, и премиерът на Обединеното кралство 
Борис Джонсън споделят това разочарование от последното отлагане на Брекзит с нови три месеца. 
Доналд Тръмп обаче изрази увереност, че Брекзит ще бъде факт преди президентските избори в Съединените щати, които 
ще се проведат през ноември 2020 година. Той добави, че "хората са уморени да слушат" за развода между Обединеното 
кралство и Европейския съюз. 
"Мисля, че Брекзит ще се случи преди нашите избори на 3 ноември догодина. Надявам се. Трябва да можете да го 
направите. Хората са уморени да слушат за него, дори ние сме малко уморени да слушаме за това. Имате правилният човек 
да го прави, а именно премиерът Борис Джонсън", подчерта Тръмп. 
Тръмп също така посочи, че ако Борис Джонсън и Найджъл Фарадж се обединят на изборите ще се превърнат в 
"неудържима сила в британската политика", на което лидерът на партията Брекзит отговори, че ще бъде отворен за 
подобен вариант, само ако премиерът на Обединеното кралство се откаже от договорената от него "ужасна сделка" с ЕС.  
Президентът на САЩ нападна пряко Джереми Корбин, който не пожела да се срещне с него при посещението му във 
Великобритания, като го нарече "много погрешен избор като кандидат за премиер", изтъквайки в същото време, че Борис 
Джонсън е правилния човек за поста. 
Тръмп допълни, че твърденията на Корбин, че британското здравеопазване ще стане лесна плячка на американците при 
бъдещо търговско споразумение, са абсолютно неверни. 
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Корбин реагира незабавно в Туитър, обвинявайки американския президент в опит да се меси в британските избори в 
подкрепа на приятеля му Джонсън. Корбин допълни, че всички знаят, че американските фармацевтични компании силно 
се интересуват от британското здравеопазване, което обаче, по неговите думи, "не е за продан". 
 
БНТ 
 
√ Борисов: Държавата е в добра кондиция  
В началото на мандата с колегите от "Обединени патриоти" поехме ангажимент брутният вътрешен продукт (БВП) да е 110 
млрд. лева. В момента той е близо 119 млрд., а в края на мандата очакваме 130 млрд. лева. Това показва, че държавата е 
в добра кондиция. Това заяви премиерът Бойко Борисов преди редовното заседание на кабинета. 
В дневния ред на министрите е именно точка с параметрите на Бюджет 2020. 
Борисов подчерта, че страната ни е трета в Европейския съюз по нисък външен дълг. В началото на мандата той е бил 31%, 
като се очаква в края на управлението на Борисов да достигне 19,5%. 
"Това показва, че харчим колкото изкарваме", обобщи премиерът. 
Той отново изтъкна за добрите резултати в контрабандата с цигари, което е дало възможност на кабинета да отпусне 
допълнителни средства за всички сектори. 
Борисов е поел личен ангажимент към ръководството на спешната болница "Пирогов" да бъде санирана сградата през 
следващата година, както и да бъде реновирано още едно отделение. 
 
√ Александър Андреев: ЦИК е готова с организацията на балотажа в неделя  
Готова ли е Централната избирателна комисия (ЦИК) за предстоящия балотаж на местните избори, който ще се проведе в 
неделя - гост по темата в Сутрешния блок беше говорителят на ЦИК Александър Андреев. 
ЦИК е готова във връзка с организацията на втория тур в неделя, категоричен е Андреев. 
Александър Андреев, говорител на ЦИК: Вчера и днес продължава транспортирането на бюлетините до областните и 
общинските центрове, така че да бъдат раздадени на секционните избирателни комисии и да се подготвят изборните 
помещения за нормално започване на изборния ден. 
97 общини, 377 кметства и 31 района ще избират кметове на втори тур. В три кметства на балотаж ще се явят трима 
кандидати, тъй като вторият и третият са получили равен брой действителни гласове на първи тур. Това са кметствата 
Климентово, Радиново и Александрово, обясни Андреев. Ако двама кандидати получат равен брой действителни гласове 
и на балотажа, тогава се насрочват нови избори, допълни той. 
На втория кръг от изборите също ще има квадратче "не подкрепям никого", което се счита за действителен глас за 
избирателите. То обаче няма да повлияе на резултата на всеки от кандидатите, тъй като там определящи са само 
действителните гласове за него, обясни говорителят на ЦИК. 
Андреев предупреди, че заради изписването на само двама кандидати, бюлетината ще бъде доста по-къса и избирателите 
трябва да бъдат особено внимателни при гласуването.  
Александър Андреев, говорител на ЦИК: Бюлетината е доста къса, така че трябва доста добре да се притисне или да се 
сгъне повторно, защото има опасност при поставяне в урната да бъде разкрита тайната на вота. 
Говорителят на ЦИК съобщи, че все още пристигат сигнали за нарушения на вота, като повечето от тях са във връзка с 
проведените вече избори. Агитацията остава основен проблем, за такива нарушения пристигат най-много жалби и 
скандали, както и публикуване на данни от социологически проучвания.  
И на втория тур изборните книжа за София ще се приемат в зала "Арена Армеец". 
Александър Андреев, говорител на ЦИК: Очакваме да бъде по-лека работата на Общинската избирателна комисия, тъй 
като няма да има протоколи за общински съветници, които най-често създават проблеми при отчитането и има повече 
грешки заради елемента с преференции. От анализа, който ние направихме, е видно, че една голяма част от грешките са 
именно в отчитането на преференциите, тъй като често пъти те не са поставени правилно. 
В ЦИК не са постъпвали сигнали за отказ на членове от СИК за отказ от присъствие в изборния ден, каза в заключение 
Андреев. 
 
√ Наградиха 30 ученици в конкурса "Отличниците на България"  
30 успели български ученици са новите "Отличници на България". Те бяха наградени на специална церемония в 
навечерието на Деня на народните будители, като инициативата е на вестник "24 часа". 
Повечето от отличниците се занимават с математика, физика, информатика. Те са печелили медали на международни 
олимпиади, разработвали са свои бизнес идеи и научни проекти. Сред наградените бяха Пламен Дачев, които проектира 
сгради за колония на Марс и учениците от Софийската математическа гимназия, които изградиха платформа за намиране 
на стаж и за които ви разказахме в новините. 
Наградени бяха и момчетата от бургаската Гимназия по механика, създали уникален електромобил, наречен 
"Баткомобил", който "По света и у нас" също ви показа. 
Велин Георгиев, пилот на отбора: Доста сме ентусиазирани и нахъсани от всички награди, които получаваме като тази и 
това ни тласка да продължаваме напред и да постигаме все по-добри резултати и представяме себе си и страната си.  
Красимир Кънчев, учител в ПГМТ- Бургас: След посещение на състезание за електромобили, аз просто прехвърлих идеята 
на момчетата, обсъдихме го, повярвахме си и създадохме собствен проект.  
Атанас Христов, механик на отбора: Бъдещите ни планове е да се развиваме и от мъничък електромобил да го превърнем 
в реален автомобил, за да покрива ежедневните нужди на нас хората. 
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√ БДЖ обяви обществена поръчка за закупуване на 40 нови вагона  
БДЖ обяви обществена поръчка за 40 нови вагона за 76 милиона лева. Модернизацията на железницата включва още 
ремонт на стари вагони и купуване на нови локомотиви, обясни пред "По света и у нас" транспортният министър Росен 
Желязков. Кога ще се возим в нови влакове вижте от репортажа на Александър Марков.  
Новите мотриси на БДЖ трябва да са специално боядисани против графити, да имат електричество и безжичен интернет.  
22 от вагоните ще са втора класа и ще са климатизирани и е само малка част от мащабната програма за модернизация на 
БДЖ, обясни пред "По света и у нас" транспортният министър Росен Желязков. 
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Ние подхождаме комплексно: 
покупка на нови вагони, част от които ще бъдат адаптирани по изискванията за хора с увреждания, за достъпност на 
средата, естествено трябва да бъдат климатизирани и зимата, и лятото, това е задължително условие, защото иначе 
кошмарът е такъв, какъвто аз съм изпитал при пътуването си в такъв вагон. 
Целта е влакът отново да стане предпочитаният транспорт. А модернизацията на БДЖ продължава и с купуването на нови 
локомотиви и ремонти: 
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Ремонт на 47 съществуващи 
пътнически вагона, немска серия, които са налични, доставка на вагони, които са в експлоатация от Дойче бан, за което 
също има поръчка.  
През 2018 г. БДЖ е натрупало 430 000 минути закъснения, тъй като не достигат 20 локомотива на ден. Трябват нови, според 
синдикатите. 
Петър Бунев, предс. на Синдиката на железничарите, КНСБ: Ще позволи във времето да се обслужват експресни влакове, 
и то най-вече за дългите разстояния - за Бургас, за Варна, за Русе. 
И докато БДЖ търси локомотиви, русенска фирма създаде най-икономичния в Европа, като използвали части от стар. 
Цветелин Колев- мениджър на фирма: Оригиналният двигател е от преди Втората световна война, използвал се е в 
дизеловите подводници на Третия райх. Докато сега инсталираният двигател е последен модел, модел 2019 година и е 
съобразен с екологичните стандарти на Европейския съюз.  
Иначе преструктурирането на БДЖ не трябва да притеснява работещите там, обясни Желязков. Прави се, за да се управлява 
по-ефективно. 
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Взехме решение заедно с 
колегите да преструктурираме цялата система на БДЖ, което ще доведе до прекратяване на дейността на Холдинга без 
намаляване на състава, това е важно да се знае.  
Петър Бунев, председател на Синдиката на железничарите, КНСБ: Трудово-правните отношения се запазват, няма да има 
никаква промяна.  
Преструктурирането трябва да е факт окончателно през 2020 г. 
 
√ 363 лв. ще е линията на бедност за страната през 2020 г. 
Правителството определи линията на бедност за 2020 г. Размерът й ще е 363 лв. - с 15 лв. по-висок в сравнение 2019 г.  
Сумата е определена в съответствие е Методиката за определяне на линията на бедност за страната. 
Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването „Статистика на доходите и условията на 
живот (EU-SILC)“ и индекса на цените на малката по състав кошница. 
Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, 
при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за 
хората с увреждания. 
 
News.bg 
 
√ Тричленен състав на ВАС отмени продуктовите такси за превозвачите 
Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени текстове от Наредбата за определяне на реда и 
размера за заплащане на продуктова такса за превозвачите, съобщиха от ВАС. 
Таксата бе приета на 12 април 2016 г. с Постановление на Министерски съвет № 76. 
Административно дело № 10352 бе образувано по жалба на Сдружение "Съюз на международните превозвачи". Според 
Наредбата, при регистрация на ТИР-ове и автобуси (моторни превозни средства от категориите M2 и N2, и M3 и N3) 
трябваше да се заплащат продуктови такси на рециклиране. Отменените разпоредби засягаха автобуси за превоз на 
пътници над 8 места, както и за автомобили, предназначени за превоз на товари над 3,5 тона. 
Мотивите на върховните магистрати да отменят тези текстове, е че те противоречат с нормативни разпоредби от по-висока 
степен - чл. 56а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 54, т. 1 и 2, чл. 58, ал. 3 и чл. 59 от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО). 
Продуктовата такса в текстовете, които са отменени от ВАС, не съответства на ЗООС и ЗУО, защото те са неприложими за 
отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух. 
Размерът на таксата трябва да е определен по нормативно регулиран и обоснован метод, а в случая липсва всякаква 
информация за механизма за определянето на продуктовата такса. 
Международните превозвачи купуват автомобили за извършване на транспортна дейност и дейността им е употреба на 
продукта съгласно предвиденото от производителя при условия, които разумно могат да бъдат предвидени. 
Дори да се приеме, че пускат на пазара продукти, то след употребата на тези продукти не се образуват масово 
разпространени отпадъци, "в случаите, определени с този закон" (ЗУО). 



14 

 

Със закона не е предвиден случай за разделно събиране, третиране или обезвреждане на конкретен масово 
разпространен отпадък от експлоатацията на автомобилите от категории M2 и N2, и M3 и N3, както и за постигане на 
съответните цели. 
Решението по административно дело № 10352 от 2018 г. подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС. 
 
 


