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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
АИКБ 
 
√ АИКБ С НОВИ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ 
Над 400 млн. лв. годишно са вредите за бюджета  
 

В продължение на дългогодишните си 
усилия за изсветляване на българската 
икономика, Асоциация на 
индустриалния капитал в България 
сега  си поставя амбициозната цел да 
намали дела на недекларираната 
заетост, която, по данни на НАП, 
нанася вреди в размер на над 400 млн. 
лв. годишно на бюджета. АИКБ ще 
разработи специален под-индекс за 
нейното измерване, както и конкретни 
мерки за ограничаването и 
превенцията й. Тези цели ще бъдат 
реализирани чрез стартиращия нов 

проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост“ (BG05M9OP001-1.051-0001), финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“. 
„Недекларираният труд е  най-масовия и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване на качеството на работните места. АИКБ има амбицията да предложи конкретни нормативни промени, 
за да отговори на тези предизвикателства“ посочи Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ. 
Недекларираната заетост не само ощетява бюджета, но и изкривява конкуренцията и пазара у нас. С изпълнението на 
проекта АИКБ ще продължи своята многогодишна работа по ограничаване на сивите практики, за да се гарантира 
ефективна конкурентна среда и да се преодолеят изкривяванията на пазара на труда. Одобрените по програмата средства 
ще послужат за финансиране на специално насочени изследвания и анализи на проявленията на сивата икономика при 
новите форми на заетост. На тази основа ще се изготвят пилотни инструменти и ще се увеличи броя на обхванатите заети 
в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на човешките ресурси и подобряване 
организацията и условията на труд. 
 

Заместник министър Зорница Русинова заяви, че 
„Целите, които си поставя проекта са много 
навременни, а ролята, която имат социалните в 
усилията на държавата за известяване на сивата 
икономика и борбата с недекларираната заетост е 
ключова и нейната крайна цел е хората в България да 
имат по-високи доходи.“ 
Проектът представлява съвместни действия между 
социалните партньори. Основен партньор на АИКБ ще 
бъде КНСБ. „Темата за недекларираната заетост и 
сивата икономика е една от темите, по които 
работодатели и синдикати работят заедно. 
България е прекалено малка икономика, за да си 
позволим съществен дял на недекларираната 
заетост“ каза г-н Пламен Нанков, вицепрезидент на 
КНСБ, по време на първата пресконференция по 

проекта. 
Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда г-жа Румяна Михайлова пожела успех на проекта и посочи, че 
„Стартирането на този проект е прекрасен отговор на препоръките дадени на България от екипа на Европейската 
платформа за недекларирана заетост“. 
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За постигането на заложените резултати АИКБ е предвидила изпълнението на три основни дейности: 
1. Разработване на методика за ограничаване и превенция на неформалната икономика и набор от иновативни 

инструменти и подходи за прилагане в практиката на предварително тествани, апробирани и прецизирани модели 
за борба с недекларираната заетост. Основа за това ще бъдат специално събрани посредством серия изследвания 
конкретни данни. 

2. Конструиране на електронна платформа към НЦ „Икономика на светло“ за масово въвеждане на разработени 
иновативните инструменти, модели и механизми за борба с недекларираната заетост и за разработване на под-
индекс за нейното измерване. Той ще е част от утвърдилия се вече Композитен индекс, чиято стойност за 
светлостта на българската икономика се обявява ежегодно по време на церемонията за наградите „Икономика на 
светло“. 

3. Разработване на програми за обучение, информационни материали и инструкции за консултиране и методически 
материали за борба с недекларираната заетост и за надграждане на дейността на НЦ „Икономика на светло“. 

Основните резултати от изпълнението на проекта, включват: изготвяне на Национална карта на недекларираната заетост 
и на методика, инструменти и мерки за борба с нея и разширяване и надграждане на дейностите на Националния център 
„Икономика на светло“ – включително посредством създаване на платформа за дистанционно обучение. Очаква се 
пилотно да бъдат обучени 3 000 лица, от които 2 000 дистанционно и 1 000 присъствено, както и тестово да бъдат 
подкрепени и консултирани 300 предприятия относно подобряване на състоянието на трудовоправните отношения. 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на 2 033 230 лева, от които 1 728 245.90 лв. европейско и 304 984.57 лв. национално съфинансиране. 
Участие в пресконференцията взеха още д-р Милена Ангелова, ръководител на проекта и главният секретар на Агенция по 
заетостта г-н Ангел Ангелов, както и ключовите експерти по проекта проф. Емилия Ченгелова и проф. Стефан Петранов. 

 
За повече информация вижте презентациите: 

▪ Проект BG05M9OP001-1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост“ 

▪ Актуализация на Композитния индекс (КИ) „Икономика на светло“ 
 
Nova TV 
 
√ Бизнесът: До 20% от икономиката на страната е в сивия сектор  
Основните проблеми остават недекларирането на доходи и получаването на пари под масата 
Една пета от икономиката на страната е в сивия сектор, сочат последните данни на бизнеса. Точният процент е 20,9%, които 
се равнява на около 23 млрд. лв. 
Данните показват, че най-сериозен е процентът на скритите пари в селското стопанство, строителството, леката 
промишленост и частните сервизи за ремонт на автомобили. Основните проблеми остават недекларирането на доходи и 
получаването на пари под масата. Статистиката отчита ежегодни загуби за хазната от около 400 млн. лева. 
За да се справят с проблема, работодателите предприемат спешни мерки, като ще предложат нормативни промени в 
закона. 
 „Виновните са двама, защото това е сделка между двама, но когато сме в дефицит на кадри - силната страна е работника. 
Стига се до там, че се източват социални фондове, фонда за безработица”, обясни Васил Велев от Асоциация на 
индустриалния капитал в България. 
 „Тази година, до момента са извършени над 30 000 проверки, с над 32 000 нарушения. Голяма част от тях са свързани с 
нарушения, при заплащането на труд”, обяснява Зорница Русинова, зам.- министър на труда и социалната политика. 
За повече информация вижте видеото. 
 
ТВ+ 
 
√ АИКБ ЗАПОЧВА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ 
Сивата икономика е най-голяма в строителството, хотелиерството, селското стопанство, шивашката промишменост, както 
и в автомобилния сектор. Асоциацията на индустриалния капитал стартира проект за подобряване достъпа до трудова 
заетост и ограничаване труда на черно. 
Малко над 60% е недекларираната заетост според работниците, сочи статистиката. Според работодателите тя е с близо 20 
на сто по-малко. Основните дейности на проекта, който стартира АИКБ, е да провежда изследвания, обучения и 
консултации с работодатели и заети лица. Предвижда се да бъде създадена и Национална карта на недекларираната 
заетост. По този начин се цели изсветляване на икономиката, посочи ръководителят на проекта и главен секретар на 
Асоциацията на индустриалния капитал д-р Милена Ангелова. 
 Д-Р МИЛЕНА АНГЕЛОВА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АИКБ 
 “Това е едно такова Андрешковско и краткосрочно мислене на българина – да взема със 100 лева в джоба си повече, да 
не плащам върху тях данъци. И с този жест човек не си дава сметка, че това са по-малко пари за здравеопазване, по-малко 
пари за образование, по-малко пенсии утре.” 
От десетина година размерът на недекларирания труд е почти постоянен, посочи експертът по проекта и преподавател в 
Софийския университет проф. Стефан Петранов. Най-силно разпространен е този проблем в услугите. 
ПРОФ. СТЕФАН ПЕТРАНОВ ПРЕПОДАВАТЕЛ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ 
“Услугите по ремонт на автомобили например, в други видове услуги – например фризьорските услуги също. Също широко 
разпространено е и в строителството, хотелиерството, ресторантьорството.” 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/11/Presentation_project-start.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/11/Presentation_project-start.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/11/Presentation_index-1.pdf
https://nova.bg/news/view/2019/11/01/267366/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D0%B4%D0%BE-20-%D0%BE%D1%82-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80/


3 

 

Според проф. Петранов едва ли е възможно пълно прекратяване на тази практика, но ситуацията може да бъде подобрена. 
Между 12 и 15 % средно за ЕС е размерът на сивата икономика. Най-нисък той е в Австрия и Холандия - от 6 до 8 на сто. 
Стойността на проекта за борба с недекларираната заетост е над 2 млн. лв. Неговата реализация ще продължи до 1 април 
2022 г. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНР 
 
√ АИКБ започва проект за намаляване на сивата икономика  
Недекларираната заетост е половината от дела на сивата икономика у нас и е най-устойчивата форма на сивия сектор, 
показват изследвания на Асоциацията на индустриалния капитал в България. През годините най-честите ѝ проявления се 
преместват от работата без трудов договор към нерегламентираните плащания „в плик“. Работодателската организация 
ща работи по проект с мерки за ограничаване на тези практики. 
Вече 10 години работодателската организация работи за ограничаване на сивата икономика у нас, като за този период тя 
е намаляла с повече от 10 на сто. Това показват и контролните органите. 
Румяна Михайлова от Инспекцията по труда заяви: „Непълно работно време, продължителността на работното време и 
строителството, и хотелите, и ресторантьорството, и търговия на дребно, и селското стопанство, които продължават да 
бъдат най-ярките носители на нарушения, изглеждат в сравнение с преди 5-10 г. далеч по-добре“. 
Настоящият проект цели да разработи мерки, насочени основно към недекларираната заетост, казва председателят на 
АИКБ Васил Велев. 
„Оценката за сивия сектор е от порядъка на 20-21 процента. Най-масови са тези проявления именно в сферата на пазара 
на труда и недекларираната заетост. А при работници и служители усещането е, че тези сиви практики в пазара на труда 
са с още по-голям размер, още по-масово проявление“, посочи той. 
Проектът се финансира с 2 млн. лева, голямата част от които – европейски средства. 
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. 
 
В. Банкерь 
 
√ Служителите продължават да вярват, че повечето работодатели плащат "в плик" 
Нерегламентираната заетост в България заема 40% от сивата икономика. Усещането на служителите обаче е, че сивите 
практики на пазара на труда са с много по-голям мащаб. Според социологическите проучвания служителите и работниците 
са на мнение, че заетостта извън трудовия договор заема около 60% от икономиката в сянка, а според работодателите 
дялът е 41%. Това съобщи председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на 
пресконференция, на която бе представен проектът "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места 
чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост". 
Участваха и Зорница Русинова, заместник – министър на труда и социалната политика, Пламен Нанков, вицепрезидент на 
КНСБ, Милена Ангелова, главен секретар на АИКБ и ръководител на проекта, Румяна Михайлова, изпълнителен директор 
на ИА „Главна инспекция по труда, както и Емилия Ченгелова и Стефан Петранов - ключови експерти по проекта. 
По думите на Велев намалели са практиките на нерегламентирана заетост най-вече в млечната промишленост. 
Подобрение има и в сферата на акцизните стоки - най-вече при алкохола и горивата. Проблемни все още са сферите на 
автомобилните ремонти, строителството, туризма, хотелиерството, селското стопанство и шивашката промишленост. 
Стефан Петранов допълни, че почти 100% "на светло" са финансовите институции, телекомите, доставчиците на 
електричество и питейна вода. 
АИКБ от 2002 г. е определила като свой приоритет борбата със сивата икономика, защото тя води до намаляване приходите 
в бюджета, до нелоялна конкуренция и влошаване на качеството на труда. Според опита обаче е установено, че 
криминализирането на нерегламентираната заетост няма да реши проблема. В момента практиката "пари в плик" също е 
наказуема, но това не подпомага особено процеса за предотвратяването й. Затова председателят на АИКБ е на мнение, че 
трябва да се търсят други решения. Така много скоро бихме могли да стигнем до средноевропейските равнища на 
икономика на светло.  
Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова посочи, че комбинацията от мерки в последните 10 
години дава ефект. От Главната инспекция по труда са извършени над 30 хил. проверки и са установени над 32 хил. 
нарушения. Над 50% от тях са свързани с нарушения на законодателството за заплащането на труда. 
 
„Дума“ 
 
√ 400 млн. лв. губи хазната годишно от укрити доходи  
По данни на Националната агенция за приходите (НАП) всяка година хазната губи по 400 млн. лв. от укрити доходи. Над 
70% от автосервизите и 60% от строителните предприемачи заплащат поне част от труда на работниците си под масата. 
Данните изнесе председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
За да се справи с проблема, бизнесът ще разработи специален индекс за измерването на недекларираната заетост, както 
и конкретни мерки за ограничаването и превенцията на явлението. Това ще стане чрез проект с продължителност 30 

http://www.tvplus.bg/index.php?p=news&id=35073
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месеца, за 2,03 млн. лв., от които 1,72 млн. лв. европейско финансиране, а останалите - от бюджета. Основен партньор на 
АИКБ ще бъде КНСБ. 
Недекларираният труд е най-масовият и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване на качеството на работните места. Заради това АИКБ възнамерява да предложи конкретни нормативни 
промени, посочи Велев. 
"България е прекалено малка икономика, за да си позволим съществен дял на недекларираната заетост", каза Пламен 
Нанков, вицепрезидент на КНСБ. 
 
Dir.bg 
 
√ АИКБ на борба срещу недекларираната заетост 
Асоиацията ще разработи специален под-индекс за нейното измерване, както и конкретни мерки за ограничаването 
и превенцията й 
В продължение на дългогодишните си усилия за изсветляване на българската икономика, Асоциация на индустриалния 
капитал в България /АИКБ/ сега си поставя амбициозната цел да намали дела на недекларираната заетост, която, по данни 
на НАП, нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно на бюджета, съобщиха от Асоциацията. Недекларираната 
заетост не само ощетява бюджета, но и изкривява конкуренцията и пазара у нас, смятат от работодателската организация. 
АИКБ ще разработи специален под-индекс за нейното измерване, както и конкретни мерки за ограничаването и 
превенцията й. Тези цели ще бъдат реализирани по нов проект, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси 2014 -
2020". 
Одобрените по програмата средства ще послужат за финансиране на специално насочени изследвания и анализи на 
проявленията на сивата икономика при новите форми на заетост. На тази основа ще се изготвят пилотни инструменти и ще 
се увеличи броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на 
човешките ресурси и подобряване организацията и условията на труд. Проектът представлява съвместни действия между 
социалните партньори. Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ. 
Ще бъде разработена електронна платформа към Националния център "Икономика на светло" за масово въвеждане на 
разработени иновативните инструменти, модели и механизми за борба с недекларираната заетост и за разработване на 
под-индекс за нейното измерване. Той ще е част от утвърдилия се вече Композитен индекс, чиято стойност за светлостта 
на българската икономика се обявява ежегодно по време на церемонията за наградите "Икономика на светло". Предвижда 
се и разработване на програми за обучение, информационни материали и инструкции за консултиране и методически 
материали за борба с недекларираната заетост и за надграждане на дейността на НЦ "Икономика на светло". 
По проекта ще бъде разработена Национална карта на недекларираната заетост и методика, инструменти и мерки за борба 
с нея и разширяване и надграждане на дейностите на Националния център "Икономика на светло" - включително 
посредством създаване на платформа за дистанционно обучение. Очаква се пилотно да бъдат обучени 3 000 души, от които 
2 000 дистанционно и 1 000 присъствено, както и тестово да бъдат подкрепени и консултирани 300 предприятия относно 
подобряване на състоянието на трудовоправните отношения. 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на 2 033 230 лева, от които 1 728 245.90 лв. европейско и 304 984.57 лв. национално съфинансиране. 
 
News.bg 
 
√ Работниците усещат сивата икономика като още по-масова  
Усещането при наетите хора е, че сивите практики на пазара на труда са още по-масово проявление. 
Това обяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев на пресконференция, 
посветена на представянето на проекта "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез 
ограничаване и превенция на недекларираната заетост". 
Според статистическия компонент два пъти по често се среща недекларираната заетост. Според работниците и 
служителите недекларираната заетост е 62-63%, а според работодателите по-малко - 41%, отчете Васил Велев. 
Той увери, че с най-различни мерки и инструменти ще се ограничават заплащането в плик.  
Най-силно подобрение от сивата икономика има в млечната промишленост, докато преди 10 години нещата изглеждали 
много неблагоприятно. Подобрение има при акцизните стоки и при горивата, стана ясно по време на пресконференцията 
на АИКБ. 
Най-големият проблем на сивата икономика е в автомобилния сектор, строителството, туризма, хотелиерството, селското 
стопанство, шивашката промишленост. 
АИКБ от 2002 г. е определила като свой приоритет борбата със сивата икономика, защото тя води до намаляване приходите 
на бюджета, до нелоялна конкуренция, до нейното изкривяване и влошаване качеството на заетостта, припомни Велев.  
За това от АИКБ оценяват сивите практики като най-масовите и най-вредните, които изкривяват пазара на труда и водят до 
нелоялна конкуренция, до ощетяване на фиска и влошаване пазара на труда. Криминализирането на сивата икономика 
няма да реши проблема, защото е масова практика, смята шефът на работодателската организация. 
Васил Велев подкрепя идеята да се криминализира укриването на осигуровките, но не му известно да са осъдени 
работодатели за такива деяния. Той смята, че трябва да се търсят други решения и ако се продължава като досегашния 
начин за ограничаване на сивата икономика, много скоро бихме могли да стигнем до средно европейските равнища на 
икономика на светло.  
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България няма точна дефиниция за това какво означава недекларирана заетост, призна шефът на АИКБ. Той смята, че чрез 
проекта трябва да се идентифицира проблема за недекларираната заетост, да се намери инструмент за неговото 
измерване и да се разработят мерки за ограничаване на недекларираната заетост. 
От своя страна заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова коментира, че ключовата роля на 
държавата и на социалните партньори за изсветляването на икономиката има една единствена цел - хората в България да 
имат по-високи доходи. 
"Комбинацията от мерки в последните 10 години от държавата дава своята роля и ефект", подчерта Русинова и се похвали, 
че страната ни е с под 16% недекларирана заетост. 
Русинова отчете, че от Главна инспекция по труда (ИА ГИТ) са извършени над 30 000 проверки, с над 32 000 нарушения. 
Над 50% от тях са свързани с нарушения на законодателството за заплащането на труда. Комбинацията от законодателни 
инициативи, както и контролът и ролята на синдикалните и работодателските организации е да се борим срещу всякакъв 
вид недекларирана заетост, увери зам.-министърът. 
МТСП подкрепя усилията на социалния диалог за по-светла икономика, с повече усилия в България да има достоен труд и 
високи доход 
 
√ От АИКБ не подкрепят бюджета на ДОО и НЗОК за 2020 г. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не подкрепят Бюджета на Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) за 2020 г. с аргумент, че много се краде по това перо и са много злоупотребите. 
Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред News.bg по повод бюджетите на държавата за следващата година. 
Според Велев хората не разбират, че "крадат един от друг, защото този, който е здрав и си взима болничен, плащайки 
някой лев на лекаря, който му го издава - отива на море или прибира черешите, краде от другите колеги". 
Тази масова кражба води до по-ниски резултати и по-ниско възнаграждение на всички. В Европейския съюз, ние не сме 
уникални и съществуват такива негативни практики и на други места, но начинът, по който повечето държави са се 
справили е с период на изчакване, посочи Васил Велев. 
От АИКБ категорично се противопоставят на трите дни болнични, които са заложени да се плащат от предприятията. Друг 
минус на бюджета на ДОО е заложеното административно определяне на минималната работна заплата. Велев настоява 
минималната работна заплата да бъде договаряна между работодателите и синдикатите, като тя трябва бъде различна за 
различните икономически дейности. 
"Даже и опит не беше направен за такова договаряне", призна Велев и посочи, че третата причина, поради която не 
подкрепя бюджета, е медицинската и трудова експертиза. 
Работодателската организация не подкрепя бюджета и на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с мотив, че 
няма реформа в здравната системата, а диспропорцията и лошата структура на бюджета на Касата се задълбочава. Има 
два пъти повече дял разходи за болнична помощ, отколкото е делът на разходите за болнична помощ в 
средноевропейските страни, отбеляза Велев. 
В същото време има два пъти по-малко дял за превенция и за профилактика. При нас основните суми - 80% от разходите 
са за болнична помощ и лекарства, а само 11% са за превенция. 
Според Васил Велев плюсът на държавния бюджет, който се подкрепя от АИКБ е, че той е основан на една макропрогноза, 
която съвпада с тази на работодателите като ръст на БВП и изпреварващ ръст на събраните данъци и осигуровки. По думите 
му бюджетът предвижда балансираност между приходи и разходи, както и запазва ниската преразпределителна функция 
на бюджета. 
Запазва се важният приоритет - образованието, средства за увеличаване на заплатите на учителите, увеличават парите за 
общежития за професионалните училища, за стипендии за дефицитни специалности. АИКБ смятат, че трябва да се направи 
следваща крачка в посока за допълнителни средства за кабинети по наука, техника, технологии и математика.  
Работодателската организация подкрепя Бюджет 2020 заради повечето средства за наука и култура, но настоя за повече 
пари за програмата "Библиотеки", за читалищата, да се предвидят програми за съчетаване на четенето. Минус на самия 
бюджет, според Велев, е несвършената административна реформа и неизвършената реформа в сектор "Сигурност". 
"Нашата администрация е изключително натежала и несъответства на държавата, на размера на икономиката", отчете 
шефът на АИКБ. 
 
БНТ 
 
√ АИКБ не подкрепя бюджета на ДОО и НЗОК за 2020 година 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) не подкрепя бюджета на Държавното обществено осигуряване 
и на Здравната каса за следващата година заради липсата на реформи в двата сектора. Председателят на работодателската 
организация Васил Велев отчете сериозен дисбаланс между разходите за болнична помощ и средствата за превенция. 
„Имаме два пъти повече като дял разходи за болнична помощ, отколкото е делът на разходите за болнична помощ средно 
в европейските страни. Имаме два път повече разходи за лекарства като дял, отколкото е в европейските страни. И в 
същото време имаме два пъти по-малко като дял разходи за превенция, за профилактика. Т.е. при нас 80% от разходите са 
за болнична помощ и лекарства, а само 11% са за превенция“, отбеляза Васил Велев. 
 
Еconomic.bg 
 
√ С европари АИКБ ще прави нови инструменти срещу сивата икономика 
Председателят на организацията Васил Велев напомни, че недекларираната заетост ощетява държавата с над 400 
млн. лв. годишно 
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Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) стартира нов проект, финансиран от Европейския съюз, чиято 
цел ще бъде по-задълбочен анализ на сивата икономика в България и изработване на нови инструменти за борба срещу 
недекларираната заетост. Това обяви днес председателят на АИКБ Васил Велев на пресконференция по повод 
представянето на новия проект. 
"Недекларираният труд е най-масовият и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване на качеството на работните места. АИКБ има амбицията да предложи конкретни нормативни промени, за да 
отговори на тези предизвикателства", коментира Велев. 
Той напомни, че според данните на Национална агенция за приходите (НАП) работенето "на черно" в страната нанася на 
държавния бюджет вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно. За да ограничи щетите, АИКБ ще разработи специален 
под-индекс за измерването на сивата икономика, както и конкретни мерки за ограничаването и превенцията ѝ. Тези цели 
ще бъдат реализирани чрез стартиращия нов проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места 
чрез ограничаване и превенция на недекларираната заетост“, финансиран по европейската Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“. 
Одобрените по програмата средства ще послужат за финансиране на специално насочени изследвания и анализи на 
проявленията на сивата икономика при новите форми на заетост. На тази основа ще се изготвят пилотни инструменти и ще 
се увеличи броя на обхванатите заети в предприятията с въведени нови системи, практики и инструменти за развитие на 
човешките ресурси и подобряване организацията и условията на труд. 
За постигането на заложените резултати АИКБ е предвидила изпълнението на три основни дейности: 

1. Разработване на методика за ограничаване и превенция на неформалната икономика и набор от иновативни 
инструменти и подходи за прилагане в практиката на предварително тествани, апробирани и прецизирани модели 
за борба с недекларираната заетост. Основа за това ще бъдат специално събрани посредством серия изследвания 
конкретни данни. 

2. Конструиране на електронна платформа към Национален център „Икономика на светло“ за масово въвеждане на 
разработени иновативните инструменти, модели и механизми за борба с недекларираната заетост и за 
разработване на под-индекс за нейното измерване. Той ще е част от утвърдилия се вече Композитен индекс, чиято 
стойност за светлостта на българската икономика се обявява ежегодно по време на церемонията за наградите 
„Икономика на светло“. 

3. Разработване на програми за обучение, информационни материали и инструкции за консултиране и методически 
материали за борба с недекларираната заетост и за надграждане на дейността на НЦ „Икономика на светло“. 

"Целите, които си поставя проекта са много навременни, а ролята, която имат социалните в усилията на държавата за 
известяване на сивата икономика и борбата с недекларираната заетост е ключова и нейната крайна цел е хората в България 
да имат по-високи доходи", коментира социалният зам.-министър Зорница Русинова, която бе сред участниците в 
пресконференцията на АИКБ. 
В изпълнението на този европроект работодателската организация ще си сътрудничи с един от синдикатите в България - 
Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ). "Темата за недекларираната заетост и сивата икономика е 
една от темите, по които работодатели и синдикати работят заедно. България е прекалено малка икономика, за да си 
позволим съществен дял на недекларираната заетост", коментира Пламен Нанков, който е един от вицепрезидентите на 
КНСБ. 
Изпълнителният директор на Главна инспекция по труда Румяна Михайлова пожела успех на проекта и посочи: 
"Стартирането на този проект е прекрасен отговор на препоръките дадени на България от екипа на Европейската 
платформа за недекларирана заетост". 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на 2.03 млн. лв. От тях 1.73 млн. лв. са европейско финансиране, а осталите 305 хил. лв. са национално 
съфинансиране. 
 
Dnes.bg 
 
√ Хазната губи 400 млн. годишно от заетите без договор 
Сивият сектор изкривява и конкуренцията на пазара 
Недекларираната заетост нанася вреди за над 400 млн. лв. годишно на бюджета, по данни на НАП. 
За целта Асоциацията на индустриалния капитал ще разработи специален под-индекс за нейното измерване, както и 
конкретни мерки за ограничаването и превенцията й, съобщиха от работодателската организация. 
Проектът е финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси". 
"Недекларираният труд е най-масовият и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване на качеството на работните места. АИКБ има амбицията да предложи конкретни нормативни промени, за да 
отговори на тези предизвикателства“ посочи Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ. 
По думите му недекларираната заетост не само ощетява бюджета, но и изкривява конкуренцията и пазара у нас. 
Заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова заяви, че крайната цел е хората в България да 
имат по-високи доходи. 
По проекта социалните партньори ще работят заедно. Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ. "България е прекалено 
малка икономика, за да си позволим съществен дял на недекларираната заетост", каза Пламен Нанков, вицепрезидент на 
КНСБ, по време на първата пресконференция по проекта. 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на 2 033 230 лева, от които 1 728 245.90 лв. европейско и 304 984.57 лв. национално съфинансиране. 
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Bulgaria ON AIR 
 
√ Над 400 млн. лева годишно от бюджета се губят заради недекларирана заетост 
АИКБ ще разработи специален под-индекс за нейното измерване  
Недекларираната заетост нанася вреди за над 400 млн. лв. годишно на бюджета, по данни на НАП. 
За целта Асоциацията на индустриалния капитал ще разработи специален под-индекс за нейното измерване, както и 
конкретни мерки за ограничаването и превенцията ѝ, съобщиха от работодателската организация. 
"Недекларираният труд е най-масовият и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване на качеството на работните места. АИКБ има амбицията да предложи конкретни нормативни промени, за да 
отговори на тези предизвикателства“, посочи Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ. 
По думите му недекларираната заетост не само ощетява бюджета, но и изкривява конкуренцията и пазара у нас. 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на  малко над 2 млн. лева, от които 1 700 хил. лв. европейско и 305 хил лв. национално съфинансиране. 
 
Club Z 
 
√ Бюджетът губи по 400 млн. лв. на година от недекларирана заетост, твърди АИКБ 
Организацията представи препоръки, които да подобрят положението  
Недекларираната заетост в страната нанася вреди в размер на над 400 млн. лв. годишно върху републиканския бюджет. 
Това съобщи в петък председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев на нарочна 
пресконференция.  
На нея Асоциацията представи своя нов проект, финансиран с европейски средства по оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" - "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция 
на недекларираната заетост", който би трябвало да разработи специален подиндекс за измерването на сивия сектор при 
работните места, както и да предостави конкретни мерки за ограничаването и превенцията му. Сумата, която ще бъде 
изхарчена за реализирането на идеята, е малко над 2 млн. лв., от които 300 000 лв. за национално съфинансиране. 
Основните резултати, които се очакват от проекта, са изготвяне на Национална карта на недекларираната заетост и на 
методика, инструменти и мерки за борба с нея и разширяване и надграждане на дейностите на Националния център 
„Икономика на светло“ – включително посредством създаване на платформа за дистанционно обучение. Очаква се 
пилотно да бъдат обучени 3000 лица, от които 2000 дистанционно и 1000 присъствено, както и тестово да бъдат 
подкрепени и консултирани 300 предприятия относно подобряване на състоянието на трудовоправните отношения. 
"Недекларираният труд е  най-масовият и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване качеството на работните места. АИКБ има амбицията да предложи конкретни нормативни промени, за да 
отговори на тези предизвикателства“, посочи Васил Велев. 
Работодателите твърдят, че този вид труд не просто ощетява бюджета, но и изкривява конкуренцията и пазара у нас. 
Новият проект според АИКБ ще позволи изсветляването на бизнеса, като се финансират специално насочени изследвания 
и анализи на проявленията на сивата икономика при новите форми на заетост. 
Основни партньори на АИКБ ще бъдат социалното министерство и синдикалистите от КНСБ.  
"Темата за недекларираната заетост и сивата икономика е една от темите, по които работодатели и синдикати работят 
заедно. България е прекалено малка икономика, за да си позволим съществен дял на недекларираната заетост“ каза г-н 
Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ. 
За постигането на заложените резултати АИКБ е предвидила изпълнението на три основни дейности: 
Разработване на методика за ограничаване и превенция на неформалната икономика и набор от иновативни инструменти 
и подходи за прилагане в практиката на предварително тествани, апробирани и прецизирани модели за борба с 
недекларираната заетост. Основа за това ще бъдат специално събрани посредством серия изследвания конкретни данни. 
Конструиране на електронна платформа към НЦ „Икономика на светло“ за масово въвеждане на разработени иновативни 
инструменти, модели и механизми за борба с недекларираната заетост и за разработване на подиндекс за нейното 
измерване. Той ще е част от утвърдилия се вече Композитен индекс, чиято стойност за светлостта на българската 
икономика се обявява всяка година по време на церемонията за наградите „Икономика на светло“. 
Разработване на програми за обучение, информационни материали и инструкции за консултиране и методически 
материали за борба с недекларираната заетост и за надграждане на дейността на НЦ „Икономика на светло“. 
 
Investor.bg 
 
√ Бизнесът с план за 2 млн. лв. как да бъде ограничена недекларираната заетост 
По данни на НАП хазната губи над 400 млн. лв. годишно от укрити доходи  
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) започва проект за изсветляване на българската икономика. По 
данни на Националната агенция за приходите (НАП) всяка година хазната губи по 400 млн. лв. от укрити доходи. За да се 
справи с проблема бизнесът ще разработи специален под-индекс за измерването на недекларираната заетост, както и 
конкретни мерки за ограничаването и превенцията на това явление. 
Проектът „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост“ (BG05M9OP001-1.051-0001) е финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ и 
беше представен днес пред журналисти.  
 „Недекларираният труд е  най-масовия и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване на качеството на работните места. АИКБ има амбицията да предложи конкретни нормативни промени, за да 
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отговори на тези предизвикателства“ посочи Васил Велев, председател на Управителния съвет на АИКБ, цитиран в 
прессъобщение от организацията. По думите му над 70% от автосервизите и 60% от строителните предприемачи заплащат 
поне част от труда на работниците си под масата.  
Проектът представлява съвместни действия между социалните партньори. Основен партньор на АИКБ ще бъде КНСБ. 
„Темата за недекларираната заетост и сивата икономика е една от темите, по които работодатели и синдикати работят 
заедно. България е прекалено малка икономика, за да си позволим съществен дял на недекларираната заетост“ каза 
Пламен Нанков, вицепрезидент на КНСБ. 
Продължителността на проекта е 30 месеца, а одобрената безвъзмездна финансова помощ за неговото изпълнение е в 
размер на 2,03 млн. лв., от които 1,72 млн. лв. европейско финансиране. Останалите почти 305 хил. лв. ше бъдат платени 
от бюджета. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Аctualno.com 
 
√ Местни избори 2019: Първи резултати от балотажите 
Първите резултати вече хвърлят светлина какво се е случило на балотажите на местните избори в големите областни 
градове. Притеснителното обаче е, че към 17:30 часа средно избирателната активност е по-ниска отпреди седмица - 35% 
срещу 42%, но в София-град изглежда има малко по-висока активност. Според очакванията, в София предимството е за 
настоящата кметица Йорданка Фандъкова, която събира 52-54% според екзитополовете. Противникът ѝ Мая Манолова 
изостава с двуцифрена разлика – 40-42%. Тепърва обаче се чакат резултати от балотажите за районни кметове – в 22 от 24 
района в София се гласуваше за районен кмет.  
В Пловдив, победата отново е за ГЕРБ. Досегашният областен управител Здравко Димитров събира малко над 56%, а 
опонентът му Славчо Атанасов, който е бивш кмет на Града под тепетата, подкрепен от ВМРО и НФСБ, има едва 38% 
подкрепа. Във Варна, досегашният градоначалник Иван Портних, който не спечели на първи тур само за около половин 
процент, смазва на балотажа кандидата на "Възраждане" и бивш общински съветник в морската ни столица Костадин 
Костадинов. Портних води с 65-67% срещу само малко над 31%. В Плевен, настоящият кмет Георг Спартански печели нов 
мандат. Той има малко над 53%, а опонентът му от ГЕРБ Мирослав Петров е с 40-43% подкрепа. "Казах, че тези избори не 
трябва да бъдат бабаитско надборване и мазни пехливански борби, а интелектуално състезание", коментира Спартански 
пред БНТ.  
ГЕРБ обаче засега губи Благоевград. Там настоящият кмет Атанас Камбитов, който спечели първия тур с минимална 
разлика, сега губи от независимия Румен Томов. Томов събира малко над 52%, докато Камбитов е с 43-44% подкрепа. Също 
очаквано предвид развитието на първи тур, БСП изглежда печели в Русе. Червеният кандидат Пенчо Милков събира около 
57-60% подкрепа по екзитпол, докато Диана Иванова от ГЕРБ е със само 35-38% подкрепа. В Сливен изглежда победата на 
Стефан Радев е сигурна. Първите данни са, че той може и да достигне подкрепа от 60% на балотажа. Победители изглеждат 
още Николай Мелемов, в Смолян, в Ямбол е Валентин Ревански, а в Ловеч - Корнелия Маринова, в Търговище - Дарин 
Димитров. Прави впечатление, че опцията "Не подкрепям никого" е доста ползвана – между 3 и 6% от гласоподавателите 
днес са я предпочели. 
 
Investor.bg 
 
√ По-ниска избирателна активност и по-малко нарушения на балотажа 
Към 17,30 ч. избирателната активност в страната е била 35,8% 
Балотажът за кмет в над една трета от общините в България приключва при избирателна активност по-ниска, отколкото на 
първия тур. Към 17.30 ч. тя е била 35,8 процента, което с близо 7 процентни пункта по-малко, отколкото на първия тур 
миналата неделя. Това са 1 430 691 души, които са дали своя глас днес. Активността към този час е с 2% по-висока от 
изборите през 2015 г. 
Най-ниска активност днес се отчита във Варна - 23,37%, следва Пловдив - 23,71%. В София активността е била 33,34%. 
Най-високата активност е измерена в Белене - 77,89%, и в Борово, Русенско - 77,76%, съобщава БНР. 
Много са жалбите за нарушения в изборния ден, постъпили в Централната избирателна комисия. Те са над 120, като се 
увеличават тези за предизборна агитация и публикуване на социологически проучвания, обобщи говорителят на 
Комисията Александър Андреев: 
"Общият брой на тези, които са за агитация в изборния ден и за публикуване на резултати от социологически проучвания, 
са 40. В тази връзка те вече станаха 11 срещу 4 доставчици на медийни услуги и на онлайн новинарски услуги, по отношение 
на които бяха установени тези нарушения. За купуване и продаване на гласове са общо 7 постъпили. 16 са нарушенията 
срещу избирателни права. Главният прокурор до момента не е правил мотивирано искане за отнемане на имунитета на 
някой от кандидатите, които участват в изборите в днешния ден". 
Пет от 7-те сигнала за купуване на гласове са в София, основно от „Красна поляна“ и „Илинден“, а останалите – в Плевен и 
Дряново. 
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Жалбите и сигналите в ЦИК днес са по-малко от първия тур на местните избори преди седмица, когато общият им брой 
беше 297. На същата фаза през 2015 г. информациите за нередности са били над 400. 
Говорителят на Централната избирателна комисия Таня Цанева каза по-рано, че немалка част от сигналите не са от 
съществено значение и не влияят на организацията на изборния процес. 
„По отношение на предизборна агитация в деня на изборите имаме към момента 36 сигнала, като ЦИК ги е разгледала. 
Тези, които е било необходимо, са пратени по компетентност на съответната Общинска избирателна комисия или на 
органите на реда за проверка. Имаме към момента седем решения за седем нарушения на агенции, които продължават 
да оповестяват и да публикуват резултати от социологически агенции, независимо от категоричната забрана на закона“, 
отбеляза Цанева. 
Говорителят на ЦИК коментира и призива на президента Румен Радев ЦИК, партиите и органите на реда да обсъдят 
нарушенията по време на протичащите и в момента местни избори. "В случая, в който бъде насрочена среща за 
обсъждането на въпросите, свързани с провеждането на местните избори и ЦИК бъде поканена, тя ще вземе участие и ще 
изложи своето становище и анализа на проведените избори", каза Андреев. 
Според президента множеството сигнали за купени гласове са компрометирали доверието в изборния процес. 
Различни балотажи се провеждат в общо 196 общини в страната. На втори тур ще бъдат избрани кметовете в 18 областни 
града, сред които и трите най-големи - София, Пловдив и Варна. 
 
В. Moнитор 
 
√ С 30% по-евтини са електронните услуги на кадастъра от документите на хартия 
Предоставяните от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) услуги, които гражданите заявяват и получават 
електронно, са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител, съобщават от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. 
Например, едни от най-често търсените - издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия струват 
20 лв., а заявените и получени електронно - 14 лв. Важно е да се знае също, че скиците и схемите вече са безсрочни, освен 
ако няма промяна в обстоятелствата за имота. 
Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише. 
Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата - 
обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза, чийто срок е тридневен. 
 
√ Още 18 училища модернизират по селската програма 
ДФ „Земеделие“ одобри последните 18 проекта за обновяване на училища по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020. В рамките 
на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 41 проектни предложения с обща стойност на заявената субсидия за близо 
34,5 млн. лв. 
За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената финансова подкрепа надвишаваше 
бюджета, определен в условията за кандидатстване. 
През юли Управляващият орган на ПРСР увеличи бюджета по подмярка 7.2 за модернизиране на училищата с близо 14 
млн. лв. Тези средства са достатъчни за да покрият всички подадени проектни предложения. На сайта на ДФЗ е публикуван 
списък на проектите, които не преминават на последващ етап - техническа и финансова оценка по процедурата - № 
BG06RDNP001-7.002 - Училище 
Предложението за отказ ще бъде изпратено на кандидатите и чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването му, те 
могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ - РА. 
 
БНР 
 
√ Лидия Шулева: В Сребърния фонд трябваше да има 10-15 млрд. лева, а са само 2  
Интервю на Снежана Иванова с Лидия Шулева за предаването ''Хоризонт за вас'' 
„Идеята за създаването и съществуването на Сребърния фонд не се реализира. Сега той продължава да съществува под 
една хипотетична форма“, изказа мнение пред БНР бившият министър на икономиката и един от създателите на Фонда 
Лидия Шулева. 
„Когато се създаваше Сребърният фонд, той наистина имаше за цел за порядъка от 10-15 години да събере пари, които 
действително биха могли да гарантират устойчивостта на пенсионната система. За съжаление, нищо подобно не се случи. 
В момента парите са почти толкова, с колкото и Фондът беше създаден, има някакви минимални допълнения най вече от 
текущи плащания по концесии. Парите в Сребърния фонд са в порядъка на над 2 млрд. Нашите предвиждания, когато го 
създадохме, бяха по това време той вече да бъде поне 10-15 млрд.“, обясни тя в интервю за предаването „Хоризонт за 
вас“. 
По думите й парите, които в момента са в Сребърния фонд, няма да стигнат дори за покриване на едногодишния дефицит 
в пенсионния фонд: 
„Дефицитът там е около 50%, а плащанията са над 7 млрд. годишно. Тези пари няма да покрият дори дефицита за една 
година, камо ли да гарантират устойчивост на пенсионната система“. 
Първата причина за това е, че парите от приватизация е трябвало да влязат във Фонда, както и средствата от излишък в 
бюджета, което не се е случило, посочи Шулева. По думите й втората причина е, че Фондът е станал част от фискалния 
резерв. 
Държавният бюджет в момента има капацитет да покрива дефицита в пенсионния фонд, посочи още бившият 
икономически министър и добави: 
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„Докато държавните бюджети могат да покриват дефицитите в пенсионната система, те във всички случаи ще растат 
заради демографската криза, кой знае каква необходимост от тези пари няма да има. 
 
√ Млади учени от БАН с награди за Деня на народните будители  
Българската академия на науките отбеляза Деня на народните будители с тържество в централата си до парламента. 
В речта си в голямата зала на академията „Проф. Марин Дринов“ председателят на най-голямата научна организация у нас 
- академик Юлиан Ревалски заяви: 
„Можем от дистанцията на 150-годишната ни история с гордост да заявим, че ние сме дали значителен принос в онова, 
което в началото се е разбирало като будителство“. 
Гост на тържеството бе министърът на образованието и науката Красимир Вълчев: 
„Желая да сте здрави и силни още много години и поклон пред делото на всички български будители“. 
По случай празника, директорът на Националния археологически институт с музей към БАН доц. Христо Попов произнесе 
слово на тема  „Образование, наука и национални ценности. За възходите и паденията в новото българско битие“. 
Тържеството завърши с церемония по награждаване на млади учени. Те получиха грамоти и парични награди в размер на 
3 и 4 хиляди лева.  
 
√ Столтенберг отхвърли призивите Турция да бъде изключена от НАТО  
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг отхвърли призивите на германски политици да се преосмисли членството 
на Турция в Алианса заради операцията й в Северна Сирия. 
За разлика от Европейския съюз, такива механизми в НАТО не съществуват, посочва Столтенберг в интервю за вестник 
"Билд ам зонтаг".  Освен това Анкара е приела 3,6 милиона бежанци и е  "важен съюзник" в борбата срещу "Ислямска 
държава", заявява генералният секретар. 
 
√ СТО одобри китайски търговски санкции спрямо САЩ за 3,58 млрд. долара  
Световната търговска организация (СТО) даде зелена светлина на Китай да наложи търговски санкции на стойност 3,58 
млрд. долара на Съединените щати за това, че не са били премахни наложените от преди години американски 
антидъмпинговите мита, съобщи в петък агенция Блумбърг. 
Спечелената от Китай жалба пред СТО датира отпреди тарифната война между двете най-големи икономики в света, но 
това решение може да окаже известно негативно влияние в хода на текущите търговски преговори. 
Претърпените от Китай щети, посочени в изявление на уебсайта на базираната в Женева международна търговска 
организация, са третите по-големина в историята на СТО. 
Случаят, заради който Китай беше подал жалба пред СТО, започна преди 18-месечната търговска война между двете 
държави. Докато управляващите в Пекин и Вашингтон се занимават с въпроси относно настоящите преговори за сключване 
на "първа фаза" от всеобхватна търговска сделка, решението на Световната търговска организация дава на Китай ново, при 
това напълно законно оръжие с което да окаже известен натиск върху администрацията на Доналд Тръмп, ако разбира се 
реши да го направи. 
През май 2017-а година СТО взе решение, според което САЩ трябва да променят антидъмпинговия си режим спрямо някои 
китайски стоки. Повод за това решение беше неспазването от Вашингтон на предишно решение на Световната търговска 
организация (СТО) от 2012-а година по време на управлението на президента Барака Обама. Самото решение на СТО 
изискваше от САЩ да отменят тарифите за слънчеви панели, стоманени цилиндри, вятърни електроцентрали и пресован 
алуминий, наред с други китайски продукти. 
В резултат на това Китай подаде жалба в СТО да получи разрешение да наложи компенсиращи наказателни мита на 
американски стоки в размер на 7 млрд. долара. През януари тази година СТО даде на Министерството на търговията на 
САЩ срок до 22 август да промени своите антидъмпингови методологии или рискува да се изправи пред перспективата за 
ответни наказателни китайски мита. 
С това окончателно решение на СТО се дава зелена светлина на Китай да наложи мита върху вноса на стоки от САЩ на 
стойност 3,58 млрд. долара годишно, или за около половината от исканата от Пекин сума. 
Това става в момент, когато двете най-големи икономики в света сякаш са на път да приключват успешно т.нар. "първа 
фаза" от по-всеобхватно търговско споразумение. 
По-рано от Пекин дойде информация, че търговските преговори "напредват добре", след което последваха и подобни 
оптимистичните послания и от страна на директора на Националния икономически съвет на САЩ Лари Къдлоу. 
Китайският президент Си Цзинпин и неговият американски колега Доналд Тръмп планираха да се срещнат по време на 
срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Чили през ноември, за да парафират 
официално "първата фаза" от търговската сделка, но срещата на върха беше отменена поради уличните протести в 
чилийската столица Сантяго. 
В четвъртък Тръмп подчерта, че в скоро време ще бъде обявено новото място на планираната между двамата лидери 
среща, докато говорителят на китайското външно министерство потвърди в петък, че страната е в "близък контакт" със 
САЩ относно организирането на тази среща. 
 
√ Исторически върхове за S&P 500 и Nasdaq след силния доклад за заетостта в САЩ  
Американските акции поскъпват силно през петъчната търговия на Уолстрийт, а фондовите индекси S&P500 и Nasdaq 
Composite достигнаха нови исторически върхове, тъй като инвеститорите приветстваха доста по-силния от очакваното 
доклад за пазара на труда в САЩ през октомври. 
В рамките на миналия месец американската икономика генерира 128 хил. нови работни места, докато прогнозите бяха за 
доста по-слаб растеж с около 80 хиляди с оглед на масовата 40-денвна стачка в автомобилния гигант General Motors, която 
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намали заетостта през октомври с малко над 40 хиляди. В същото време имаше силна възходяща ревизия на данните на 
министерството на труда за заетост през август и септември. 
Подкрепа за днешния добър инвеститорски оптимизъм на капиталовите пазари по целя свят оказаха и изненадващо добри 
данни за китайската промишлена активност през октомври, като в същото време играчите на Уолстрийт сякаш 
игнорираха свиването на промишления сектор в САЩ през октомври за трети пореден месец. 
При старта на американската търговия в петък и трите основни фондови индекса нараснаха с около 1%, като индексите 
S&P500 и Nasdaq Composite се поздравиха с нови рекордни върхове благодарение и на до голяма степен позитивната 
търговска риторика между САЩ и Китай, имайки предвид днешни изказвания на китайския външен министър Гън Шуан и 
на директора на Националния икономически съвет на САЩ Лари Къдлоу. 
 

 
Графика на фондовия индекс S&P500 

 
Американският министър на търговията Уилбър Рос също беше цитиран да казва, че първоначалната "първа фаза" на 
търговската сделка с Китай изглежда в добра форма и вероятно ще бъде подписана официално към средата на ноември. 
Последва известна стабилизация, но въпреки това индексът на сините чипове DJIA нараства с 260 пункта (с 0,95%). 
Широкият индекс S&P500 пък се повишава с 0,75%, а Nasdaq Composite - с 0,76%, като по-рано в петък те удариха нови 
исторически върхове съответно от 3063,96 и от 8376,21 пункта. Предишният рекорден връх на S&P500 беше достигнат по-
рано тази седмица (на 30-и октомври), а на Nasdaq - от 26-и юли тази година. 
Инвеститорският риск-апетит остава доста висок въпреки новината, че Световната търговска организация е дала зелена 
светлина на Китай да наложи търговски санкции на стойност 3,58 млрд. долара на Съединените щати за това, че не са били 
премахни наложените преди доста години американски антидъмпинговите мита върху някои китайски стоки. 
 
БНТ 
 
√ Реакции след изказването на Макрон  
Френският президент се е поправил за думите си, че предпочита хора, идващи от Гвинея или от Кот Д'Ивоар, които вършат 
работа, отколкото българи или украинци с техните нелегални канали. В разговор с българския премиер Макрон е уверил, 
че никога не е критикувал български граждани и работници. 
Предстои България да връчи протестна нота в Париж, а френската посланичка у нас е извикана във Външно министерство. 
Повод за острата дипломатическа реакция беше интервю на Еманюел Макрон пред крайно-дясно издание. 
Премиерът Борисов е разговаря по телефона с френския президент. 
Бойко Борисов, министър-председател: Иска да каже, че в Европа живеят много лоши хора - и французи, и българи, и 
немци, и всякакви, а едни кротки хора мигранти, които са идвали и остават там, ние се отнасяме към тях като към най-
големите врагове. Това е искал да каже. Веднага се чухме, поправи се, разчитаме на него, сега страшна подкрепа ни трябва 
от Франция, особено за чакалнята за Еврозоната. Аз мисля, че той разбра за какво става въпрос и се надявам сега да ни се 
издължи и за Шенген, и за пакета за транспортните работници, и за чакалнята на Еврозоната - там ни е изключително важен 
гласът. 
Президентът Радев също коментира ситуацията. 
Румен Радев, президент на Република България: Външната политика е прекалено сложна и деликатна материя, за да бъде 
използвана за евтин вътрешно-политически пиар предизборно, от която и да е страна. Имал съм много разговори с 
президента Макрон, но той съвсем ясно и отчетливо заяви своите амбиции за европейско лидерство, които ще се 
реализират много трудно с подобен тип непремерено говорене, защото то остава съмненията за чертаене на нови 
разделителни линии. Освен това в европейската политика е недопустимо да се лепят национални етикети. 
Ответните реакции на изказването на Макрон за българските и украинските банди беше отразено широко във френската 
преса. 

https://bnr.bg/post/101186092
https://bnr.bg/post/101186092
https://bnr.bg/post/101186439/
https://bnr.bg/post/101186173
https://bnr.bg/post/101186463
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Самото списания "Вальор Актюел" писа за критиките на България и Украйна. Изданието съобщава, че френските посланици 
в София и Киев са привикани за разяснения. 
МАКРОН ПРОВОКИРА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИНЦИДЕНТ С БЪЛГАРИЯ. Така е озаглавена статията в " Льо Поан". Интервюто на 
президента силно раздразни българските власти, пише списанието. 
СОФИЯ ИЗИСКВА ОБЯСНЕНИЯ, съобщава "Уест Франс" и добавя, че събитието е в контекста на напрежение между Париж 
и София във връзка с реформа в товарните превози в Европа. 
 
√ Проф. Николай Овчаров: "Мисия България" запознава света с българската история  
"Мисия България" е съвместна инициатива на Министерството на външните работи, археологът проф. Николай Овчаров и 
историкът проф. Пламен Павлов. Тя има за цел да запознае колкото се може повече хора по света с българската история. 
За последната спирка от пътуването - Индия, разказа проф. Овчаров в предаването "Денят започва с Георги 
Любенов". 
"Мисия България" започна миналата година по време на Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. 
Проф. Николай Овчаров: Една хубава инициатива, която оформихме с нашето външно министерство. С проф. Пламен 
Павлов, нашият виден историк, обикаляме като мисионери света. Бяхме на екзотични места, в Китай, зад Урал, в 
Екатеринбург, цяла Европа почти обиколихме, на Кавказ в Армения и т.н. Целта е да се представи България. 
Двамата учени запознават аудитории с българската история и научават повече за историята на местата, които посещават. 
Проф. Николай Овчаров: На различни места аудиториите са различни - от строго научни до, например българите в 
Тараклия, като започнахме миналата година в българския университет. 
В Индия нещата бяха от академичен характер. Имахме две презентации. Като едната беше в Делхийския университет. Това 
ни е втората подобна изява, миналата година имахме в Пекин пред хора, които обучават български студенти. 
Основната презентация в Индия е изнесена пред Службата за археологически проучвания пред студенти и учени. 
 
√ Добри прогнози за испанската крайна десница преди парламентарния вот  
Крайно дясната партия Vox в Испания може да удвои броя на парламентарните си места на общите избори през 
следващата неделя, сочи проучване на общественото мнение. 
Докато Социалистическата партия на министър-председателя Педро Санчес изглежда ще констатира намаление на броя 
на местата си до 121 от 123 в 350-местния парламент, Vox ще може да скочи до 46 от досегашните 24, съобщи в. „Ел Паис“. 
Испания ще проведе четвъртите си общи избори на 10 ноември. Последният път, когато гражданите ѝ отидоха пред урните, 
беше през април. 
Дори и с подкрепата на другите леви партии, социалистите на Санчес ще изостанат от 176-те места, необходими за пълно 
мнозинство, сочи проучването. 
Крайно лявата партия Подемос вероятно ще си осигури 31 места, след като взе 42 на последните избори през април. 
За разлика от тях, изглежда, че консервативната Народна партия ще отбележи увеличаване на парламентарното си 
присъствие до 91 места от 66 през април. 
А либерална партия Сиудаданос ще бъде най-големият губещ със само 14 места, в сравнение с 57 преди шест месеца. 
Предишната двупартийна политическа система на Испания се срина с влизането в парламента на Подемос и Сиудаданос 
през 2015 г. 
Голяма коалиция между социалистите и консерваторите може да надмине 176-те места, необходими за мнозинство, но 
Санчес категорично изключи всеки подобен сценарий. 
 
В. Дума 
 
√ Ако останат пари в бюджета, Горанов иска да отидат за "Хемус"  
Ако изпълнението на бюджета за тази година позволи, ще бъдат отпуснати целево още пари за строителството на 
автомагистрала "Хемус". Става въпрос за участъка след Велико Търново до пътен възел Белокопитово. Това съобщава 
финансовият министър Владислав Горанов в интервю за "Капитал". Той посочва, че за него това се най-смислено 
похарчените средства. Допълва, че по предварителни оценки на пътната агенция за участъка са нужни около 800-850 млн. 
лв.  
Бюджетът завършва и септември с излишък от 1,3 млрд. лв. По предварителни данни и оценки към края на октомври 
бюджетът ще е с излишък от 1,1 млрд. лв. или 0,9% от прогнозния БВП за годината. През последните години трайно се 
утвърди практиката на отчитане на излишъци, които премиерът редовно обяснява с по-голямата събираемост на 
приходите. Обичайно по-големите над записаните в бюджета приходи се разпределят ударно на заседанията на 
правителството през декември. Експертите обясняват това със занижаването на приходите, за да може да се отчитат 
излишъци. В същото време в законите за бюджета за съответната година винаги се записваше, че той ще завърши 
съответната година с дефицит.  
На въпрос защо парите не се залагат в бюджета, а се разпределят впоследствие при преизпълнения на приходите, Горанов 
обяснява, че дали ще бъдат преразпределени в рамките на общия бюджет, или ще се прави актуализация на бюджета, е 
въпрос на целесъобразност. В отговор на въпрос той посочва, че управляващите разчитат на ДПС по данъчни въпроси, тъй 
като тези въпроси били "червени линии", каквито не били за подкрепящите правителството партии. Посочва, че срещу тази 
подкрепа от него лично не е искано нищо, но в политическия дебат винаги стояло подозрение за неформални 
споразумения и уговорки. 
 
√ На фокус: Бюджет 2020 - още веднъж от същото 
В основния финансов закон на държавата отново липсват признаци за реформи 
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Не толкова отдавна имаше един финансов корифей, който оприличаваше бюджета на малка постна пица. Сега основният 
финансов закон на държавата за догодина може да бъде сравнен със старо меню в ресторант. Предлагат ни да си изберем 
нещо за ядене с ясното съзнание, че ще бъде още веднъж от същото, което сме яли и тази година. Прeтоплена манджа. По 
основните си параметри бюджет 2020 прилича много на тазгодишния. Разликата е, че за следващата година 
правителството залага малко по-амбициозен ръст на приходите от данъци и осигуровки (8,1% при очакван номинален ръст 
на БВП около 7%), както и че салдото ще е балансирано - държавата ще трябва да изхарчи толкова, колкото е събрала. Най-
бедната държава - сред отличниците на ЕС по този показател. Догодина МС планира държавата да преразпредели над 46,8 
млрд. лв., или 36,9% от прогнозния БВП. Заради планирания ръст на БВП това е с 3 млрд. лв. повече спрямо тазгодишните 
разчети. 
Нов дълг 
Новият държавен дълг, който може да бъде поет догодина, е 2,2 млрд. лв. За сравнение - тази година ограничението беше 
един милиард, а финансовото министерство се възползва от правото си да го вземе заради сделката с изтребителите. От 
есенната прогноза на Министерството на финансите вече се разбра, че тази година икономиката ще отбележи ръст от 3,4%, 
а от догодина и в следващите няколко - с по 3,3 на сто. Инфлацията ще е малко над два процента. Планирано е да се 
съберат и да се изхарчат по 46,826 млрд. лв. Данъците върху доходите за фирмите и ставката на ДДС остават без промяна. 
Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличат с 6,7% (процент, определен 
по т.нар. швейцарско правило). В проектобюджета е заложено увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 
2020 г. на 610 лв., от 1 януари 2021 г. - на 650 лв., които ще се запазят и през 2022 г. Заплатите в бюджетния сектор ще 
скочат отново с 10%. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица е 3000 лв. Месечните помощи за 
отглеждане на дете за семействата, които имат право на това, са по 40 лв. за едно дете, 90 лв. - за две, и 135 лв. - за три. 
Пенсионната възраст скача 
В периода 2020-2022 г. от 1 януари всяка година ще продължава увеличаването на възрастта за пенсия с по 2 месеца за 
жените и с по 1 месец за мъжете, както и на необходимия осигурителен стаж с по 2 месеца и за двата пола. Така през 2020 
г. жените ще се пенсионират на 61 г. и 6 м., необходимият стаж е 35 г. и 10 м. Пенсионната възраст на мъжете се вдига на 
64 г. и 3 м., а стажът - на 38 г. и 10 м. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор "Сигурност" също ще 
продължи да се вдига с по два месеца на година до достигане на 53 години и 10 месеца през 2022 г. 
Общо средствата за образование ще се вдигнат с около 500 млн. лв. Допълнителни 394 млн. лв. ще отидат в бюджета на 
НЗОК. По бюджета на здравното министерство ще се осигурят допълнителни 50 млн. лв. за психиатричната помощ, 
спешните отделения и общинските болници в труднодостъпни райони. Други 10,4 млн. лв. ще отидат за вдигане на 
заплатите в спешните центрове. За строежа на детската болница в бюджет 2020 са отделени 30 млн., през 2021 г. - 50 млн. 
лв., а през 2022 г. - 20 млн. лв. Първият прочит на текстовете сочи, че МФ е определило повече пари за общините, но 
разчита на правото им сами да определят размера на местните данъци и такси.  
Неизбежна катастрофа 
Това е поредната финансова рамка, в която отсъстват ключови реформи, коментира Петър Ганев от Института за пазарна 
икономика. Бюджет 2020 не излиза извън тригодишната рамка, направена преди две години. Не се виждат кой знае какви 
изменения. Да, има повече пари за някои сектори, но няма концептуално някаква разлика, коментира икономистът Румен 
Гълъбинов, съветник към Стратегическия съвет на президента. По думите му увеличаването на доходите трябва да 
продължи. Минималната работна заплата в България продължава да е най-ниска в целия ЕС. Според бившия финансов 
министър Муравей Радев бюджетът за следващата година не предвижда мащабни структурни реформи. Основният порок 
си остава - финансирането на системите се извършва по исторически постигнати параметри. Тази години си похарчил 
толкова, догодина - ето ти повече. Няма изисквания за ефективност - както на парите, които си похарчил, така и на тези, 
които ще ти дадат, посочи Муравей Радев и определи проблема като системен, който е трудно преодолим и дърпа 
държавата надолу.  
"Заплатите са част от произведения продукт - има продукт - има заплати. По-голям продукт - по-големи заплати. Не може 
продуктът да расте с 3-4 на сто, а заплатите на чиновницте да растат години наред с 10 процента. Идва момент, когато 
заплатите стават по обем колкото продукта и тогава катастрофата е неизбежна", категоричен е Радев. По думите му 
прогнозираният икономически растеж от 3,3% е проява на смелост. "В бюджета за догодина за първи път виждам риск да 
не се изпълни приходната му част. 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", коментира бившият финансов зам.-министър Георги Кадиев. По думите му големият проблем обаче 
остава събираемостта на ДДС и битката с ДДС-измамите. Според Кадиев в бюджета липсват реформи по отношение на 
здравеопазване и образование. 
"В България, общо за икономиката, заплатите нараснаха с около 45% в номинално изражение. Това е и защото българският 
пазар на труда е част от европейския и българските работници имат алтернативата да отидат да работят, където и да е, в 
ЕС. Това ще продължи да оказва натиск върху работодателите в България да плащат по-високи номинални заплати. Така 
че не мисля, че е чак толкова голям приносът на проектобюджета с тези предвидени 10% за увеличение на заплатите в 
публичния сектор", е мнението на икономиста Лъчезар Богданов. 
 
√ 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. 
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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. 
 
√ Русия предлага тол системата си на България 
Започват преговори за възстановяване на фериботната линия Бургас-Новоросийск  
Руското министерство на транспорта съобщи, че е поканило България да обмисли възможността за въвеждане на руската 
система за събиране на пътни такси от тежкотоварни автомобили, известна като "Платон". Това е станало по време на 
заседанието на Руско-българската междуправителствена комисия за икономическо, научно и техническо сътрудничество, 
провела се в Москва, предаде ТАСС. Руската страна е запознала българските си колеги с опита на разполагане на система 
за сателитна навигация, чрез която се събират такси за ползването на магистралите от тежкотоварни превозни средства. 
"Платон" е държавната система за начисляване на такси на база изминато разстояние от камиони с тегло над 12 тона по 
руските пътища. Въведена е на 15 ноември 2015 г. и оттогава досега в пътния фонд са събрани повече от 82 милиарда 
рубли (над 2,2 млрд. лева). С тези средства вече са ремонтирани над 2700 км пътища и над 30 моста, е посочено в 
съобщението на руското транспортно ведомство. 
Руската система "Платон" е подобна на внедряваната в момента у нас система за събиране на тол такси за тежкотоварните 
автомобили, която трябваше да започне работа на 16 август, но стартът й беше отложен за 1 март 2020 г. Българската 
система е разработена от австрийската компания "Капш" и е с GPS-позициониране. Българските власти я представят като 
най-модерната в света, но все още не са ясни обхватът на платените пътища и размерът на таксата за ползването им. Към 
момента няма официален коментар на руското предложение от българските власти.  
По време на заседанието на междуправителствената комисия Русия - България е било постигнато споразумение да 
продължи работата по възобновяването на фериботната линия Новоросийск - Бургас. Преди време премиерът Бойко 
Борисов обяви необходимостта от възстановяването на фериботните връзки с Русия. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ България ще оспори в съда пакета "Мобилност", ако не получи отстъпки  
България е готова да отнесе до Съда на Европейския съюз разпоредбата за връщането на камиона в страната на домуване 
по време на месечната почивка на водача, ако Европейският парламент пиеме тази промяна в пакета "Мобилност". Това 
съобщи пред БНТ министърът на транспорта Росен Желязков, който заяви, че България няма да отстъпи по този въпрос, 
който ощетява българските транспортни фирми. 
В момента страната преговаря и по други спорни разпоредби, които се предлагат - за връщането на шофьора за почивка в 
родината си, за забраната седмичната почивка да се прекарва в камиона, както и за директивата за командироване, която 
увеличава разходите за персонал. В момента вървят т.нар. триалози - в Съвета на ЕС, където са държавите, в Европейския 
парламент, където са депутатите, и в Европейската комисия, която е вносител и наблюдател, каза Желязков. 
По думите на министъра връщането на шофьора за отпуската му в страната може да става само доброволно, защото всеки 
има право да избере къде да прекара свободното си време. Нощуването извън камиона той оцени като приемливо, но 
само ако има гаранции за безопасността на камиона. 
Шест държави се противопоставят на част от промените – България, Румъния, Полша, Унгария, Латвия и Литва. Те 
поддържат позицията, че задължението за връщане на празните камиони ще е незаконна протекционистка мярка, която 
засяга сериозно компаниите от техните държави, води до загуба на работни места, по-голяма икономическа емиграция и 
противоречи на правото на ЕС. 
 
√ Изкуственият интелект ще промени всяко работно място, но ще създаде нови  
Изкуственият интелект ще промени всяко работно място и ще увеличи търсенето на креативни умения. 
Това се твърди в ново изследване на Масачузетския технологичен институт и американската компания Ай Би Ем. В него се 
отбелязва, че изкуственият интелект ще промени начина на извършване на всяка работа и ще премахнат работата, 
свързана с повтарящи се задачи. То очертава автоматизацията като "опасна краткосрочно" за служителите със заплати 
средна категория (например индустриалното производство), които ще загубят голяма част от задълженията си, а тези "под" 
и "над" тях ще увеличат своите. 
В доклада The Future of Work: How Technologies Are Transforming Task се казва още, че изкуственият интелект вече 
преобразява задачите в някои професии в хода на автоматизацията. 
Задачите ще намалеят 
Изследването на института - най-престижното технологично висше учебно заведение - и лаборатори за изкуствен интелект 
на Ай Би Ем - използва машинно самообучение. За разработката са изследвани 170 милиона американски работни места 
между 2010 г. и 2017 г. Откритието е, че от 18 500 възможни задачи, които може средно да се поискат от служителите 
годишно, през първата година, в последната броят е спаднал 3.7 пъти. 
Изчезващите задачи се поемат или от изкуствен интелект, или от системи за машинно самообучение, доказали се в 
автоматизацията. Нараства обаче нуждата от "меки умения", които искат интелектуални и аналитични качества; умения, 
свързани с гъвкавост, здрав разум или езикови умения ще станат по-добре платени, се отбелязва в изследването. Това се 

https://mitibmwatsonailab.mit.edu/research/publications/paper/download/The-Future-of-Work-How-New-Technologies-Are-Transforming-Tasks.pdf
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случва не само с позициите, изискващи експертиза във финансите или графичния дизайн, но и други - фризьор или фитнес 
инструктор. 
Служителите, които получават "средни" възнаграждения за работата си, ще увеличат заплатите си най-бавно, а тези с ниски 
или високи ще отбележат по-висок растеж, тъй като работата им ще е по-необходима. 
Засега и служителите, и работодателите имат време да се подготвят. Компаниите обаче трябва да променят програмите 
си за човешки ресурси и да премислят начина на обучение на служителите. Последните трябва да търсят начини да развият 
уменията си за творческо мислене. 
Революцията ще дойде не от роботите, а от алгоритмите 
Изкуственият интелект и машинното самообучение ще променят всички работни места повече, отколкото роботите от 
научната фантастика. Например в отдел "Продажби" на дадена компания служителят ще се занимава по-малко време с 
идеалната цена на продукта си - алгоритъм може да определи оптималната цена за максимизиране на печалбата. Това 
увеличава времето за работа с клиентите или за измисляне на атрактивни маркетинг елементи. 
Технологичните промени водят и до трансформация в начина, по който се оценяват отделните задачи. Високо - и 
нископлатени професии (съответно експерти в бизнеса или финансите или някои здравни грижи) се оказват по-добре 
платени отпреди, ако конкретните позиции изискват презентационни умения или такива в дизайна. 
 
√ Саудитска Арабия одобри борсовия дебют на най-печелившата компания в света  
Саудитският пазарен регулатор - Служба по капиталовите пазари, обяви днес, че е одобрила искането за излизане на 
борсата на саудитския петролния гигант "Арамко", предадоха световните агенции. 
Де факто това поставя началото на процедурата по първично публично предлагане (ППП) на Арамко. Сега предстои да 
започне и процедурата по ценообразуване, като окончателната цена за акциите ще бъде обявена на 4 декември, след 
което акциите ще започнат да се търгуват на саудитската борса. 
Новината дълго се очакваше след месеци отлагане. Агенция "Блумбърг" отбелязва, че разрешението може да доведе до 
най-голямото първично публично предлагане в света. Идеята на престолонаследника Мохамед бин Салман, обявена 
преди няколко години, изглеждаше обречена, след като преди няколко седмици властите в Рияд внезапно се отказаха от 
нея. Вчера обаче няколко международни издания писаха, че обещанието все пак ще бъде изпълнено. 
На "Арамко" се падат 10% от производството на петрол в света. Нетната ѝ печалба за миналата година е около 111 млрд. 
долара - повече от тези на "Епъл", "Алфабет" и "Ексон мобил", взети заедно. Това означава печалба от около 304 млн. 
долара на ден. Атака срещу нейни съоръжения предизвика за кратко хаос на пазара преди два месеца. 
Защо е важно 
Пускането на акции на "Сауди Арамко" на борсата е основна част от стратегията на Саудитска Арабия "Визия 2030", която 
има за цел да намали зависимостта на кралството от петрола и да диверсифицира икономиката му. Компанията се счита 
за "перлата в короната" на монархията и срещу листването ѝ имаше известна съпротива в саудитския елит. Вероятно затова 
"Ню Йорк таймс" пише, че обявеното днес първично публично предлагане е далеч от очакваното - освен че е закъсняло и 
трябваше да е факт още през 2017 г., Мохамед бин Салман искаше акциите да се търгуват и на борсите в Лондон, Но Йорк 
и Хонконг, а не само на саудитската. 
Планът цели при ППП да бъдат събрани 100 млрд. долара (в пъти над досегашния рекорд на китайския гигант "Алибаба" - 
22 млрд. за ден) от продажбата на дял от 5 процента от компанията. За да се постигне целта обаче, компанията трябва да 
получи пазарна оценка от 2 трлн. долара, което би я направило най-скъпата компания в света. 
Не всички експерти са единодушни с тази оценка (която би направила "Сауди Арамко" два пъти по-скъпа от "Епъл"), но и 
по-предпазливите дават стойност около 1.5 трлн. долара. Според източници на "Блумбърг" кралството би било готово да 
приеме оценка от 1.5 до 1.8 трлн. долара, за да гарантира, че излизането на борсата е успех. Не е гарантиран и успехът на 
борсовия дебют предвид подозренията на инвеститорите към непрозрачната "Арамко" и рисковете, които някои все още 
събират след убийството на саудитеца Джамал Хашокжи миналата година. 
Разрешението на регулаторния орган е валидно за 6 месеца, ако до този период компанията не е предложила акциите си 
на борсата, то разрешението ще се смята за анулирано. Не е известно и колко акции ще бъдат пуснати. Очаква се 
постъпленията да не се насочат към бюджета на "Арамко", а към Фонда за публични инвестиции - саудитския суверенен 
фонд, който Мохамед бин Салман опитва да използва за намаляване на зависимостта на кралството от петрола. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Банковата ни система на печалба с 1.3 млрд. лв.  
Към 30 септември 2019 г. печалбата на банковата система е 1.3 млрд. лв., или с 4.2 на сто (51 млн. лв.) повече от тази за 
същия период на 2018 г., съобщава Българската народна банка.  
Показателите за възвръщаемост на активите (ROA) и за възвръщаемост на капитала (ROE) към края на отчетния период са 
съответно 1.52 на сто и 11.82 на сто.  
Собственият капитал в баланса на банковата система в края на септември възлиза на 14.3 млрд. лв. През третото 
тримесечие той нараства със 188 млн. лв. (1.3 на сто), като прирастът се дължи предимно на увеличения размер на 
печалбата, посочват от БНБ.  
През третото тримесечие на 2019 г. активите на банковата система нарастват общо с 2.7 на сто (2.9 млрд. лв.) и към края 
на септември достигат 111.5 млрд. лв.  
Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства за третото тримесечие с 1.4 млрд. лв. (2.3 на сто) до 64.6 млрд. 
лв. В това число кредитите за домакинства се увеличават с 672 млн. лв. (2.9 на сто), за нефинансови предприятия с 580 млн. 
лв. (1.6%), за други финансови предприятия със 166 млн. лв. (4.7 на сто) и за сектор държавно управление - с 26 млн. лв. 
(3.3 на сто).  

https://cma.org.sa/en/Market/News/pages/CMA_N_2661.aspx
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Брутният размер на необслужваните кредити и аванси в края на септември възлиза на 6 873 млн. лв. (при 6 478 млн. лв. в 
края на юни 2019 г.), а делът им в общата сума на брутните кредити и аванси е 7.4 на сто (при 7.2 на сто в края на юни). 
Нетната стойност на необслужваните кредити и аванси (след приспадане на присъщата за тази класификационна категория 
обезценка) е 3 515 млн. лв. (при 3199 млн. лв. към края на юни), а делът й в общата нетна стойност на кредитите и авансите 
възлиза на 3.9 на сто (при 3.7 на сто в края на юни).  
Депозитите в банковата система през третото тримесечие на 2019 г. нарастват с 3.0 процента (2.7 млрд. лв.) до 94.5 млрд. 
лв. Увеличение има при депозитите на нефинансови предприятия (с 8.3 на сто или 2.1 млрд. лв.), на домакинства (с 1.6 на 
сто или 896 млн. лв.) и на кредитни институции (със 7.2 на сто или 383 млн. лв.). Намаление е отчетено при депозитите на 
секторите държавно управление (с 13.4 на сто или 355 млн. лв.) и други финансови предприятия (с 8.0 на сто или 299 млн. 
лв.). 
 
√ "Български пощи" влизат в разпространението на печата от средата на януари. Държавата ще преговаря с издателите 
От втората половина на януари "Български пощи" влизат в разпространението на вестници и други печатни издания. Това 
съобщи на пресконференция министърът на транспорта Росен Желязков. 
Вестниците ще бъдат разпространявани по 18 национални маршрута, 115 регионални и 110 нощни.  Това са 3500 доставки 
на 400 пакета на ден, което пък се равнявало по сметките на министър Желязков на 800 000 км на месец и 900 т печатни 
издания или 2400 куб. метра. Държавните пощи ще работят на себестойност и не търсят печалба от тази дейност, но ще 
използват логистиката, за да развиват други дейности на дружеството, от които да се печели, поясни той. 
Желязков специално подчерта, че идеята не е пощите да се превърнат в монополист в този сектор, а влизат, "за да бъдат 
диверсифицирани доставките". По този начин и държавата се включва в разпространението "с авторитетната си фирма, за 
да се преодолеело усещането, че някой извива ръцете на издателите и усещането, че пазарът се монополизира.", допълни 
Желязков. 
Дистрибуторите към момента са 50-60 на брой, посочи още министърът. 
Цената на разпространението е отстъпката от цената на печатното издания, която е между 30-35%. За логистиката - от 
рампата на печатниците до разпространителните пунктове дистрибуторът приема 20%, а за търговците на дребно остават 
10%, поясни Желязков. 
Български пощи има 3000 пощенски станции и свои пунктове в градовете, в които обикновено има пътникопоток, така че 
те ще продават и на дребно, допълни още Желязков.  
Той припомни, че преди години техни са били реповете. Желязков не уточни към какъв дял от пазара ще се стремят, но 
заяви, че държавата ще започне преговори с издателите и зависело от техния избор. 
Специално посветената на тази тема пресконференция в късния следобед днес най-вероятно е следствие от изказване на 
премиера Борисов тази сутрин по bTV, в което водещият му зададе въпрос от името на карикатуриста Христо Комарницки 
защо не е изпълнил обещанието си държавата да влезе в разпространението на пресата у нас. 
"Аз нямам неизпълнено обещание. Сега министерството на транспорта, което е принципал на „Български пощи”, надявам 
се скоро – до дни, ще поеме цялото разпространение на всички печатни медии до сергиите, които са мисля 6000. Дори 
съм възложил на финансовия министър да провери дали, ако може и колко, да дотираме това разпространение, за да е 
сигурно, че „Прас-прес” и г-н Комарницки ще може да отиде до най-отдалеченото село да покаже карикатурата с мен. 
Радвам се, че съм разкрил още едно работно място”, заяви Борисов. 
 
√ Джонсън съжалява за пропуснатия Брекзит на 31 октомври  
Британският премиер Борис Джонсън "дълбоко съжалява", че не е изпълнил обещанието си да извади страната от ЕС на 
31-ви октомври. Това заяви той в интервю за “Скай нюз“ и отбеляза, че единственият начин сега за излизане от Евросъюза 
е със сделката, която той е договорил. 
Запитан дали съжалява за пропуснатия краен срок (31-ви октомври) Борис Джонсън отговори кратко: „Да, абсолютно“, 
предаде БНР. 
Той обаче изтъкна, че чрез постигнатата сделка договарянето на бъдещо търговско споразумение с ЕС ще бъде 
„изключително просто“ и не вижда никаква основателна причина да се удължава преходния период. 
Джонсън отбеляза също, че американският президент Доналд Тръмп очевидно греши като смята, че не може да бъде 
постигнато двустранно търговско споразумение на базата на сегашната сделка. 
След като по-рано Борис Джонсън изключи сключване на предизборен пакт с лидера на партията „Брекзит“ Найджъл 
Фарадж, той отново заяви, че торите няма да се съюзяват с никой, защото не вижда смисъл в това. 
Британският премиер е категорично против провеждане на втори референдум за независимост на Шотландия. 
 
√ 20 000 на демонстрация за независимост на Шотландия  
Около 20 хиляди души се събраха на мащабна демонстрация в Глазгоу за независимост на Шотландия, съобщи Deutsche 
Welle.  Сред тях бе премиерът и лидер на Шотландската народна партия Никола Стърджън. Тя обяви пред демонстрантите, 
че ще поиска от правителството да одобри провеждане на нов референдум за независимостта на Шотландия по Коледа 
и заяви, че Единбург е на кръстопът. Ако водената от Джонсън Консервативна партия спечели насрочените за 12 декември 
предсрочни избори във Великобритания, това би означавало, че Шотландия трябва да напусне семейството на 
европейските народи. Независимост на Шотландия е една добра алтернатива при такъв развой, посочи още Стърджън в 
реч пред участниците в демонстрацията. Борис Джонсън ще бъде принуден да се съгласи за референдум, ако 
Шотландската народна партия спечели вота в Шотландия, заяви още тя. 
Джонсън обаче даде отпор и коментира, че ще откаже искането на ръководителя на Шотландската народна партия (ШНП) 
Никола Стърджън за втори референдум за независимост, ако остане на поста министър-председател след изборите на 12 
декември, пише вестник The Scotsman.  
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Според него шотландците са знаели, че референдумът от 2014 г. е „един на поколение“ и „няма причина“ Великобритания 
да се връща назад.  
„Не мисля, че хората в страната мислят, че референдумите са нещо много прекрасно за хармонията“, заяви Джонсън пред 
журналисти. 
„Имахме един (референдум) през 2014 г. и на британците и шотландците им беше казано, че това е събитие, което се 
случва веднъж на поколение“, добави той. Според Стърджън тезата на Джонсън просто е знак за политически късогледство 
и свидетелства, че той не вижда колко много неща са се променили от 2014 година насам. 
 
√ С 15% скочили хакерските атаки към фирми  
Броят на потребители, засегнати от зловреден софтуер насочен към финансите им, е нараснал със 7% през първото 
полугодие на тази година, до 430 000, по данни на глобалната компания за киберсигурност Kaspersky 
Около една трета (30,9%) от засегнатите са корпоративни потребители – двойно повече в сравнение със същия период на 
2018 г. - 15,3%. 
Злонамереният софтуер, атакуващ финансите, обикновено идентифициран като банков троянски кон, е насочен към 
кражба на финанси и финансови данни или предоставяне на престъпниците на достъп до активите на дадена организация 
или нейни компютърни системи. Подобни заплахи винаги са заемали значителна част от общия брой на заплахите, тъй 
като финансите са най-честата мотивация за киберпрестъпниците и измамниците, коментират експертите на Kaspersky. 
Данните за новите заплахи непрекъснато показват, че зловредният софтуер, насочен към кражба на средства, е активен и 
изключително опасен, особено когато става дума за корпоративна среда, тъй като повечето корпоративни мрежи 
обикновено разчитат на свързани устройства и ако едно е компрометирано, тогава цялата организация може да се окаже 
под заплаха, допълват те. 
Типичните атаки със злонамерен софтуер са чрез спам имейли и фишинг уеб страници. Последните обикновено изглеждат 
като легитимни уебсайтове, но всъщност са създадени от престъпници в опит да откраднат идентификационни данни, 
данни за банкова карта или други видове чувствителна информация. През първата половина на 2019 г. изследователите 
на Kaspersky са разкрили повече от 339 000 фишинг атаки от уеб страници, прикрити като начални страници на големи 
банки. 
Изследователите са съставили и списък на най-популярните банкови „троянски коне“, които са били използвани за атака 
на корпоративни потребители. 40% от заплахите за корпоративни потребители са дошли от RTM банков „троянски кон“ - 
един от най-опасните видове банков злонамерен софтуер за бизнеса през 2018 г. RTM е последван от Emotet банков 
„тоянски кон“ с 15%. Тази заплаха може да бъде особено вредна, тъй като веднъж попадне ли в мрежовия периметър на 
компанията, може да се саморазпространява чрез уязвимости в неактуализирани устройства и след това да изтегля 
допълнителен зловереден софтуер на устройството на жертвата. Trickster банков „троянски кон“ също попада в топ 3 на 
най-честите атаки с 12% от откритите заплахи. 
При частните потребители списъкът със злонамерен софтуер, който ги атакува, е оглавен от зловредната програма Zbot 
(26%), която краде идентификационни данни с възможност за дистанционно управление от атакуващите, следван от вече 
споменатите RTM и Emotet. Интересно е, че през 2018 г. RTM беше почти изцяло насочен към организации, докато данните 
от първата половина на 2019 г. показват, че този зловреден софтуер вече достига значителен дял на обикновените, 
домашни потребители. 
„Очакваме да нарасне броя на атакуваните потребители през втората половина на 2019 г. Обикновено наблюдаваме 
увеличение на злонамерената активност след празничния сезон, когато хората използват устройствата си по-малко от 
обикновено и следователно е по-малко вероятно да паднат жертва на някоя от атаките. Призоваваме всички да бъдат 
изключително внимателни към всички банкови и свързани с финанси операции, които извършват онлайн, и да останат 
бдителни“, заяви Богдан Писмиченко, търговски мениджър за Румъния, България и Молдова в Kaspersky. 
За да защитите бизнеса си от финансов злонамерен софтуер, специалистите по сигурността на Kaspersky дават следните 
съвети: 
· Въвеждане на обучение за повишаване на познанията по киберсигурност на вашите служители, особено на тези, които 
отговарят за счетоводството, за да ги научите как да различават фишинг атаки: не отваряйте прикачени файлове и не 
кликвайте върху връзки от неизвестни или съмнителни адреси. 
· Инсталиране на най-новите актуализации за всички софтуерни продукти, които използвате. 
· Забраняване на инсталирането на програми от неизвестни източници. 
· Разследване и навременно отстраняване на пробивите при инциденти, внедрете решения за защита на терминали като 
Kaspersky Endpoint Detection and Response. Той може да засече дори неизвестен банков зловреден софтуер. · Интегриране 
на Threat Intelligence във вашата система за информация и управление на събитията свързани със сигурността, за да си 
гарантирате достъп до последната налична информация за актуалните заплахи. 
Kaspersky препоръчва на крайните потребители: 
· Винаги инсталирайте актуализации за сигурност възможно най-скоро. 
· Не инсталирайте софтуер от неизвестни източници. В случай на мобилни платформи - изключете тази опция в менюто с 
настройки · Използвайте надеждно решение за сигурност, като например Kaspersky Total Security Пълният доклад можете 
да прочетете на Securelist.com  
 
√ В Русия влиза в сила оспорван закон за контрол върху интернет  
В Русия влиза в сила законът за "суверенен интернет", изолиран от големите световни сървъри. Той предизвика опасения 
у правозащитниците, според които може да доведе до прекомерен контрол върху мрежата от страна на властите, предаде 
Франс прес. 
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Законът предвижда създаването на инфраструктура, която да осигури работата на руските интернет ресурси, в случай че 
руските оператори изгубят възможността да се свързват с интернет сървърите в чужбина. 
Освен това занапред руските интернет доставчици ще трябва да се уверят, че на мрежите им са инсталирани "технически 
средства", осигуряващи "централизиран контрол върху трафика", за да се парират евентуални заплахи. 
Законът е критикуван като опит за контрол на интернет съдържанието и дори за постепенно изолиране на руския сектор 
от световната мрежа - едно от последните свободни пространства за опозицията и критиците на властта в Русия, отбелязва 
Франс прес. 
"Сега правителството може пряко да цензурира съдържанието или дори да превърне руския интернет в затворена система, 
без да осведоми хората какво прави и защо го прави", заяви в комюнике "Хюман райтс уоч". 
Според правозащитната организация законът, предизвикал протестни демонстрации през март, "поставя в опасност 
правото на свобода на словото и правото на онлайн информация на хората в Русия" и отваря път към "масово следене", 
предаа БТА. 
Редица правозащитни организации заявиха през април в общо комюнике, че се страхуват от нови ограничения, засягащи 
бездруго ограничаваните медии и интернет в Русия. 
Кремъл обаче заявява, че няма намерение да изгради в Русия местно подобие на китайската "Велика информационна 
стена" и че желанието му, напротив, е да брани руския интернет. 
Законът бе критикуван и с оглед очакваните големи разходи, които ще наложи на руските интернет оператори, а някои 
може и да фалират. 
През последните години руските власти постоянно затягат контрола върху националния сектор от интернет, като блокират 
съдържание и цели сайтове, свързани с опозицията, както и ресурси, отказали да им сътрудничат - например 
видеоплатформата Дейлимоушън, социалната мрежа Линктин и комуникационното приложение Телеграм, напомня АФП. 
 
√ Русия призова за създаване на Голямо евразийско партньорство  
Русия се обявява за създаване на Голямо евразийско партньорство с участието на държавите от Евразийския икономически 
съюз, АСЕАН, Шанхайската организация за сътрудничество, "евентуално и други структури". Това заяви руският премиер 
Дмитрий Медведев на срещата на високо равнище в Банкок на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, предаде 
ТАСС. 
Лидерите на обединението единодушно подкрепиха тази идея през май 2016 г. на срещата на върха Русия - АСЕАН в Сочи, 
отбеляза Медведев. По думите му в дългосрочен план новото партньорство ще даде възможност да се съгласуват големите 
интеграционни и инфраструктурни проекти, съобщава БТА.  
Москва приема за предпоставка, че партньорството трябва да се гради въз основа на взаимно зачитане и принципа за 
обща изгода, че то ще бъде отворено за присъединяване на всички заинтересовани страни, добави руският премиер. 
Русия вече направи стъпка в тази посока, отбеляза той, напомняйки за подписания меморандум за разбирателство в 
икономическото сътрудничество между Евразийската икономическа комисия и АСЕАН. Евразийският икономически съюз 
е сключил споразумения за свободна търговия с Виетнам и Сингапур, преговаря и с други страни от Асоциацията, а 
Евразийската икономическа комисия е подписала документи за сътрудничество с Камбоджа, Тайланд и Индонезия, посочи 
Дмитрий Медведев. 
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√ Великобритания забрани добива на шистов газ чрез фракинг  
Великобритания налага мораториум върху добива на газ чрез фракинг (хидравлично разбиване), съобщава The Guardian. 
Забраната влиза в сила от днес, а причина за решението е посочен рискът от „недопустими последици“ за местното 
население чрез предизвикване на земни трусове при използването на този метод. 
Досега правителството на Борис Джонсън подкрепяше добива на шистов газ, като една от мерките за намаляване на 
зависимостта на страната от внос на природен газ, който служи за отопление на около 80% от британските домакинства, 
допълва Reuters. Природозащитниците обаче отдавна се противопоставиха на метода фракинг. Според тях това 
противоречи с обещанието на Великобритания да постигне нулеви въглеродни емисии до 2020 г. Наложеният днес 
мораториум, който представлява и промяна на политиката на правителството, се обяснява и с приближаването на новите 
парламентарни избори на 12 декември, за които се подготвя Джонсън, отбелязва изданието. 
„Мораториумът ще остане в сила, докато не се появят нови убедителни доказателства за безопасността на този метод“, се 
казва в съобщението на правителството. 
По-рано имаше съобщения за земетресения в районите на находищата за добив на шистов газ в английското графство 
Ланкашир. „След проучването на отчета за сеизмичната активност наскоро на управлението за нефт и газ, ясно е, че не 
може да изключим неприемливо въздействие в бъдеще. По тази причина стигнах до извода, че трябва незабавно да 
въведем мораториум върху фракинга в Англия”, заяви министърът по въпросите на бизнеса, енергетиката и индустрията 
Андреа Линдсо. 
 


