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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В. Монитор 
 
√ Приеха бюджета за държавно осигуряване, бизнес и опозиция против 
Бюджетната комисия и социалната комисия приеха проектобюджета за държавно обществено осигуряване на първо 
четене днес. От Комисията по бюджет и финанси 13 бяха “за”, 7 “против” и нямаше "въздържали се“. От социалната 
комисия 11 подкрепиха проектобюджета, 8 не го одобриха и един се въздържа. 
Проектът предвижда увеличение на пенсиите с 6.7 на сто от юли догодина. Така средният размер на пенсията ще стане 
412.28 лв. От 1 юли 2020 г. минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши на 234.13 лв. 
От същата дата ще нарасне и социалната пенсия за старост, която ще стане 141.63 лв. 
Според БСП, които не подкрепиха бюджета обаче, това ще доведе до увеличаване на ножицата между стари и нови 
пенсионери. Те отправиха за пореден път предложението да се промени начинът за преизчисляване на пенсиите. 
АИКБ И БТПП също не подкрепиха бюджета. “Бюджетът има очевидни достойнства, но размерът на минималната работна 
заплата и осигуряващи доходи трябваше да бъде обсъдени колективно от работодатели и синдикати”, каза Велев. Друга 
причина за недоволството е начинът на плащане на болнични. Според Велев всеки трети болничен лист е под съмнение, 
затова и от АИКБ предложиха първият ден да не се заплаща от никого, а едва тогава следващите 3 дни да се плащат от 
работодател. От “Обединени патриоти” се съгласиха с този вид на бюджета. Прогнозите са, че през 2020 г. средният 
осигурителен доход ще достигне 1063 лв. Така на година ще се осигуряват средно 2.796 млн. души Минималният 
осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ще се повиши на 610 лв., което ще обхване и земеделците. 
 
Дарик 
 
√ Бюджетът на ДОО за догодина мина на първо четене в ресорните комисиите 
Депутатите от бюджетната и социалната комисия одобриха бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 
2020 година. Финансовите параметри на осигурителната система за догодина представи управителят на НОИ Ивайло 
Иванов. 
Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати края на 2019 г., да се увеличават с 6,7%, като от 1 юли през 2021 г. 
и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, също се осъвременяват по „швейцарското правило”. 
За периода 2020-2022 г. тежестта на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва. 
От 1 януари 2020 година минималната работна заплата се увеличава на 610 лева, с тенденцията през 2021 да стане 650 
лева. Проектът на бюджет на ДОО предвижда и увеличение с 10% на средствата за заплати на заетите в бюджетния сектор. 
Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия се запазват. Няма заложена 
промяна и в размера на осигурителните вноски. 
Остава и таванът на пенсиите – 1200 лева. 
„Положителен момент е запазването на общото състояние на фонда за заболяване и майчинство“, отчете Иванов. Според 
него дефицитът на фонд „Безработица“ намалява, а прогнозите показват, че броят на пенсионерите през 2020 година също 
ще намалее. Финансовото състояние на учителския пенсионен фонд също е стабилно. Запазва се размерът на 
обезщетението за майките за отглеждане на второ дете на 380 лева. Без промяна остава и обезщетението за безработица. 
По време на дебатите председателят на УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев призова 
минималната заплата „да не се определя административно“, а да бъде естествено следствие на икономическите 
параметри на държавата. Според него трябва да се обърна внимание на проблема с отпуските по болест на работници, 
позовавайки се на статистика, според която у нас всеки трети болничен лист е под съмнение. От КНСБ пък отново настояха 
за увеличаване на минималната трудова пенсия, а представители на пенсионерите поискаха тя да бъде приравнена на 
линията на бедност, която се определя всяка година от Министерски съвет. 
Както обикновено от БСП поискаха всички пенсии да бъдат преизчислени, както майчинството за втората година да бъде 
приравнено на минималната работна заплата. 
Критики отправи и председателят на комисията и депутат от ДПС Хасан Адемов. „Не се решава нито един от системните 
проблеми на социалното осигуряване. Всички фондове, с изключение на един - „трудова злополука и професионална 
заболяване“, са с дефицит“, заяви той. 
 



2 

 

 
БТВ 
 
√ Чети етикета: Може ли да накажат служител заради публикация във „Фейсбук“ 
Разрешено ли е да споделя фирмена информация в социалната мрежа 
Всеки случай е индивидуален. В дадена фирма, ако има съображения за сигурност, се блокират съответните социални 
мрежи. Не мисля, че това е масова практика. Понякога има основателни причини, за да се направи и то обикновено не 
предизвиква сърдене у работниците. Друг е въпросът, че когато не представлява заплаха, е добре хората да бъдат оставяни 
от време на време да се разстоварят по този начин. Това заяви Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в 
България. 
За повече информация вижте видеото. 

 
 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНТ 
 
√ Обвързаха живота на въглищните централи с либерализацията на тока за бита 
България ще извади битовите потребители на свободния пазар на ток. Целта е страната ни да получи разрешение от 
Брюксел за удължаване на живота на въглищните централи, чрез изкупуване на техни капацитетни мощности. Това съобщи 
ресорният министър Теменужка Петкова. Синдикатите поискаха въпросът незабавно да се обсъди в Тристранния съвет. 
България ударно ще извади битовите потребители на свободния пазар на ток, за да получи разрешение от Брюксел да 
бъде удължен живота на въглищните централи, чрез изкупуване на техни капацитетни мощности. Това съобщи ресорния 
министър Теменужка Петкова по време на енергиен форум в столицата. Синдикатите поискаха въпроса незабавно да се 
обсъди в Тристранния съвет. Още по темата от Николай Минков. 
40% от електричеството у нас формират въглищните централи. Според новите правила на Брюксел за чиста енергия, те 
трябва да бъдат затворени. 
От ЕСО предупредиха, че след 5 години България ще има проблем с осигуряване сигурността на електроенергийните 
доставки. 
Ангелин Цачев - изп.-директор на ЕСО: България още в периода 2020 - 2022-ра година, в продължение през 2025 година 
и през 2030-тата година ще има сериозни проблеми с осигуряване на адекватността на системата. 
Основните причини, които се очаква да доведат до проблеми с това са новите европейски законодателни рамки в лицето 
на пакета "Чиста енергия за всички европейци. 
За да бъде удължен живота на въглищните централи, България ще предложи на ЕК схема за изкупуване на техните 
капацитетни мощности на пазарен принцип. Разрешението на Брюксел обаче има своя цена. 
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: ЕК ще постави пред нас и поставя пред нас много ясни условия - 
пълната либерализация на електроенергийния пазар. Работим за това от новия регулаторен период от 1-ви юли 2020 г. 
определена част от регулираната цена всъщност да бъде на пазарен принцип. 
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова увери, че след либерализацията на тока за домакинствата няма да 
последва повишаване цената на електроенергията. 
Теменужка Петкова - министър на енергетиката: Хората трябва да бъдат абсолютно спокойни. Пълната либерализация на 
пазара на електрическата енергия на първо място означава по-голяма възможност за избор, означава, конкуренция и 
съответно означава по-ниски цени, по-добри условия за бита и за всички потребители. 
Либерализацията на тока за бита може да се случи само с промени в Закона за енергетиката, приети от Народното 
събрание. 
Валентин Николов - председател на Парламентарната комисия по енергетика: Скоро време трябва да предложим 
такъв вариант, който да бъде поносим, социално поносим, разбира се, и от друга страна обозрим. 
До края на годината България трябва да представи пред Брюксел анализ за сигурността на електроенергийните доставки 
и как смята да го постигне в рамките на ограничения живот на въглищните централи. 
 
√ Започна Международното текстилно изложение в Пловдив 
Над 90 000 души у нас са заети в текстилното производство, а над 7% от добавената стойност в българската икономика 
идват от тази индустрия. Производители и дизайнери обменят идеи на второто международно изложение за текстилна 
техника и продукти, което започна в Международен панаир Пловдив. 
Форумът събира на едно място съвременни технологии, машини, материали, готови облекла и платове, модни линии. 
Специално участие имат професионални училища и университети, които подготвят кадри в областта на дизайна. 
Иван Соколов - председател на Съвета на директорите на Международен панаир-Пловдив: В стратегията беше заложено 
като възможност дад дадем на млади хора, в това число и български автори в сектора, защото световните марки винаги 
търсят иновативни хора а в България има много такива. 
В обръщението си към участниците вицепрезидентът Илияна Йотова посочи примера на български дизайнери от световно 
ниво, които затвърждават традициите в българската мода. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/cheti-etiketa-mozhe-li-da-nakazhat-sluzhitel-zaradi-publikacija-vav-fejsbuk.html
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Илиана Йотова - вицепрезидент на Република България: Позволете ми да завърша с една мисъл на Коко Шанел, която 
казваше незаменими са онези, които са различни. Уважаеми млади хора бъдете различни, за да бъдете незаменими. 
По време на изложението българският дизайнер Иван Донев, който спечели моден Оскар за 2018-та година и негови 
облекла носят звезди от филмовата индустрия и кралски особи от цял свят, ще разкаже на учащите в момента млади 
българи как се пробива в световната мода, как се налага успешен бранд и как да изградят своя авторски образ на успешни 
дизайнери. 
 
√ Иън Бег в специално интервю за БНТ относно изборите и Брекзит 
След малко повече от месец британците ще гласуват на парламентарни избори, които ще решат съдбата на Брекзит. От 
разпределението на силите в следващия парламент зависи дали, кога и как ще напуснат Европейския съюз. За призивите, 
вариантите и грешките дотук - специално интервю на проф. Иън Бег от Лондонската школа по икономика и политически 
науки. Той е специалист по европейска икономика, изучава икономическите последици от Брекзит и политиките на 
Европейския съюз. 
Каква ще е печелившата стратегия на Борис Джонсън и на консерваторите, за да си осигурят мнозинство в следващата 
Камара на общините? 
Ние вече знаем каква ще е стратегията на Борис Джонсън и на консерваторите. Тя може да се събере в три думи: Да 
приключваме с Брекзит! Тази фраза се повтаря през последните 4-5 седмици. Донякъде прилича на онова, което се случи 
на референдума, когато фразата "Да си върнем контрола" отново от три думи беше в центъра на кампанията тогава. 
Но избирателите вече знаят какво следва. Какво ще е различното този път, в сегашната ситуация? 
проф. Иън Бег: Няма да е различно, защото "Да приключваме с Брекзит!" до голяма степен е слоганът, който стои зад 
решението за насрочването на на изборите. А Борис Джонсън има същия съветник, който го съветваше и по време на 
референдума. Той знае много кратки и лесни за разбиране слогани. Очаквам всеки един от министрите да го повтаря 
отново и отново, и отново. 
А Лейбъристката партия? 
проф. Иън Бег: Лейбъристката партия е водена от Джереми Корбин, който е много объркан по въпроса. В един ден казва - 
искам Брекзит, а на следващия ден казва - не искам Брекзит. Ето защо не е ясно кое ще е основното послание към 
избирателите на Лейбъристката партия. 
Как очаквате да изглежда следващата Камара на общините? 
проф. Иън Бег: Почти невъзможно е да се каже. Според социологическите проучвания в момента - ще има мнозинство на 
Консервативната партия. Но същото беше и през 2017 година, когато Тереза Мей започваше кампанията си - тя имаше 20 
пункта преднина, а накрая изгуби места, вместо да спечели повече. Затова е изключително несигурно по много причини. 
Едната е британската политическа система, която облагодетелства партията, която получава най-голям брой гласове за 
едно място, което значи, че общият брой гласове има по-малко значение от гласовете за едно място. Можеш да спечелиш 
едно място, оспорвано между четири партии, 26-27 на сто от гласовете. 
Но тогава, какво ще стане със Споразумението за напускане, ще бъде ли гласувано най- накрая от парламента? 
проф. Иън Бег: Зависи от това кой ще спечели изборите. Ако има мнозинство на Консервативната партия, тогава 
Споразумението за напускане ще бъде одобрено от Камарата на общините. Никой не се съмнява и грам в това. Това ще е 
краят на сагата. Ако консерваторите нямат мнозинство, тогава объркването започва отначало. И в момента никой не би 
могъл да предвиди какво би станало в този случай. 
Значи ние все още не можем да кажем какви са отговорите на най-важните въпроси - кога и как британците ще 
напуснат Европейския съюз? 
проф. Иън Бег: О, можем да кажем - зависи от резултатите от изборите. Защото партиите имат диаметрално 
противоположни предложения. Едните казват - ако спечелим, напускаме на часа. Ако са другите, започва друг процес, 
който би могъл да включва нов референдум и дори при един малко вероятен сценарий -ако либералдемократите спечелят 
- да има дори незабавно спиране на Брекзит. 
А вариантът излизане без сделка отпадна ли напълно или не? 
проф. Иън Бег: Ако консерваторите спечелят, няма вариант "без сделка". Ако няма победа на консерваторите или ако няма 
ясно изразено мнозинство, все ще има такъв вариант. Въпреки че привидно има консенсус в британската политическа 
класа да бъде избегнато излизане без сделка, не можем да го изключим напълно, тъй като може да стане случайно. 
Вероятно ще дадете подобен отговор и на следващия въпрос, но - кога очаквате Брекзит и дали 31 януари беше 
последният краен срок за напускане? 
проф. Иън Бег: Не мисля, че 31 януари ще е последният краен срок, ако резултатът от изборите бъде неочакван. Ако спечели 
коалиция от партии, които искат нов референдум, мисля, че Европейският съюз би дал необходимото време, за да се 
организира референдум. Ако е чиста победа на консерваторите, тогава - да, 31 януари и дори по-рано, ще е денят на 
Брекзит. 
Ако Брекзит стане по правилата на сегашното Споразумение за напускане, какви ще са последиците за икономиката 
- и от двете страни на Ламанша? 
проф. Иън Бег: Влиянието върху британската икономика ще е отрицателно, то вече е. БВП е с 2-3% по-нисък, отколкото би 
бил без Брекзит. За ЕС ефектът е по-малък като цяло, а загубите са много неравномерни. Например, България е от страните, 
най-слабо засегнати от Брекзит, докато Ирландия е от най-губещите, тъй като нейната търговия е в много голяма степен с 
Обединеното кралство, затова и там страхът от Брекзит е най-голям. Има няколко фази - вече има несигурност, която 
доведе до загуби. Новото споразумение, договорено от Борис Джонсън би довело до умерени загуби и за двете страни. И 
освен това - предстоят преговори за бъдещите отношения. Защото Споразумението за напускане е само с три досиета и 
ние още не знаем какви ще са бъдещите отношения - като с Канада или нещо друго - не можем да предвидим какви ще са 
последиците. 
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Ако погледнете назад, коя беше най-голямата грешка по време на преговорите за всяка от двете страни? 
проф. Иън Бег: Когато Тереза Мей започна преговорите, тя очерта червени линии - като напускането на единния пазар, на 
митническия съюз, спиране юрисдикцията на Европейския съд върху Великобритания, които намалиха възможностите за 
преговаряне. Подходът можеше да е далеч по-мек - като например: ще останем в единния пазар по подобие на Норвегия 
или ще останем в единния пазар, но ще напуснем митническия съюз - тези възможности бяха изключени твърде рано от 
Тереза Мей, което остави много малко място за маневриране. От страна на ЕС, въпреки че съюзът беше изключително 
единен в този процес, той не разбра добре колко трудно ще е с британската политика и не можа да направи реверанси 
към другата страна, не само към управляващите, но и към опозицията. Това доведе до ситуация, в която управляващите 
консерватори преговаряха от свое име, без съгласието на другите партии и нямаше национален консенсус за начина, по 
който да се действа. 
Беше ли нанесена вреда върху отношенията, върху приятелството между европейците и британците? 
проф. Иън Бег: Брекзит повлия негативно, като поляризира мненията. Във Великобритания някои казват - трябва да спазим 
на всяка цена волята на избирателите, макар и това да ни нанася големи щети, а други казват - трябва да отворим вратата 
за общуване с нашите приятели оттатък Ламанша. Това са травмирани отношения. За Ирландия, Белгия и Франция е много 
трудно. Страните, от които много хора идват във Великобритания - например българи, румънци, поляци, - изпитват 
несигурност. Това са травмирани отношения. 
 
В. Moнитор 
 
√ Захариева: Ако помогнем на Северна Македония и Албания, ще помогнем на цяла Европа 
България и Люксембург да работят заедно за европейската перспектива на страните от Западните Балкани след липсата на 
решение за начало на преговори с Република Северна Македония и Албания. За това се договориха вицепремиерът и 
министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на външните работи и европейските въпроси и министър 
на имиграцията и убежището Жан Аселборн. 
„Ако обединим усилията си и помогнем на Република Северна Македония и Албания да започнат преговори, ще помогнем 
не само на тях и народите им, но ще помогнем на цяла Европа“, изтъкна министър Захариева, която прие Жан Аселборн в 
МВнР на първото му официално двустранно посещение у нас. Европейската интеграция на Западните Балкани, която и 
двете страни подкрепят, беше сред основните теми в разговорите. 
 
БНР 
 
√ ЕК очаква забавяне на растежа на българската икономика през следващите две години  
Икономическият растеж в България вероятно ще се забави през следващите две години, но ще остане близо до своя 
потенциал, посочва Европейската комисия в доклада си за "есенните макроикономически прогнози". 
Въпреки слабото външно търсене и повишената несигурност зад граница, динамиката на вътрешното търсене би трябвало 
да продължи да бъде в основата на растежа. ЕК очаква умерен темп на българския износ, в съответствие с перспективите 
за външно търсене. Инфлацията в България се очаква да намалее с оглед на избледняване на временните проинфлацинни 
фактори и поради продължаващо намаляване на цените на петрола. Комисията прогнозира, че държавният баланс ще 
остане на излишък, а българският публичен дълг ще продължи да намалява. 
Европейската комисия ревизира във възходяща посока прогнозата си за растежа на БВП на България през настоящата 
година до 3,6% (от предишната "пролетна" прогноза през май за растеж от 3,3%), визирайки силната икономическа 
експанзия от 1,1% през първото и от 0,9% през второто тримесечие. 
За 2020-а година обаче ЕК очаква сравнително рязко забавяне на растежа до 3,0% (под 3,4% прогноза през май) и до 2,9% 
през 2021-а година. 
Прогнозите на Комисията се различават доста от есенната прогноза на Министерството на финансите на България, според 
която БВП ще нарасне през тази година по-скромно с 3,4%, но ще се запази добро темпо на растеж от 3,3% през всяка една 
от следващите три години. 
Според Комисията износът ще отчете малък отрицателен растеж през настоящата година, преди да възвърне скромните 
темпове на растеж през следващите две в съответствие с развитието на външното търсене. Очаква се вътрешното търсене 
да продължи да губи част от растежния си импулс, но да остане основен двигател на икономическия растеж. Ограниченото 
пространство за по-нататъшно подобряване на заетостта ще натежи на динамиката на потреблението на домакинствата, 
докато реалните увеличения на заплатите ще подкрепят потребителските разходи. 
През 2019-а година съвкупните инвестиции би трябвало да имат само скромно разрастване поради сравнително слабото 
представяне през първата половина на годината. В следващите две години се очаква инвестициите да възвърнат част от 
скоростта си, но да продължат да нарастват с умерени темпове на фона на повишената икономическа несигурност зад 
граница и на влошените до известна степен перспективи за икономическия растеж, се посочва в "есенния доклад" на 
Комисията в частта му за България. 
Според ЕК рисковете пред новите прогнози за България са главно в посока надолу (за по-слабо от очакваното 
икономическо представяне) и са свързани с потенциално рязко и продължително влошаване на външното търсене от 
основните търговски партньори на нашата страна и от потенциален вторичен ефект, свързан с евентуална по-висока 
безработица и по-ниско вътрешно търсене. 
Комисията очаква потребителската инфлация от 2,4% в България през 2019-а година, преди обаче нейно рязко забавяне 
до 1,6% през 2020-а и слабо нарастване обратно до 2,1% през 2021-а година. 
Нивото на безработица се очаква да се понижи до 4,4% през тази година спрямо 5,2% през миналата и да продължи да 
намалява до 4,1% догодина и до 4,0% през 2021-а година. ЕК обаче прогнозира, че тенденцията на растеж на заетостта 

http://bnr.bg/post/101115676
http://bnr.bg/horizont/post/101180830


5 

 

през настоящата година вероятно ще спре през 2020-а и дори ще стане отрицателна през 2021-а година (намаляване на 
трудовата заетост) с оглед на свиването на работната сила в България. 
Растежът на заплащането на труда се очаква да бъде силен през тази година с оглед на историческо ниската безработица 
и планираното увеличение на заплатите в държавния сектор, като ЕК очаква този растеж да продължи да бъде силен и 
през следващите две години, макар и с малко по-сдържано темпо от настоящата. 
ЕК очаква правителственият бюджет да остане на излишък от 1,1% от БВП през 2019-а година, като прогнозира, че 
бюджетният баланс ще остане позитивен през целия прогнозен период, достигайки 0,9% от БВП за 2020-а и за 2021-а 
година. 
Според Комисията бюджетната прогноза за нашата страна подлежи на възходящи рискове. Плановете за публични 
инвестиции остават амбициозни. В същото време събирането на приходи изглежда е набрало известна скорост и може да 
продължи да надвишава очакванията през следващите години, се посочва в есенния доклад на ЕК. 
Очаква се запазване на тенденцията на намаляване на държавния дълг като процент от БВП от 22,3% през миналата година 
до 21,1% през тази, до 19,9% от БВП през 2020-а и до 18,6% през 2021-а година. 
 

 
Есенна макроикономическа прогноза на ЕК за България 

 
√ 12 министри отговарят на депутатски въпроси  
Парламентът ще посвети днешното заседание предимно на парламентарния контрол, като на депутатски въпроси ще 
отговарят 12 министри.  
Заместник-министър председателят Марияна Николова ще отговаря на въпроси за политиките на правителството за 
създаване на условия за достоен живот на възрастните хора.  
Вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отвори на въпрос на БСП за политиката на кабинета 
по противодействие на дейността на чужди разузнавателни централи от страни от ЕС и НАТО срещу националната 
сигурност на Република България.  
Актуална информация за загубите на българската икономика от фалита на туроператора "Томас Кук" ще представи 
министърът на туризма Николина Ангелкова.  
В парламентарния контрол ще участват и министрите на финансите и на вътрешните работи Владислав Горанов и Младен 
Маринов. 
 
√ Бойко Борисов е в Женева за лидерска среща, посветена на Западните Балканите  
Премиерът Бойко Борисов пристигна снощи в Женева, където ще участва в лидерската среща, посветена на Западните 
Балкани, съобщи пресслужбата на МС. 
Срещата се организира от Световния икономически форум като израз на ангажимента му да служи като надеждна 
платформа за публично-частно сътрудничество и за засилване на положителното развитие в региона и извън него. 
В този контекст Форумът свиква лидерите от Западните Балкани и ключови партньори в централата си в Женева за 
задълбочена дискусия. Лидерската среща се подкрепя активно от Клаус Шваб, основател и изпълнителен директор на 
Световния икономически форум, и ще се ръководи от нейния президент Бьорге Бренде. 
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Преди официалния старт на срещата, участниците се събират на работна вечеря, като сред обсъжданите теми ще бъде и 
формирането на позитивна бъдеща перспектива за Западните Балкани. 
 
√ Димитър Радев: БНБ изпълнява задълженията си по поддържането на ценовата стабилност  
БНБ изпълнява задълженията си по поддържането на ценовата стабилност в страната. Това заяви управителят на 
централната банка Димитър Радев по време на дебатите по Бюджет 2020 година. В една от редките си публични изяви 
Радев разкритикува правителството, че винаги има разлика между планираните и реализираните бюджетни политики по 
отношение на разходите. 
Въпреки това докато тази разлика е в плюс за хазната, БНБ няма против, допълни управителят на централната банка. Той 
подчерта, че страната ни е сред държавите са най-нисък дълг, което ще бъде запазено и през следващите няколко години: 
„Бюджетът отговаря на целите на финансовата стабилност, осигурява постигането на тези цели през следващия 3-годишен 
период. Това създава добри условия за БНБ да упражнява своите задължения, свързани с управлението на паричния 
режим и с поддържане на ценовата стабилност в страната“. 
Радев похвали добрата координация между правителството и централната банка. 
За разлика от финансовия министър Владислав Горанов, който определи сроковете за влизането ни в еврозоната като 
„обозрими“, управителят на БНБ изобщо не засегна тази тема. 
 
√ Теменужка Петкова: От средата на 2020 г. битовите потребители преминават към свободния пазар на ток  
От средата на следващата година се очаква битовите потребители да преминат от регулирания към свободния пазар на 
електроенергия. Това каза енергийният министър Теменужка Петкова, която участва в кръгла маса на тема „Механизмите 
за осигуряване на капацитет като част от бъдещия пазарен модел в България“. 
Според Петкова процесът няма да доведе до поскъпване на тока за бита: 
„Пълната либерализация не е еднократен акт, това е процес, който още продължи между 3 и 5 години. Всички евентуални 
рискове трябва да бъдат минимализирани и съответно покрити по най-добрия начин. Работим за това в новия регулаторен 
период, определена част от регулираната цена всъщност да бъде формирана на пазарен принцип. Преди да се 
предприемат стъпките за пълна либерализация, задължително условие е да се предвидят мерките за защита на уязвимите 
потребители“. 
Като една от мерките за продължаване на работата на въглищните централи страната ни иска за използва така наречения 
механизъм за капацитет. Това е призната от Европейската комисия мярка за осигуряване на сигурността на доставките на 
ток. Според енергийния министър Теменужка Петкова най-добрият за нас вариант е пазарен модел на механизма за 
капацитет: 
"Този капацитет ще трябва да се предлага на пазара, за да има ликвидност на пазара, за да има конкуренция и за да не 
води това до дефицит на енергия. Защото вие знаете, че когато има дефицит на енергия, тогава и цените вървят нагоре. 
Това, с което тези централи, които ще осигуряват капацитет, ще се явят на пазара, ще бъдат единствено и само разходите 
за горивната компонента и разходите за емисии, ако те плащат такива". 
 
√ Неактивните лица са най-големият резерв на пазара на труда  
България има огромен резерв на пазара на труда в лицето на над 200 хиляди неактивни лица. Приоритет на българското 
правителство ще бъде активирането на тази огромна група хора и по- висока заетост сред хората с увреждания, заяви 
заместник министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров по време на конференция, посветена на ефекта от 
прилаганата политика по заетостта. 
Неактивните българи, които нито учат, нито работят са тези, към които нашата икономика се обръща, тъй като 
регистрираните безработни вече са много малко – около 5% за цялата страна, а в области като София те са едва 2%-
2.5%, коментира в интервю за Радио България Адриан Николов от Института за пазарна икономика (ИПИ). Според него 
нереалистичните очаквания на младите за заплащането на труда оказват влияние върху включването им на трудовия 
пазара: 
Няма национално представителни проучвания, които да оценяват очакванията на младежите и затова ние се обърнахме 
към местните агенции по труда и работодатели. Според тях голяма част от младите подхождат към своята първа работа с 
нереалистични очаквания за заплащане спрямо равнищата на уменията им. Разбира се това е само един от факторите, 
които задържат младите хора извън пазара на труда. Трябва да споменем и неадекватността на пазара на труда към 
техните способности. Има хора, които са завършили някаква форма на висше или професионално образование, които след 
това не могат да намерят адекватно на своето образование работно място. Други хора работят в чужбина, след това се 
връщат в България и живеят със средствата заработени там. Тук е един от проблемите на нашата статистика, защото това 
много трудно се хваща като явление. 
Лицата, които остават напълно извън пазара на труда и образователната система са предимно от етническите малцинства, 
жени и хора, които живеят в отдалечени райони, категоричен е Адриан Николов.Що се отнася до програмите за 
квалификация и преквалификация на кадрите и повишаване на младежкото включване на пазара на труда, той уточни: 
Има няколко програми, които постигат добри резултати. В някои области съществуват така наречените „ромски 
медиатори“, които са демонстрирали своята способност да активират млади роми и да ги вкарат в някаква форма на 
заетост. Но засега тези програми имат прекалено малък обхват и много малко хора работят по тях. Друг голям проблем в 
тази насока е и липсата на субсидирано обучение, тъй като някои от програмите са насочени към субсидирана заетост, но 
не и към натрупване на фундаментални умения, необходими за преквалификацията на хората. Една голяма група, която 
традиционно остава извън пазара на труда са хората с увреждания, тъй като повечето работни места не са подходящи за 
тях. Трябва да се мисли в посока на по-активно обвързване на тези хора на пазара на труда. 
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Възрастовата група, която най често е обект на политики за заетост е на 25 - 29 годишните. Според ИПИ профилът на хората 
между 30 и 34, които остават извън пазара на труда е много сходен с тези от предишната възрастова група и затова в близко 
бъдеще диалогът около политиките по заетост и на европейско, и на национално равнище трябва се движи към 
включването и на тази възрастова група. Демографският проблем е друг фактор, който оказва силно влияние върху пазара 
на труда. Това се потвърждава от факта, че фирмите напоследък задържат служители за по-дълго време и наемат хора в 
пенсионна възраст или много близо до нея. Ако демографските тенденции не се обърнат в близко бъдеще, проблемът с 
намирането на кадри ще се задълбочи. В този случай има два подхода – или рязко увеличаване на пенсионната възраст, 
или по-висока механизация на производството, която обаче е възможна само в някои отрасли, твърди икономическият 
експерт от ИПИ. 
 
√ Отменят всички полети до и от София на "Луфтханза“ заради двудневна стачка  
И днес всички полети до и от София към и от Мюнхен и Франкфурт на германската авиокомпания „Луфтханза“ са отменени 
заради започналата двудневна стачка на кабинния персонал. „Луфтханза" не изпълнява 1300 полета от вчера. Засегнати са 
близо 180 000 пътници.  
За днес са отменени общо 600 от планираните полета, вчера не излетяха 700 самолета. 
Стачката е организирана от синдиката на кабинния персонал и е част от спор за заплатите и правния статут на синдиката, 
посочва "Асошиейтед прес". 
"Луфтханза" изготви алтернативно разписание и пътниците ще могат да намерят информация за полета си на сайта на 
превозвача. Предлагат се и опции за безплатно резервиране за друг полет, допълва ДПА. 
Преди два дни франкфурктският съд отхвърли опита на компанията да блокира стачката. "Луфтханза" обяви, че ще 
обжалва. Повечето от полетите на "Луфтханза", потеглящи от Германия, са анулирани, включително много 
междуконтинентални връзки от Франкфурт и Мюнхен. 
Компаниите "Суис", "Остриън", "Бръселс", "Ероен" и "Еделвайс" няма да бъдат засегнати, въпреки че са притежавани от 
"Луфтханза". 
Може да бъде засегнат нискотарифният превозвач "Юру уинг", който е филиал на "Луфтханза". 
 
√ Германия възстановява граничните проверки  
Германската полиция обяви, че възобновява проверките на граничните пунктове, предаде ДПА. 
Лица, които имат забрана да влизат повторно в страната, ще бъдат връщани на всички вътрешни германски граници, 
съобщи днес централата на федералната полиция в Потсдам. 
Това ще се случва независимо от евентуални нови молби за защитен статут в Германия.   
В бъдеще планираните проверки ще бъдат насочени по-често към вътрешните граници на страната, като се вземат предвид 
маршрутите, използвани от нелегални имигранти. 
Проверките ще се правят на случаен принцип по всички германски гранични пунктове. 
Вчера проверки вече се правеха на германско-полската граница, на граничния пункт в град Гьорлиц, провинция Саксония. 
 
√ Изборът на главен прокурор скара президент и премиер в Молдова  
Президентът на Молдова Игор Додон заяви, че коалиционното правителство в страната, управляващо от юни, може да се 
разпадне заради предприетия от премиера ход да придобие правата за номиниране на главен прокурор. 
Специална комисия, отговаряща пред съдебното министерство, трябва да избере следващия обвинител номер 1 в 
Молдова, но премиерът Мая Санду заяви вчера, че иска лично да направи избора. Действието е очертано в проектозакон 
като опит да се засилят правомощията на премиера в борбата срещу корупцията. 
Планът обаче стана причина за разединение в правителството, като социалистите - коалиционните партньори в 
правителство, се обявиха против. 
Президентът Додон, който преди да поеме поста беше техен лидер, призова Санду да преосмисли намерението си. В 
противен случай фракцията на социалистите ще внесе вот на недоверие към кабинета. Той също така е уведомил 
посланиците на САЩ, Русия и ЕС за възможните рискове от оставката на правителството. 
Засега Санду твърдо отказва да се откаже от инициативата. 
 
√ ЕК занижи прогнозите си за растежа в еврозоната и ЕС  
Европейската комисия занижи прогнозите си за растежа на икономиката в еврозоната и в целия съюз. Това става ясно от 
черновата на Есенната прогноза, с която "Хоризонт" разполага минути преди официалното й представяне. За България 
прогнозите за 2020 и 2021 година са доста под тези, записани в средносрочната рамка на Министерството на финансите. 
През тази година българската икономика ще отбележи ръст от 3,6 на сто, което е единствената по-оптимистична оценка от 
тази на финансовото министерство, става ясно от черновата на Европейската комисия. В нея обаче се прогнозира, че 
догодина икономиката ни ще отбележи ръст от 3% при 3,3 на сто прогноза от българска страна. За 2021 година 
разминаването е още по-голямо - Брюксел предвижда 2,9% ръст на брутния вътрешен продукт, докато София - 3,3 на сто. 
Като цяло за Европейския съюз, включително и Обединеното кралство, очакванията са тази година икономиката да 
отбележи ръст с 1,4 и да запази това темпо през следващите две години. 
В черновата от Брюксел изчисленията са правени с и без участието на Обединеното кралство, но прогнозите не се 
различават. 
В еврозоната прогнозите отново са ревизирани надолу - 1,1 на сто тази година и 1,2 на сто следващите две. 
Инфлацията ще остане много ниска, а в края на периода не е изключено на места безработицата да започне да расте. 

http://bnr.bg/horizont/post/101180830
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Брюксел отбелязва, че има отчетлива разлика между икономиките, движени основно от промишлеността и тези, чиято 
добавена стойност се постига основно чрез други сектори. Очаква се към този час прогнозите да бъдат представени от 
зам.-председателя на Европейската комисия Валдис Домбровскис и еврокомисаря по еврото Пиер Московиси в Брюксел. 
 
Investor.bg 
 
√ Заемите растат с 2% годишно, а спестяванията – със 7,6% в края на септември 
Има спад при кредити от 1000 до 2,5 хил. лева, а ръст при тези над 1 млн. лева, отчете БНБ 
Кредитирането в България запазва тенденцията от последните месеци и продължава да расте и през третото тримесечие. 
При домакинствата традиционно увеличението е по-голямо в сравнение с ръста при фирмите, показват предварителните 
данни на Българската народна банка (БНБ). 
Заемите на бизнеса и домакинствата към края на третото тримесечие на 2019 г. са 3,130 млн. броя и растат на годишна 
база с 2% при 1,8% годишно повишение в края на юни. Общият им размер e 57,837 млрд. лева, като се повишава с 6,7% в 
сравнение с година по-рано, при 6,1% годишно увеличение към края на второто тримесечие на тази година. 
Към 30 септември спрямо края на юни броят на кредитите нараства с 1%, а размерът им – с 2,2%. Заемите за фирмите в 
края на третото тримесечие са 151 хил. броя. В края на септември те спадат на годишна база с 0,9% при годишно понижение 
от 1,3% в края на второто тримесечие. Размерът на тези кредити е 34,459 млрд. лева, което представлява нарастване с 5,1% 
на годишна база в сравнение с 4,8% годишно увеличение в края на юни. 
В сравнение с второто тримесечие броят на заемите за фирмите растат с 0,03%, а размерът им – с 1,9%. 
Наблюденията на Investor.bg показват, че най-голям тримесечен ръст при бизнеса има в обема са заемите до 1000 лева – 
5,2%, а спад с 1,1% е при фирмите, които са теглили кредити от 25 хил. до 50 хил. Лева. 
На годишна база спадът е най-голям при заеми от 1000 до 2,5 хил. лева, а ръстът при кредити над 1 млн. лева.   
В края на септември броят на кредитите на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличава с 2,2% на годишна 
база, като достига 2,979 милиона при 2% годишно повишение в края на второто тримесечие на тази година. Размерът им 
нараства на годишна база с 9,1%, като достига 23,378 млрд. лева, при 8,1% годишно нарастване в края на второто 
тримесечие. В края на септември в сравнение с края на юни броят на тези заеми нараства с 1,1%, а размерът им – с 2,8%. 
В централната банка отчитат, че спестяванията на бизнеса и гражданите съм 30 септември са 10,168 млн. броя, като 
намаляват с 1,2% в сравнение с година по-рано, при годишно понижение от 1,7% в края на юни 2019 година. 
Общият им размер e 79,264 млрд. лева и нараства със 7,6% на годишна база при 6,4% годишен ръст в края на юни. В БНБ 
изчисляват, че в края на септември 2019 г. спрямо края на второто тримесечие броят на депозитите намалява с 0,2%, а 
размерът им се увеличава с 3,9%. 
Спестяванията на фирмите в края на септември влизат в 597 хиляди броя, което представлява спад от 5,1% спрямо година 
по-рано, като в края на юни имаше годишно намаление от 4,7%. 
В края на третото тримесечие на 2019 г. размерът на тези депозити е 25,377 млрд. лева като на годишна база той нараства 
с 6,4% при 2,6% годишно повишение в края на второто тримесечие. 
Спрямо края на юни броят им се понижава с 0,4%, а размерът им се увеличава с 9,2%. 
В края на третото тримесечие на 2019 г. броят на депозитите на домакинствата е 9,571 милиона, като намалява на годишна 
база с 0,9% при годишно понижение от 1,5% в края на юни 2019 година. Размерът на тези спестявания в края на септември 
е 53,887 млрд. лева, като нараства с 8,2% на годишна база при същия годишен ръст в края на юни. В края на септември 
спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити намалява с 0,2%, а размерът им се повишава с 1,6%. 
Според изчисленията на централната банка с 5,5% расте обемът на спестяванията на фирмите на годишна база във влогове 
над 1 млн. лева, докато депозитите на гражданите в сметки от 200 хиляди до 500 хиляди лева за една година се увеличават 
с 22,2%. 
 
√ Президентът връща предложението за избора на Гешев за нов главен прокурор 
Очаквам истинско състезание между кандидати, а не формално изпълнение на процедурата по избор за главен 
прокурор, заяви Румен Радев 
Президентът Румен Радев връща указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор, предаде Агенция „Фокус“. Това 
стана ясно по време на изявление на държавния глава за медиите по повод избора на нов главен прокурор от Висшия 
съдебен съвет. 
Упражнявам правото си по Конституция и връщам на ВСС предложението за избор на Иван Гешев за нов главен прокурор. 
Това заяви президентът Румен Радев в изявление по повод избора на нов главен прокурор от Висшия съдебен съвет. 
"Очаквам истинско състезание между кандидати, а не формално изпълнение на процедурата по избор за главен прокурор. 
Издигането на един кандидат отнема от престижа и легитимността на бъдещия главен прокурор, така необходими за 
неговата нелека и отговорна мисия. Белег на демократичната държава е наличието на алтернативи за заемане на висши 
държавни длъжности", каза Радев, цитиран от БНТ.  
Ето и цялото изявление на Румен Радев: 
"Конституцията възлага на главния прокурор функции, които имат ключово значение за правосъдието, призвано да постига 
справедливост. Затова и изборът на главен прокурор засяга всеки български гражданин и изисква да бъдат разсеяни 
всякакви съмнения дали назначеният на тази длъжност ще защитава обществения интерес, правата на гражданите и 
върховенството на закона. Конституцията не ме задължава да мотивирам указа, с който назначавам или връщам на ВСС 
предложения от него кандидат. Независимо от това реших да се обърна към вас и най-вече към членовете на ВСС, които 
избират главния прокурор. И преди съм заявявал, че очаквам истинско състезание между кандидати, а не формално 
изпълнение на процедурата по избор. Издигането на един единствен кандидат не само я лиши от състезателност, но и 
отнема от престижа и легитимността на бъдещия главен прокурор – така необходими за неговата нелека и отговорна 
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мисия. Още повече - белег на демократичната държава е наличието на алтернативи при заемането на висши държавни 
длъжности. Подходът за издигането на единствен кандидат бе подкрепен на практика и от изпълнителната власт, която в 
лицето на министъра на правосъдието отказа да посочи втори кандидат и така доведе до пълната липса на алтернатива. 
Обществото ни е особено чувствително към съдебната власт като отговорна за справедливостта и затова бъдещият главен 
прокурор трябва да се ползва с високо обществено доверие. Негов израз са становища от изчерпателно изброени в Закона 
за съдебната власт субекти - неправителствени организации, професионални организации на магистрати, висши училища 
и научни организации - т.е. от гражданското общество. Само такива становища подлежат на публикуване на сайта на ВСС. 
Въпреки това ясно законово положение, бяха публикувани множество становища от държавни институции, включително 
от изпълнителната власт, като МВР, ДАНС, ГДБОП. Така в разрез със закона превес над мнението на обществените 
организации взе масираната служебна институционална подкрепа. Изборът на главен прокурор е акт с висока обществена 
значимост и начинът на неговото провеждане трябва да създава доверие в обществото, а не да поражда съмнения. С тези 
съображения упражнявам правото си по Конституцията и връщам на ВСС предложението за назначаване на г-н Иван Гешев 
за главен прокурор на Република България". 
Пленумът на ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор на 24 октомври 2019 г. По закон решението за избор на главен 
прокурор трябва да вземе Пленумът на Висшия съдебен съвет. То се счита за прието, когато се гласува с мнозинство не по-
малко от седемнадесет гласа от членовете с явно гласуване. В избора участваха 24 магистрати. „За“ кандидатурата на Гешев 
гласуваха 20 магистрати, „против“ –4 и „въздържали се“ -0, с което тя бе приета. Предстои кандидатурата му да бъде 
утвърдена с указ от президента Румен Радев. Държавният глава е този, който назначава и освобождава главния прокурор. 
Конституцията на Република България повелява, че президентът не може да откаже назначаването или освобождаването 
на главен прокурор при повторно направено предложение. Разпоредбите на основния закон в държавата отреждат на 
главния прокурор мандат от 7 години без право на повторно избиране. Съгласно Конституцията главният прокурор е този, 
който осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. 
Изборът на Иван Гешев предизвика вълна от протести, като основните искания след вече утвърдената му от ВСС 
кандидатура, са президентът Румен Радев да не подписва указа за назначението му. 
 
√ Камионите над 3,5 тона ще плащат тол такси за 6050 км 
Безплатни остават около 14 000 км от републиканските пътища  
За 6050 км от републиканската пътна мрежа камионите над 3,5 тона ще плащат тол такси. От тях 796 км са автомагистрали, 
2322 км - първи клас, и 2932 км - втори клас. 
Това обявил проф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", след третото заседание 
на Обществения консултативен съвет по въвеждане в експлоатация на електронната система за таксуване на база време и 
изминато разстояние, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Това означава, че 
безплатни остават 14 000 км от цялата републиканска пътна мрежа, която е около 20 000 км. В момента за преминаването 
по нея товарните автомобили над 3,5 тона плащат е-винетка. Безплатни остават и 20 000 км общински пътища. 
Предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане и тарифите на тол таксите, след като бъдат дискутирани от 
работна група към консултативния съвет. В продължение на 30 дни всеки заинтересован ще може да отправи своите 
предложения по тарифите. В началото на декември, преди да изтече крайният срок за подаване на предложения, 
консултантът на АПИ - Световната банка, ще организира форум за електронната система за събиране на пътни такси. 
След обявяване на тарифите за обществено обсъждане ще започне и вторият тестови етап на тол системата - с бордови 
устройства в предоставени от транспортния бранш превозни средства. Първият етап от тестовия период обхвана 
издаването на маршрутни карти и тол калкулатора, чрез който по тестови тарифи превозвачите имат възможност да 
изчислят цената на традиционните си маршрути и да планират бюджетите си за 2020 г., се напомня в прессъобщението. 
Проф. Асенов е посочил, че максималните тарифи няма да са по-високи от тестовите. "Ще балансираме така тарифите и 
покритието на пътищата с тол, че отражението върху цените на стоките от първа необходимост да е минимално", добави 
той. 
По думите на проф. Асенов за третокласните пътища няма да се плаща тол такса, а по тях минават доставчиците за 
вътрешния пазар. Механичното разглеждане на тарифите от точка А до точка Б, без мъдро реорганизиране на автопарка и 
логистичните сили, няма как да доведе до ефективност на транспортната услуга, е коментирал той. 
Стойността на продадените електронни винетки през 2019 г. вече е по-голяма от приходите от винетки за цялата 2018 г. До 
момента тази година постъпленията са 358,6 млн. лева. 
търсят 40 милиона лева. Това стана ясно от отговор на парламентарен въпрос към регионалния министър Петя Аврамова.  
 
Dnevnik.bg 
 
√ Изследователи ще създадат индекс на ефективността на политиките за хората с увреждания  
Политиките за хората с увреждания у нас да не се правят популистки и конюнктурно, а да лежат на обективен и научно 
обоснован анализ за целесъобразността на конкретните мерки. За това настоява екипът на проект "Включеност и 
увреждания", целта на който е да се създаде методика за изследване на политиките и индекс на включеност. 
За да се бъде изработен индексът, ще бъде проведено социологическо проучване. Според Боряна Димитрова от "Алфа 
Рисърч" - социологическата агенция, която е партньор по проекта, за да е добър индексът, трябва да бъдат включени 
множество измерители. От една страна трябва да има обективни индикатори като рампи, пътеки, звукови сигнали и др., а 
от друга - да се измери реалното възползване на хората от тях. 
"В другите страни хората с увреждания са видими. Те са част от обществото и имат пълноценен живот. В България не е 
така", каза Боряна Димитрова. 
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"Включването е важно от гледна точка на ефективното разходване на публични средства. Преди години нямаше пари за 
политики за хората с увреждания, а сега има финансирането, но то не се харчи ефективно. Всичко е по брюкселски подход 
- да има усвояване, да е законосъобразно, да има фактури, но няма мерител ефективни ли са политиките", каза доц. Стойчо 
Стойчев от катедра "Политология" на Софийския университет, която също е партньор по проекта. 
Според доц. Татяна Буруджиева политиките за хората с увреждания трябва да бъдат базирани на данни и доказателства, 
както и да има повече чуваемост. Тя съобщи, че по проекта във Философския факултет ще бъдат създадени курсове, а 
вероятно и цяла магистърска програма, в която да се обучават хора от институциите и политици, които се занимават с 
политики за хора с увреждания. 
"Промяната на нагласите на хората е другата цел на проекта. Във Видин, откъдето съм аз, хората ги беше страх да ме пипнат 
на улицата - да не би да съм заразен", коментира Митко Николов от Центъра за независим живот, който е в неравностойно 
положение. 
От екипа обявиха, че към изследването и индекса има международен интерес. Проектът е финансиран от Норвежкия 
финансов механизъм със 135 хил. евро. Срокът за изпълнение е 24 месеца. 
 
√ Мониторингът над България да спре, но да има общ за Европа, искат евродепутати  
Европейският парламент е настроен "за" отпадането на мониторинга върху България и Румъния, но настоява той да бъде 
заместен с всеобщ европейски механизъм за върховенството на закона. Това показаха изказвания на депутати в комисията 
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на ЕП. 
При публикуването на последния мониторингов доклад Европейската комисия обяви, че България е изпълнила критериите 
за отпадане на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП), но че иска да чуе мнението и на Европарламента и 
Европейския съвет. Това означава, че докато не се постигне съгласието на другите 26 държави-членки на Съвета, 
механизмът едва ли ще отпадне. Според източници на "Капитал" опозиция срещу подобно решение вече има. Повече за 
това четете тук. 
Време е за всеобщ механизъм 
"Механизмът за сътрудничество и проверка трябва да бъде преустановен в тази си форма. Естествено, по-нататъшното 
наблюдение, което се предвижда в друга форма, ще насърчи България да постигне повече успехи в борбата с 
корупцията и организираната престъпност.", каза Роберта Мецола от ЕНП "При всички положения е необходимо да се 
продължи с усилията". 
"Чрез повсеместния механизъм за върховенството на закона ще направим излишни тези два механизма", отбеляза Биргит 
Зипел от С§Д. Тя припомни, че Шенгенското законодателство не се покрива напълно с МСП, но двете страни изпълняват 
напълно критериите за него. 
Всичко за: Евродоклад 2019 (21) 
"Хубаво би било да превърнем МСП в един постоянен инструмент, който да действа непрекъснато по отношение на всички 
държави-членки по един партньорски начин", каза Драгош Тудораке от "Обнови Европа". Трябва съвсем ясно да кажем, 
че всъщност бихме могли да изясним въпроса за присъединяването към Шенген още днес, но аз се надявам, че ще го 
направим колкото можем по-бързо, каза още той. 
Тинеке Стрик от "Зелените – Европейски свободен алианс" припомни, че по време на мониторинга е имало прогрес, а след 
това връщане назад. "Дали не трябва да извлечем съответните изводи от опита, който събрахме във връзка с МСП, и да 
преминем към този всеобщ европейски механизъм?", попита тя. 
Конкретен проблем 
"Бих възразила на определението за постоянен прогрес" по отношение на България, каза Клеър Дейли от "Обединени 
европейски леви". Тя припомни проблемите с медийната свобода и защитата на журналистите, както и въпросителните 
около разпределянето на еврофондове за медиите в замяна на некритично отношение към правителството. Дейли 
коментира още, че при разпределянето на селскостопанските субсидии, средствата отиват у "фермерския елит". 
Дейли говори още за проблем, свързан с нейни избиратели от Ирландия и други чужденци, купили апартаменти в 
България. "Строителят на практика незаконно е искал да измъкне пари от собствениците чрез незаконна употреба на 
електро- и водоснабдяването и да използва това, за да наложи дневна такса, за да им препродава електричество, да им 
откаже потребителските права да се обърнат към други доставчици и в крайна сметка, да им откаже достъп до домовете 
им. Тези хора са били във всеки съд в България, получиха справедливост след много години и много разходи, а той смени 
името и се премести", разказа тя. "Полицията не помогна, местните политици също. Не смятам, че това би се случило в 
други държави-членки. Питам комисията, като нов евродепутат, как да помогна на тези хора, защото това е незаконно и 
няма поправяне на неправдата. Това е пълна срамота." 
Позицията на Еврокомисията 
"Напредъкът на България по МСП може да се счита за достатъчен, за да се смята, че България е изпълнила поетите си 
ангажименти. Това означава, че механизмът, бидейки преходен, може да бъде преразгледан, вземайки предвид 
възможностите, които могат да бъдат предоставени от нов всеобхватен механизъм за върховенството на закона.", каза 
Уилям Слийт от генералния директорат на Еврокомисията. "Препоръките по МСП не покриват всички области, покриват 
само това, което е включено в поетите ангажименти при присъединяването на България в ЕС. Например въпросите за 
медиите не са включени." 
Той специално подчерта три важни ангажимента, поети от България: отчетността на главния прокурор; законодателство за 
изменяне на определени разпоредби, които създават проблеми с независимостта на съдебната система; сътрудничество 
със Съвета на Европа по рамката за борба срещу корупцията. 
"България е изпълнила ангажиментите, които е поела в момента на присъединяване. Това обаче не се разглежда като 
официалното решение. Сега трябва Комисията да даде възможност на Европейския съвет и ЕП да заявят своята позиция 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/25/3982069_otmianata_na_monitoringa_se_nasochva_kum_shengeski/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/28/3983169_kyoveshi_ochakva_rezultati_v_borbata_s_korupciiata/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/28/3983169_kyoveshi_ochakva_rezultati_v_borbata_s_korupciiata/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/23/3980670_prokuraturata_opredeli_evrodoklada_kato_obektiven_i/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/11/07/3988360_borisov_uveri_venecianskata_komisiia_che/
https://www.dnevnik.bg/politika/2019/11/03/3986281_borisov_ochakva_makron_da_se_izdulji_s_podkrepa_za/
https://www.dnevnik.bg/temi/evrodoklad_2019/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/25/3982069_otmianata_na_monitoringa_se_nasochva_kum_shengeski/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/23/3980331_ekaterina_zaharieva_za_evrodoklada_horata_vse_oshte_ne/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/10/21/3979644_sled_12_godini_monitoring_ot_brjuksel_rezultati_niama/
https://www.dnevnik.bg/analizi/2019/09/16/3963874_golemiiat_skandal_e_sustoianieto_na_mediinata_sreda_v/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/10/23/3980385_borisov_vseki_den_vseki_chas_shte_rabotim_za/
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по въпроса и тези становища ще бъдат взети предвид, преди официално да се преустанови действието на МСП за  
България.", каза още той. 
 
√ Дебатът за дефицита в еврозоната е дебат от друг век, каза Макрон  
Френският президент Еманюел Макрон, който призовава за активна инвестиционна политика в Европа, заяви днес, че 
правилото за поддържане на бюджетния дефицит в страните от еврозоната под прага от 3 процента от брутния вътрешен 
продукт (БВП) е дебат, датиращ от друго столетие, предаде "Франс прес". 
"Нуждаем се от повече системна подкрепа на икономическия растеж, от повече инвестиции. Европа не може да бъде 
единствената зона, която не го прави", посочва Макрон в интервю, поместено в днешното издание на седмичника 
"Икономист". 
"Мисля, че поради това дебатът около 3-те процента (дефицит - бел. ред.) в националните бюджети и за 1 процент за 
европейския бюджет е дебат от друго столетие", подчертава той, имайки предвид и обсъждането на размера на вноските 
на страните от ЕС в европейския бюджет. 
Френският президент изтъква необходимостта от нов бюджетен подем, за да се подкрепи европейският растеж - искане, 
което Германия игнорира, отбелязва АФП. 
Китайците инвестират мащабно, посочва той. "Съединените щати задълбочиха дефицита, за да инвестират в сферата на 
стратегически елементи и да подпомогнат подема на средните класи", допълва Макрон. 
Германците "са големите печеливши в еврозоната, включително с проблемите в нейното функциониране". 
"Днес е необходимо просто германската система да включи, че тази ситуация не може да продължава", посочва френският 
президент. "В определен момент ще трябва да се преобърнат", подчертава Макрон, но признава, че засега бюджетното 
стимулиране остава "табу". 
Италианският премиер Джузепе Конте през септември също изрази мнение, че е необходимо да се усъвършенства пактът 
за стабилност, който задължава страните от еврозоната да поддържат бюджетния си дефицит под 3 процента от БВП, а 
дълга - до 60 на сто от БВП, за да се подкрепят инвестициите.  
 
 „Мениджър Нюз“ 
 
√ Владислав Горанов: Бюджет 2020 е добре балансиран  
Най-точното определение, което бих използвал за бюджета, е балансиран, каза пред журналисти финансовият министър 
Владислав Горанов. Той участва на съвместното заседание на бюджетната, социалната и здравната комисия на НС, на което 
се гледат държавният бюджет, бюджетът на ДОО и на НЗОК, предаде БТА. 
Според него проектът на бюджет е балансиран не само във фискалния смисъл, а в смисъла, че следва всички политики, 
които бяха заложени още в началото на този мандат - през 2017 година. 
"Последователността и предвидимостта му са положително качество, защото това, от което най-много страдаме в 
определени публични политики, е липсата на приемственост и последователност между отделните години, между 
отделните правителства, което не дава възможност за постигане на дългосрочни цели като целта за подобряване на 
качеството на средното образование, намаляване на неграмотността и връщането на децата в училище, което е възлова 
предпоставка за ограничаване на бедността сред определени групи население", посочи Горанов. 
По думите му голяма част от фискалните параметри и приоритети, заложени в 2020 година, намериха място още дори в 
предизборната програма на водещата партия в коалицията - увеличение на разходите за средно образование, удвояване 
на учителските заплати, завършването на автомагистралния пръстен с фокус върху Северна България, увеличението на 
разходите за отбрана. 
"Ако липсват съществени изненади в бюджета, за мен това е добра новина", коментира Горанов. 
Попитан дали са заложени в проекта на бюджет предпазни мерки около евентуална предстояща криза, Горанов каза, че 
излезе прогнозата на ЕК, която дава малко по-консервативни виждания за следващите няколко години за развитието на 
българската икономика, а за тази година са малко по-оптимистични от нашите виждания, но балансираният бюджет дава 
удобен инструмент за плавно преминаване на кризи. 
"Ако се появи подобна, тя би трябвало да се отрази най-вече на приходната част на бюджета, а балансираният бюджет 
дава разумен буфер през възможността за допълнителна фискална експанзия и промяна на салдото, ако толкова са 
неблагоприятни условията, че приходите драстично се разминат с предварителните разчети", отбеляза Горанов. По думите 
му ниската задлъжнялост е още един от факторите, които и ЕК, и другите международни финансови институции отчитат 
като буфер по отношение на нашата икономика. 
По отношение на заложения дълг, Горанов каза, че са заложени всички опции, които са възможни на ниво 
законодателство, което е по-добре за министерството, държавата, данъкоплатците. Това е максимално заложеният лимит, 
ние ще се стремим да не го използваме, но аз винаги съм казвал, че наличието на ликвидни буфери е предпоставка за 
цялостно усещане за предвидимост и устойчивост, допълни той. "Когато има ликвидни буфери в правителството, всички 
шокове могат да бъдат много по-лесно да бъдат абсорбирани", допълни Горанов. 
Попитан дали има опасност отново да актуализираме бюджета заради еднократно голямо плащане, финансовият 
министър каза, че не смята, големите проекти за модернизация на армията, които предстоят, се надява да бъдат вместени 
в програмите, приети от НС и да има график с разсрочено финансиране. "Дай Боже да ни изненада някоя голяма 
инвестиция, само подобно нещо би ме мотивирало да подкрепя подобно решение", допълни Горанов. 
По повод исканията за преизчисление на пенсиите със средния осигурителен доход за 2015 година, Горанов каза, че по-
високи пенсии ще имат българските пенсионери тогава, когато работещите българи имат по-високи доходи, никаква друга 
формула не е работеща. Финансовият министър добави, че другото е краткосрочно решение, граничещо с популизъм, 
защото това означава дестабилизиране на пенсионната система в краткосрочен период, формиране на огромни нови 

https://www.dnevnik.bg/citat_na_deniia/2019/11/07/3988348_citat_na_denia_nato_e_v_mozuchna_smurt/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/09/11/3961703_italiia_iska_reforma_na_bjudjetnite_pravila_na_es/
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задължения за нея и държавата и стигането в един момент в непродължителен срок, в който ще се наложи промяна на 
осигурителната тежест или ограничаване на размера на пенсиите, както в някои държави, които минаха през период на 
криза, се случи за определен период от време. 
Горанов призова да се фокусираме върху увеличението на БВП и във всички политики, които могат да отведат в тази посока, 
и в увеличението на доходите. Пенсионната система така е измислена в България, че ако се получават високи доходи, има 
и високи пенсии, заяви Горанов. 
По думите му пенсионният модел е приет с консенсус и никой не го поставя под съмнение. Той съдържа в себе си 
механизмите, по които пенсионните доходи да бъдат определяни и актуализирани година след година с оглед запазване 
и повишаване на покупателната способност на доходите от пенсии, допълни Горанов. 
 
√ Над 746 млн. лв. се чакат като приходи от тол такси и е-винетки догодина  
450 млн. лв. са предвидените през 2020 г. приходи от тол такси за използване на републиканската пътна мрежа от 
тежкотоварни автомобили над 3,5 тона и 296,3 млн. лв. от електронни винетки. Така постъпленията от таксите за ползване 
на републиканската пътна мрежа догодина ще са общо 746,3 млн. лв. 
Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на заседание на парламентарната 
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Платени ще са 6050 км от републиканската 
пътна мрежа. Останалите 14 000 км от нея ще са безплатни за тежкотоварните автомобили, както и безплатни остават 
20 000 км общинска пътна мрежа. Направихме сериозни отстъпки в обхвата на системата. Това е оптималния вариант, за 
да имаме средства за ремонт и изграждане на пътища, заяви Аврамова. 
Приходите от тол таксите ще постъпват в централния бюджет, откъдето ще се преразпределят към бюджета на 
министерството. 
Напълно е завършен вече първият етап от Електронната система - таксуване на база време (електронна винетка). Приет е 
и вторият етап от системата - таксуване на база изминато разстояние (тол такса). Тя е въведена в техническа експлоатация 
и е в тестови режим от 16 август. Към момента е на финален етап процесът на определяне на тарифите и обхватът на 
пътната мрежа, за чието ползване ще се дължи тол такса, доладва министър Аврамова пред депутатите. Изградени са общо 
200 стационарни контролни точки, допълни тя. Предстои размерът на таксите да бъде подложен на обществено 
обсъждане. 
Регионалният министър посочи, че членовете на Обществения консултативен съвет са запознати с последния вариант на 
обхвата на републиканските пътища, за които се предлага да се плаща такса за тежкотоварни автомобили. 
 
√ Официално: "Юнайтед груп" потвърди, че купува "Виваком"  
Телекомуникационният доставчик "Юнайтед Груп" (United Group) обяви официално, че ще закупи българският 
телекомуникационен оператор "Виваком" (Vivacom) за 1,2 млрд. евро. 
"Юнайтед груп", който бе сформиран официално през 2012-а година, оперира на телекомуникационни платформи и медии 
на Балканите. През 2018-а година компанията беше закупена от британският инвестиционен фонд BC Partners. Наскоро 
компанията придоби и хърватският телеком Tele2 за 220 милиона евро. 
"Виваком" е добре управлявана компания със силен мениджмънт и се вълнувам от възможностите, които имаме за да 
изградим още по-силен бизнес“, се казва в изявление на главният изпълнителен директор на "Юнайтед груп", Виктория 
Боклаг. 
За предстоящата поредна продажба на най-големия телеком у нас се заговори още в средата на годината. Миналия месец 
чуждестранни медии първо обявиха, че два инвестиционни фонда наддават за "Vivacom", а след това се появиха 
информации, че единият от тях - "Юнайтед Груп" влиза в ексклузивни преговори за сделка. 
 
√ Столтенберг: Европа ще бъде изложена на риск, ако Германия обърне гръб на САЩ  
Берлин не бива да забравя ключовата роля на Вашингтон за обединението на Европа и Германия след края на Студената 
война, заяви днес генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, цитиран от Ройтерс. 
Тези думи са реплика на изказването на германския външен министър Хайко Маас, който заяви, че обединението на 
Германия е "дар от Европа". Столтенберг, който се стреми да съхрани ангажимента към НАТО на скептично настроения 
към организацията американски президент Доналд Тръмп, се опита да припомни на Германия за усилията на САЩ за 
опазване на европейската сигурност, отбелязва Ройтерс. 
"Обединението на Германия и Европа щеше да е невъзможно без гаранцията на САЩ в областта на сигурността", каза 
Столтенберг на събитие по случай 30-годишнината от падането на Берлинската стена. "Всеки опит за дистанциране на 
Европа от Северна Америка не само ще отслаби трансатлантическия Алианс, но и ще изложи Европа на риска от 
разделение", подчерта генералният секретар на НАТО. 
Напрежението между Берлин и Вашингтон се засили при управлението на Тръмп, изтеглил САЩ от редица международни 
споразумения - нещо, което се отрази негативно на външната политика на Европейския съюз, отбелязва Ройтерс. 
На срещата на върха на НАТО през юли американският президент заяви, че Германия е "пленник" на Русия заради 
енергийната си зависимост от нея, припомня БТА. Представители на правителството на САЩ критикуват Германия, че не 
харчи достатъчно средства за отбрана. 
В статия, публикувана миналия уикенд в 26 европейски страни, германският външен министър Хайко Маас не спомена за 
приноса на Съединените щати за победата срещу Съветския съюз в Студената война и за значението на Вашингтон за 
сигурността на Европа, припомня Ройтерс. 
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News.bg 
 
√ Кристалина Георгиева: Световният дълг достигна нов рекорд 
Световният дълг достигна нов рекорд. За това предупреди на откриването на конференция директорът на Международния 
валутен фонд Кристалина Георгиева.  
Дългът на световната икономика е достигнал 188 трилиона долара или около 230% от световния брутен вътрешен продукт 
(БВП). 
Това показва увеличение на световния дълг с 14,6 на сто спрямо оценката на МВФ от април 2018 година (164 милиарда 
долара). 
Достигнати са нивата, отчетени при дълговата криза от 80-те години. 
Това са безпрецедентни равнища от Втората световна война, напомни тя. 
До голяма степен това се дължи на частния сектор, но изправя пред риск правителствата и домакинствата. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 8 ноември 
Женева. 

- Премиерът Бойко Борисов ще участва в лидерската среща „Стратегически диалог за Западните Балкани". 
*** 
София. 

- От 11.00 часа държавният глава Румен Радев ще присъства на честването на празника на храм „Св. Архангел 
Михаил" в село Славяново. 

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10:00 часа на ул. „Гургулят"-1, по повод на 99-годишнината от окупацията, Гражданския комитет „Западни 

покрайнини" организира конференция, която е под надслов „100 години от Ньойския диктат исъдбата на нашите 
сънародници в Западните покрайнини". 

- От 11:00 часа в ГДНП ще се състои честване на Празника на полицията. Ще присъства ръководството на МВР, 
директори на дирекции и структури в министерството. 

- От 14:30 часа в конферентната зала на Информационния център на МО, Съюзът на европейските федералисти и 
Европейското младежко движение съвместно с Бюрото на ЕП организират граждански форум на тема „Ще дадат 
ли обновените европейски институции нов импулс на европейския проект". На форума ще присъстват: Андрей 
Ковачев, заместник-председател на групата на ЕНП, Цветелина Пенкова, ПЕС, Искра Михайлова, заместник-
председател на групата „Обнови Европа", както и Ивайло Калфин, съветник на еврокомисаря Гюнтер Йотингер и 
Светослав Малинов, политолог, бивш член на ЕП. 

*** 
Варна. 

- От 13.00 часа в района на Военноморския музей, бул. „Приморски" № 2, ще се състои военен ритуал за полагане 
на венци и цветя пред кораба-музей „Дръзки" и бюст-паметника на капитан І ранг Димитър Добрев. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.00 часа в Музей „Възраждане и Учредително събрание" ще се проведе награждаване на финалистите в 
националния ученически конкурс "140 години Търновска конституция", иницииран от Национален клуб 
"Родолюбие". 

*** 
Видин. 

- От 10:30 часа в заседателната зала на 6 ет. в сградата на Общинската администрация ръководството на Община 
Видин през мандат 2015-2019 г. ще даде заключителна пресконференция. 

- От 18.00 часа в спортна зала „Фестивална", временно изпълняващият длъжността кмет на Община Видин инж. 
Цветан Асенов ще бъде гост на благотворителния концерт под наслов „За Ками", в подкрепа на Камелия Цолова, 
ученичка в СУ „Цар Симеон Велики". 

*** 
Враца. 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Общината ще бъдат отворени офертите за обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж". 

*** 
Русе. 

- От 11:00 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе обучение за длъжностни лица по 
защита на личните данни в публичния сектор. 

*** 
Смолян. 

- От 10:00 часа в сесийната зала, ще се състои тържественото заседание на ОбС. 
- От 13,00 часа в зала 247 в Общинска администрация - Смолян ще се проведе брифинг с участието на учениците, 

които ще участват в инициативата „Мениджър за един ден". 
*** 
Шумен. 
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- От 14.00 часа през зала 304 на общината председателят на Общинската избирателна комисия адв. Василина 
Кънчева ще връчи на Любомир Христов удостоверението на ОИК-Шумен, издадено на база на решение на 
комисията от 3-ти ноември, съгласно което той е избран за кмет на Община Шумен. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 8 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- От София до Брюксел - коментар на евродепутатите Емил Радев и Илхан Кючюк 
- Резултати и равносметки след избора - Живко Тодоров, член на Изпълнителната комисия на ГЕРБ 
- Срещу огъня - главен комисар Николай Николов 
- Режим на водата в Перник и околността - докога ще продължи? 
- Футболният клуб "Дунав Русе" във финансова криза - какво е бъдещето на отбора 

БТВ, "Тази сутрин" 
- След като Сливенския съд разреши дете без ваксина да посещава детска градина, какви са последствията? Гостува 

държавният здравен инспектор Ангел Кунчев; 
- На живо: Протест в подкрепа на баща, ще бъдат ли върнати двете му деца в Норвегия? 
- Скандалът с тъканната банка продължава. Каква е позицията на ръководството й? Тема: След решението на 

президента, ще бъде ли преизбран Иван Гешев за главен прокурор? 
- Каква е равносметката на ГЕРБ след местните избори? Гостува заместникпредседателят на партията Димитър 

Николов; 
- В рубриката "Чети етикета" ще видите: Има ли право да ни наказва работодателят заради пост в социалните 

мрежи? 
- Михаил и Кристина Белчеви за концерт-спектакъла "Булевардът". 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- За кръстосаните шпаги в ГЕРБ след изборите и каква ще е пицата заложена в бюджет 2020. Говори финансовият 

министър Владислав Горанов. 
- : Битката на един баща за децата си. На живо - родители излизат на протест в негова подкрепа. 
- Без дом. Повече от 100 семейства в Русе може да останат на улицата след фалит на фабрика. 
- Среща с Кубрат и Тервел Пулеви преди решаващите им мачове на ринга и за битките извън бокса 

 


