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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
News.bg 
 
√ Програмата "България 2030" - важен документ за политиката на развитие във всички сектори 
С Национална програма за развитие България 2030 трябва да бъде направена реална стратегия за потребностите на 
обществото и хората. В следващите етапи трябва да заложим адекватни политики и цели в синхрон с бизнеса и гражданите. 
Това обяви заместник-министърът на финансите Маринела Петрова, която представи приоритетите на програмата пред 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). 
Целите на програмата са насочени в технологична трансформация, демографски подем, намаляване на неравенствата, 
иновативна и интелигентна България, образования и умения, наука и научна инфраструктура, интелигентна индустрия, 
зелена и устойчива България, кръгова и ниско въглеродна икономика, чист въздух, устойчиво селско стопанство, отзивчива 
и справедлива България, духовна и жизнена България, култура и туризъм. 
Програмата е важен документ за политиката на развитие във всички сектори на държавното управление. Тя е един жив 
документ в развитие, който ще търпи промени в следващата една година. Предвижда се програмата да бъде одобрена от 
Министерския съвет до края на 2020 г., обясни зам.-министърът. 
От АИКБ подкрепят усилията на правителството за национална програма за развитие. Те препоръчват да не бъде чисто 
рекламен и информационен материал, а документ, който във времето да може да бъде следен как се изпълнява. 
Васил Велев приветства модернизацията на жп транспорта, като според него трябва да бъдем дори още по-амбициозни, 
за да не останем извън железопътните модернизации. Според него трябва да бъде заложена административна реформа 
и ново териториално управление, мерки за увеличаване на човешките ресурси, мерки за социално включване и активно 
приобщаване, реформа на медицинската експертиза. От АИКБ настояват да се обърне внимание и на библиотечния фонд, 
културата и четенето.  
От Българската стопанска камара (БСК) с председател Радосвет Радев изразиха несъгласието си с това, че в програмата не 
са попаднали техните предложения и не виждат ясните усилия на мениджмънта на държавата. БСК смята, че в програмата 
има красиви думи, с неподсигурени реални действия. Кога до 2030 г. ще имаме това, което съществува от 10 години в 
Естония например, запита Радосвет Радев. 
Най-ценното нещо според него е, че материалът е готов и отворен за промени. На БСК липсва ясна макроикономическа 
рамка за развитието на страната и биха подкрепили програмата, стига тя да бъде реалистична. 
Експертите от БТПП поискаха пренасочване на част от средствата от програмата към фундаментални и приложни 
изследвания. Нямаме такива проекти, които да бъдат привлекателни за чуждите инвеститорите, изтъкнаха от Палатата и 
го определиха като проблем. 
КРИБ подкрепят Национална програма за развитие "България 2030" с аргумент, че трябва да бъде надграждана в 
зависимост от динамиката на развитието на страната. От КРИБ ще вземат участие за обсъждания на всички нива на 
програмата и конкретните интереси на Конфедерацията. 
 
Off News 
 
√ Националната програма за развитие България 2030 ще бъде редактирана и допълвана една година 
До края на 2020 г. трябва да бъде готова Националната програма за развитие "България 2030", съобщи заместник-
министърът на финансите Маринела Петрова при обсъждането на документа пред Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
Петрова акцентира, че трябва да бъде направена реална стратегия за потребностите на обществото и хората, като на 
следващи етапи трябва да се заложи на адекватни политики и цели - в синхрон с бизнеса и гражданите. 
Програмата ще се насочи в сферите на технологична трансформация, демографския подем, намаляване на неравенствата, 
иновативна и интелигентна България, образования и умения, наука и научна инфраструктура, интелигентна индустрия, 
зелена и устойчива България, кръгова и ниско-въглеродна икономика, чист въздух, устойчиво селско стопанство, отзивчива 
и справедлива България, духовна и жизнена държава, култура и туризъм. 
Националната програма за развитие "България 2030" е важен документ за политиката, както и за развитие във всички 
сектори на държавното управление. Тя е един жив документ за развитие, който ще търпи промени през следващата една 
година. Предвижда се програмата да бъде одобрена от Министерския съвет до края на 2020 г., обясни заместник-
министърът. 
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Исканията на бизнеса 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България препоръчват Националната програма за развитие да не бъде чисто 
рекламен и информационен материал, а документ, който във времето да може да бъде следен как се изпълнява. 
Васил Велев, председателят на Управителния съвет на АИКБ, приветства модернизацията на жп транспорта, като според 
него "трябва да бъдем дори още по-амбициозни, за да не останем извън железопътните модернизации". 
Според него трябва да бъдат заложени административна реформа и ново териториално управление, мерки за увеличаване 
на човешките ресурси, мерки за социално включване и активно приобщаване, реформа на медицинската експертиза. 
АИКБ настояват да се обърне внимание и на библиотечния фонд, културата и четенето. 
Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев е на мнение, че в програмата има красиви думи, но 
неподсигурени с реални действия. Според БСК липсва ясна макроикономическа рамка за развитието на страната. 
БСК обаче ще подкрепи програмата, стига тя да стане реалистична. 
От Българската търговско-промишлена палата обърнаха внимание на фундаменталните и приложни изследвания - към 
момента нямаме такива проекти, които да бъдат привлекателни за чуждите инвеститори. 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България подкрепя Националната програма за развитие "България 
2030", но настоява тя да бъде надграждана - в зависимост от динамиката на развитието на страната. 
Съюзът за стопанска инициатива настоява да има акцент върху стартиращите предприятия, както и целевите индикатори 
за добро управление да бъдат с по-амбициозни стойности. 
 
Дарик  
 
√ Пакет от мерки чертаят развитието на България до 2030 г. 
До края на следващата година трябва да бъде готова националната програма, която чертае развитието на страната ни за 
следващия 10-годишен период. 
Проектът на на Националната програма за развитие „България 2030“ се изготвя от Министерство на финансите, а днес 
Националният съвет за тристранно сътрудничество подложи на обсъждане стратегическия документ. 
Заседанието откри вицепремиерът Марияна Николова, която в изказването си наблегна на важността на документа, който 
на практика определя визията, както и основните цели и политики на развитие във всички сектори на държавното 
управление. 
Основните насоки на програмата бяха представени пред социалните партньори от заместник-министърът на финансите 
Маринела Петрова. Тя определи програмата като „жив документ“, който през следващите години вероятно ще търпи 
промени. 
Преди да бъде окончателно приета, стратегията отново следва да бъде подложена на дебат в НСТС.  
Участие в дискусията взеха и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Техният 
представител Радка Йосифова отбеляза, че от организацията дават „пълна подкрепа“ и „висока оценка“ за усилията на 
правителството и в частност на финансовото министерство, насочени към изработването на стратегически документ, 
обхващащ 10-годишен период. 
Според нея програмата трябва да бъде „детайлизирана“ в бъдеще, за да отговаря на „динамиките на обществените 
отношения“. От КРИБ заявиха още готовност да участват в обсъжданията на всички нива, но подчертаха, че на този 
предварителен етап не може да се предвидят точно целите в отделните икономически оси, заради което се въздържат от 
оценка дали подкрепят или не конкретни политики. 
В този си вид стратегията получи подкрепа и от председателя на АИКБ Васил Велев. Според него обаче вътре са заложени 
и някои труднопостижими цели, а някои приоритети са занижени с оглед на 10-годишния период. „Трябва следващите 10-
години трябва да се стремим към интелигентна индустрия“, препоръчва той. 
„Липса ни ясна макроикономическа рамка за следващите 10 години“, отчете Димитър Бранков от Българската стопанска 
камара. От там настояха документът да мине през задълбочен дебат в парламента. 
 
Аctualno.com 
 
√ Държавата чертае програма за развитие на България до 2030 г. 
До края на 2020 година ще бъде изготвена Национална програма за развитие на страната до 2030 година. Това стана ясно 
по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), предаде БГНЕС.  
„България 2030" е изключително важен документ, който определя визията и основните цели и политики на развитие на 
всички сектори на държавното управление“, отбеляза при откриването на заседанието вицепремиерът Мариана 
Николова. 
Основните насоки на програмата бяха представени пред социалните партньори от заместник-министъра на финансите 
Маринела Петрова. Според нея програмата е „жив документ“, който през следващата година ще търпи промени. Преди да 
бъде окончателно приета, стратегията отново ще бъде подложена на дебат в НСТС. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев заяви, че подкрепят в този вид стратегията. 
Същевременно отбелязва, че в нея са заложени от една страна труднопостижими цели, а от друга – някои приоритети са 
занижени с оглед на 10-годишния период. Като занижен критерий Велев посочва политиката на държавата в областта на 
демографията. Липсва ясна политика в енергетиката и въздушният транспорт. В областта на образованието план приемът 
трябва да се съобразен с потребностите на пазара на труда.  
„Трябва следващите 10-години трябва да се стремим към интелигентна индустрия“, препоръча Велев.  
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Липсва ни ясна макроикономическа рамка за следващите 10 години“, отчита Димитър Бранков от Българската стопанска 
камара (БСК). „Считаме, че като национален документ, който трябва да мине на задълбочен експертен дебат и парламента, 
заяви още той.  
Цветан Симеонов от Българската търговско-промишлена палата (БТПП) отбеляза, че не бива да се пропуска пренасочване 
на средствата за приложни изследвания. „Много по ефективно би било институтите с парите от бюджета да разработват 
по няколко проекта. Когато наш или чужд инвеститор попита - да имаме на масата готови предложения. Това е хронична 
болест на всички предишни правителства - да нямаме готови, направени, привлекателни проекти“, оплака се Симеонов. 
 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
Investor.bg 
 
√ Търговското салдо на България е на минус, но дефицитът се свива с 38% за година 
За девет месеца от страната са изнесени с 3,2% повече стоки в сравнение с година по-рано, а са внесени с 1,1% по-
малко спрямо същия период на 2018 г. 
Търговското салдо на България за първите девет месеца на годината е отрицателно, но намалява с над 38% за една година, 
показват предварителните данни за търговията на страната, представени от Националния статистически институт. За 
периода от януари до септември то възлиза на 2,962 млрд. лева, като само през септември общото външнотърговско салдо 
(износ FOB - внос CIF) пак е на отрицателна територия с 86 млн. лева. 
От статистиката се вижда, че за девет месеца износът от България възлиза на 42,636 млрд. лева, което е с 3,2% повече в 
сравнение с година по-рано. През септември експортът е на стойност 4,728 млрд. и намалява с 1,1% на годишна база. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 

От януари до септември в страната са внесени стоки на стойност 45,599 млрд. лв. (по цени CIF), или с 1,1% по-малко спрямо 
същия период на 2018 година. Само през септември импортът намалява с 6,9% на годишна база, като възлиза на 4,814 
млрд. лева. 
Стокообмен с трети страни 
В НСИ изчисляват, че през първите девет месеца на 2019 г. изнесените български стоки за трети страни са с 3,4% повече в 
сравнение с година по-рано, като експортът възлиза на 13,613 млрд. лева. 
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Руската федерация, Съединените американски щати 
и Република Северна Македония, които формират 50% от износа за трети страни. Само през септември експортът от 
България за трети страни намалява с 3,2% на годишна база и е в размер на 1,495 млрд. лева. 
За девет месеца при износа на български стоки  за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска 
класификация, най-голям ръст в сравнение с година по-рано, е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (43,7%) и 
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„Минерални горива, масла и подобни продукти“ (20,4%), а най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, 
класифицирани главно според вида на материала“ (21,4%). 
 
Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за трети страни през периода 2018 - 2019 

година (Спрямо същия месец на предходната година) 

 
Вносът на стоки в България от трети страни от януари до септември за една година намалява с 6,9% и е на стойност 15,387.9 
млн. лева (по цени CIF). 
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. 
В сравнение с преди година през септември импортът от трети страни намалява с 18,8% и е в размер на 1,574 млрд. лeвa. 
 
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от трети страни през периода 2018 - 2019 

година (Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, в периода януари 
- септември най-голямо увеличение на годишна база има в секторите „Храни и живи животни“ (24,9%) и „Мазнини, масла 
и восъци от животински и растителен произход“ (20,3%). Най-голям спад се има в сектор „Минерални горива, масла и 
подобни продукти“ (30,7%). 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември 2019 г. е на 
минус с 1,774 млрд. лева. Само през септември то е на отрицателна територия със 78,5 млн. лева. 
Търговия с ЕС 
Според предварителните данни на НСИ през периода януари – август износът на България за европейските партньори 
нараства с 3,6% спрямо година по-рано и е в размер на 25,790 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са 
Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66,5% от износа за държавите - членки на ЕС. 
Замо през август износът за ЕС намалява с 4% спрямо година по-рано и е в размер на 3,160 млрд. лева. 
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите девет 
месеца в сравнение със същия период на миналата година най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла 
и подобни продукти“ (29,9%), а най-голям спад има в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен 
произход“ (14,2%). 
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Вносът на България от ЕС от началото на януари до 31 август се увеличава с 2,4% на годишна база и достига 26,970 млрд. 
лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. 
Само през август импортът от ЕС нараства за една година с 5,2% и е в размер на 3,127 млрд. лева.                  
При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на тази 
година на годишна база най-голямо е процентното увеличение има в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ 
(25,6%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. 
Горивата)“ (21,6%). 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август е на минус с 1,180 млрд. лева. 
 
Дарик 
 
√ Желязков запозна посланик Мустафа с концесията на летище София 
Двустранните отношения между България и САЩ бяха в основата на разговора между министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и новия посланик на САЩ в България Херо Мустафа. 
„От години работим много добре със САЩ, най-вече в областта на високите технологии, услугите с висока добавена 
стойност и споделените услуги", това заяви Росен Желязков. Дигиталната трансформация и новите технологии раждат 
предизвикателства пред всички държави за справяне с киберзаплахите. Страните изразиха готовност за сътрудничество в 
областта на устойчивото развитие на дигиталните инфраструктури. 
Двамата бяха категорични, че отношенията между България и САЩ се базират не само на съюзническите ни отношения в 
рамките на Алианса, но и на споделянето на общи ценности и перспективи. „Динамичната политическа и икономическа 
среда доказва, че имаме добро партньорство, което се измерва с реални резултати“, каза още Росен Желязков. 
Министърът представи пред посланика и развитието по Трансевропейските транспортни коридори 8 и 10, както и общия 
проект с Гърция за изграждането на мултимодалния коридор Солун-Александруполис-Варна-Русе. 
По време на разговорите министърът запозна посланик Мустафа с концесията на летище София. Двете страни изразиха 
увереност, че с успешното концесиониране на столичното летище, интересът на авио превозвачите за директни полети 
между двете държави ще се увеличи. 
От своя страна посланик Херо Мустафа покани министър Росен Желязков на официална визита в САЩ, в която акцент ще 
бъде кибер сигурността и развитието на 5G мрежата. 
 
В. Moнитор 
 
√ Горанов отчита състоянието на хазната 
В парламента депутатите продължават да обсъждат Бюджет 2020 
Какво е състоянието на държавната хазна до септември месец - това ще стане ясно днес. Финансовият министър Владислав 
Горанов ще отчете харчовете пред колегите си в Министерския съвет на редовно заседание. 
Той вече обяви, че данъците се събират с добро темпо, но заради плащането на новите изтребители F-16 наведнъж се 
наложи финансовите планове на държавата да се променят. 
На днешното си заседание кабинетът ще отпусне и допълнителни пари за справяне с щетите от бедствия. В 
миналогодишния бюджет бяха заложени 70 милиона лева за непредвидени ситуации. Общините обаче имат искания за 
около 4 пъти повече пари. 
Междувременно депутатите продължават с обсъждането на бюджета за 2020 г. Предвижда се догодина бюджетът да е 
балансиран или иначе казано държавата да похарчи толкова, колкото и събира. 
Заложен е икономически растеж от 3,3%, безработица – 4,1% и инфлация от 2,1%.. 
 
√ БНБ: Критериите за Еврозоната са изпълнени, проблемът е в пазачите 
Критериите за влизане в Еврозоната са прекалено прости, проблемът е в тези, които пускат във валутния съюз дали смятат, 
че изискванията са достатъчни. Така коментира зам.-управителят на БНБ Калин Христов за готовността на България да влезе 
в т. нар. "клуб на богатите" по време на лекция на тема "30 години пазарна икономика" в УНСС.  
По думите му критерии от Маастрихт са изпълнени. Влизането на България в монетарния съюз зависи от отговора на 
въпроса какво е бъдещето на Еврозоната, смята Христов: "Ако стигнеш до извода, че бъдещото му е светло, тогава трябва 
да се запиташ дали структурата на икономиката ти като развитие е на нужното ниво". 
Подуправителят на БНБ смята, че Еврозоната е къща, построена от покрива надолу не е оптимална структура. Затова и в 
нея ще протече реформа." Две неща не са решени, едното е дали ще има фискална централизация и фискален капацитет". 
За успешен функциониращ модел Христов даде САЩ, "които имат централен бюджет и при необходимост данъците 
събрани в Калифорниь да бъдат дадени за спасен друг щат. Такъв механизъм в Еврозоната няма, подобен бюджет не е 
дефиниран как ще се финансира в текущия договор и да се въведе механизъм за едностранни трансфери". 
Деградацията на демокрациите практически не дава е възможно за предоговаряне на договора на ЕС, затова се върви 
към" задната врата" да се разтегли вече договореното. По думите на Христов президентът Еманюел Макрон иска малък 
процент от бюджета на ЕС да се обособи за фискален капацитет, които да започне да се преразпределя. Класическото 
разделение в позициите по темата отново е на север и юг. 
"И да има подобен бюджет, той няма да е както италианците си го представят, ако безработицата е по-висока в Италия и 
веднага се взимат централизирани средства и започват да се правят социални политики. Германците никого няма се 
съгласят. Ако има подобни трансфери, те ще бъдат с условия", обясни подуправителят. Еврозоната, за да бъде устойчива 
ще трябва да реши освен проблемът с фискалната децентрализация, но и с хармонизацията на данъците. Промяна, 
поискана наскоро от Франция. Възможна ли е нова криза като 2008 г.? По думите на  Христов след 1997 г. ние знаем как да 
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упрявляваме икономиката си и рискът остава само от външен шок. Разликата преди 10 години и сега е, че тогава светът е 
задлъжнявал бързо, с голям принос на потреблението, много висок процент на нерационални инвестиции.  
"Типът на възстановяване е основан на парична политика, което води до продължаване на натрупване на дълг на 
домакинствата и относително устойчив растеж на потреблението и износ, който расте при експорт на Германия към Китай. 
Ние продължаваме да натрупваме дългове, но не и при корпоративния сектор, където инвестициите са слаби", смята 
Христов. Фирмите държат огромен кеш, който не се инвестира, а обикновено си изкупуват собствени акции. Има по-малко 
не рационални инвестиции, но домакинствата и суверените са по-задлъжнели. Христов смята, че Еврозоната ще е 
пернаментно депресирана, ако няма структурни промени, но няма да има шок както преди 10 години. 
Кризата от 2008-2009 г., обясни още зам.- управителят на БНБ, е разбила мантрата, че малките икономики може да имат 
независима парична политика. 
 
√ Спират със закон презастрояването в София  
Фандъкова създава нов ресор - „Дигатилизация и инвестиции“, Герджиков отново шеф на СОС 
Столичната община ще бори презастрояването в града с иницииране на законодателни промени. Това съобщи кметът на 
София Йорданка Фандъкова на първото заседание на новоизбрания общински съвет, след като положи клетва за четвърти 
път като градоначалник на столицата. 
Фандъкова обяви, че битката с презастрояването ще бъде началото на новия й мандат. 
„Още в сряда заедно с главния архитект Здравко Здравков ще внесем в Министерството на регионалното развитие 
предложение за промени в ЗУТ, Закона за устройство и застрояване на Столична община и някои наредби“, каза Фандъкова 
и обясни, че паралелно с това ще започне и работа по промяна на общия устройствен план на града. 
До месец кметът ще предложи и промени в структурата на работа на общината. Една от тях ще бъде въвеждане на нов 
ресор - „Дигитализация и инвестиции“. Да отговаря за него, Фандъкова ще покани директора на Столичната общинска 
агенция по приватизация и инвестиции Владимир Данаилов. „Млад човек, изключително консенсусен, който има добър 
контакт с компаниите, които работят в ИТ сектора в София“, коментира Фандъкова относно Данаилов. Кметът съобщи също, 
че ще раздели ресора „Транспорт“ на два сектора - строителство и транспорт. Последно за него отговаряше Дончо 
Барбалов, който ръководеше също здравеопазването и финансите на „Московска“ 33. Той обаче не пожела да отговори 
дали отново ще бъде нагърбен с толкова задачи. 
Кметът се обърна към новите общинари и районни кметове с призива да оставят настрана партийните боричкания и да се 
съсредоточат върху работата. „Минахме през тежка кампания, в която се казаха и истини, и лъжи, но обещанието за 
промяна ни обединяваше. Промяната не е в позата, а в работата. Моята врата ще бъде винаги отворена за разговори, идеи 
и решения, няма да подкрепя популизма и опита да се решават партийни задачи”, каза кметът. 
На първото заседание на СОС беше избран и председател на съвета. Това отново ще бъде Елен Герджиков, номиниран от 
ГЕРБ и СДС и подкрепен от 33-ма общински съветници. Негови заместници ще бъдат проф. Иво Петров от ГЕРБ, Милка 
Христова от БСП и Борислав Игнатов от „Демократична България“. Герджиков благодари за подкрепата и също като 
Фандъкова призова общинарите да работят повече и да говорят по-малко за политика. “Ще продължим да бъдем 
политици, но да го направим през градивната работа. Има общи идеи и ако поне тях осъществим, ще направим София по-
добър град”, заяви Герджиков. Днес на председателски съвет ще бъдат обсъдени и промени в правилника на СОС. 
Дискутирана ще бъде идеята и независими кандидати да могат да бъдат зам.-председатели на общинския съвет. 
Само 13 жени в новия СОС 
В новозибрания Столичен общински съвет влизат едва 13 жени. Това стана ясно по време на клетвата на съветниците. 
Общият им брой е 61, като най-голяма е групата на ГЕРБ и СДС - 27. БСП е с 15 съветници, „Демократична България“ - 12, 
ВМРО - 4-ма, „Атака“ - 2-ма, и независимият Борис Бонев от „Спаси София“. Най-много жени ще има в групата на ГЕРБ – 7, 
и по три в редиците на БСП и „Демократична България“. Първата сесия на новоизбрания общински съвет беше открита от 
управителя на област София Илиан Тодоров. След което беше отслужен молебен от Негово Преосвещенство 
Белоградчишкия епископ Поликарп. 
 
News.bg 
 
√ Депутатите се заеха с бюджета на НЗОК за 2020 г. 
Депутатите се заеха с бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2020 г. 
Основната цел на законопроекта е да се осигури достъпна, качествена и своевременна медицинска помощ на 
здравноосигурените лица и равнопоставен достъп на лечебните заведения, отговарящи на условията за сключване на 
договори с НЗОК, за да могат да предоставят на професионално и високо ниво медицински и дентални дейности. За 
осъществяването на тази цел в бюджета на НЗОК за 2020 г. се предвиждат 394,7 млн. лв. повече за разходи и трансфери 
(всичко) в сравнение с 2019 г.  
В приходната част на бюджета за 2020 г. се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 4 744,7 млн. лв., или 
с 445,1 млн. лв. повече от 2019 година, обясни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. 
Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 4 640, 7 млн. лв. или с 403,9 млн. лв. повече от 2019 
отчете тя. 
Според написаното в документа: 
От общата сума на здравноосигурителните приходи в размер на 4 640, 7 млн. лв. от здравноосигурителни вноски сe очаква 
да постъпят 3 107,1 млн. лв. или 264,9 млн. лв. повече от 2019 г., и от трансфери за здравно осигуряване от централния 
бюджет 1 533,6 млн. лв., или с 139,0 млн. лв. повече от трансфера за 2019 г. 
От неданъчни приходи: глоби, санкции и наказателни лихви за 2020 г. е предвидено да постъпят 20,6 млн. лв., или с 0,8 
млн. лв. повече от 2019 г. 
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Предвидени са трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти 
- ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ) в размер на 4,2 млн. лв.  
За медицинска помощ на здравно неосигурените лица, включваща: интензивно лечение, комплексно диспансерно 
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) 
наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за здравето се 
предлага бюджет от 2,1 млн. лв.; 
За дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето в размер на 6,7 млн. лв.; за сумите по 
чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) в размер на 18, 4 млн. лв.; за дейностите във връзка с лечение на 
деца до 18-годишна възраст по чл. 82, ал.1а, 3 и 6 от ЗЗ в размер на 12,0 млн. лв.;  
За лечението на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от ЗЗ в размер на 2,0 млн. лв. и медицински изделия, 
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно 
осигуряване в размер на 38 млн. лв. т.е. общо за 2020 г. са предвидени 83,4 млн. лв. или 40,4 млн. лв. повече от 2019 г. 
Общо разходите и трансферите за 2020 г. са разчетени в размер 4 744,7 млн. лева, каза Менда Стоянова. Тази сума е с 394,7 
млн. лв. повече от сумата за 2019 г. В рамките на предложената сума за общо разходи и трансфери само за разходи са 
предвидени 4 739,2 млн. лв. и за предоставяне на трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона 
за здравното осигуряване и към бюджетни организации, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК 
са 5,5 млн. лв. 
От общата сума на разходите 4 739,2 млн. лв. за текущи разходи се предлагат 4 595 млн. лв., като тази сума е по-голяма с 
382,1 млн. лв. от същите разходи за 2019 г.; за придобиване на нефинансови активи за 2020 г. са планирани 5,0 млн. лв., 
толкова колкото е през 2019 г. 
От сумата за текущите разходи 4 595 млн. лв. с най-голям относителен дял са разходите за здравноосигурителни плащания, 
които за 2020 г. са разчетени на сума 4 454 млн. лв., или повече с 337,6 млн. лв. от закона за 2019 г. Тези средства се 
разпределят както следва: 

1. за първична извънболнична медицинска помощ 244,0 млн. лв. или с 19,0 млн. лв. повече от 2019 г. 
2. за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) 

наблюдение 264, 7 млн. лв., или с 14,0 млн. лв. повече от 2019 г. 
3. за дентална помощ 179,8 млн. лв., или с 12,8 млн. лв. повече от 2019 г.; 
4. за медико-диагностична дейност 94,3 млн. лв., или с 4,3 млн. лв. повече от 2019 г. 
5. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно 

лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и 
лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при 
пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън 
стойността на оказваните медицински услуги 1 243,8 млн. лв., или със 126,0 млн. лв. повече от 2019 г. в т.ч.: 

5.1. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение 
на територията на страната 677,3 млн. лв., от които се предлага за лекарствени продукти, назначени с протокол, за които 
се извършва експертиза - 365,1 млн. лв. и за лекарствени продукти за домашно лечение на територията на страната, извън 
лекарствените продукти, назначени с протокол, за които се извършва експертиза и медицинските изделия и диетичните 
храни в извънболничната помощ - 312, 1 млн. лв.; 
5.2. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които 
НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 466,6 млн. лв. 
5.3 за лекарствени продукти по списък за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания, коагулопатии 
и други редки заболявания с разнородни характеристики - 99, 9 млн. лв. 

1. за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ 110,0 млн. лв. или повече с 6,0 млн. лв. от 
2019 г. 

2. за болнична медицинска помощ 2 247,3 млн. лв., или с 245,8 млн. лв. повече от 2019 г. 
3. за други здравноосигурителни плащания със законопроекта се предлага сума в размер на 70,1 млн. лв., или с 90,3 

млн. лв. по-малко в сравнение с 2019 г., в т.ч. цялата сума е за медицинска помощ, оказана в съответствие с 
правилата за координация на системите за социална сигурност.  

В бюджета на НЗОК за 2020 г. са предложени разходи за персонал в размер на 45,4 млн. лв. Тази сума е по-голяма от сумата 
на разхода за персонал за 2019 г. с 4,1 млн. лв. За издръжката на административните дейности по здравното осигуряване 
за 2020 г. се предлага да се изразходва сумата 12,1 млн. лв. 
За 2020 г. плащанията за сметка на средствата от трансфера на Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 3 са 
в размер 83,4 млн. лв., или с 40,4 млн. лв повече от 2019 г. Тази сума е предназначена да се разходва за: 

1. лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал.2, т. 3 от Закона за здравето - 4,2 млн. 
лв. или с 2,4 млн. лв. по-малко в сравнение с 2019 г. 

2. дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) 
наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение 
при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а, 6б от Закона за здравето - 2,1 млн. лв. 
като се запазва нивото на бюджетните средства от 2019 г. 

3. дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето се предвижда разход от 6,7 млн. 
лв. или с 2,4 млн. лв. повече от 2019 г. 

4. суми по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване се предвижда увеличение с 2,4 млн.лв. в предвидените 
средства в сравнение с 2019 г., а именно в размер на 18,4 млн. лв. 

5. дейности във връзка с лечение на лица до 18 годишна възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закон за здравето в размер 
на 12 млн. лв. 
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6. дейности във връзка с лечение на лица над 18 годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето в размер 
на 2 млн. лв. 

7. медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата 
на задължителното здравно осигуряване - 38,0 млн.лв. 

През 2020 г. се запазва и размерът на разходите за придобиване на нефинансови активи от 5,0 млн. лв. За резерв, 
включително за непредвидени и неотложни разходи, са предвидени 139,2 млн. лв. или с 12,1 млн. лв. повече от 2019 г. Със 
законопроекта се предлага трансферите за Националната агенция за приходите по чл. 24, т. 6 от Закона за здравното 
осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната 
здравноосигурителна каса за 2020 г. да бъдат в размер на 5,5 млн. лв., или повече с 0,5 млн. лв. от 2019 г. 
Депутатите приеха на първо четене бюджета на НЗОК за следващата година. "За" бяха 120, 88 бяха против от БСП и ДПС. 
 
√ "Еврохолд" оспорва забраната за сделката с ЧЕЗ  
"Еврохолд България" АД внесе жалба в Административния съд срещу решението на Комисията за защита на конкуренцията 
(КЗК) да забрани сделката за активите на чешката ЧЕЗ в България, съобщи money.bg. 
В отделно съобщение от ЧЕЗ също са заявили, че са обжалвали решението. 
Споразумението за €335 милиона беше блокирано на 24 октомври т.г. от регулатора. В решението си от Комисията 
посочиха като причина пазарната мощ на "Еврохолд" на застрахователния пазар и един конкретен продукт, свързан с 
енергийния пазар. Въпреки че българският холдинг декларира пред КЗК, че е готова да не разработва и продава подобен 
продукт, Комисията все пак блокира сделката. 
Европейската и световна практика в развитите страни е регулаторите да работят заедно с компаниите по постигане на 
условия, в рамките на които конкуренцията на пазарите няма да бъде нарушена, а не блокиране на сделката. 
Комисията забранява за втори път продажбата на активите на ЧЕЗ у нас. 
Междувременно от "Еврохолд" съобщиха още, че продължава по изпълнението на обявената през октомври стратегия за 
създаване на силна регионална ютилити компания в рамките на холдинга по модела на "Евроинс Иншурънс Груп" АД (EИГ), 
която е една от големите застрахователни групи в Югоизточна Европа (ЮИЕ). 
Компанията запазва интереса си към придобивания в енергийния сектор в региона и вижда в тях възможност за 
диверсификация на портфолиото си. Компанията потвърди, че има интерес към активите на ЧЕЗ в съседна Румъния. 
Самата ЧЕЗ съобщи днес, че е получила интерес от над 30 купувачи за бизнеса си в южната ни съседка. Очаква се 
първоначални предложения да бъдат изпратени през декември, а през второто тримесечие на 2020 - конкретни оферти. 
Надеждите са сделката да бъде сключена до края на първото полугодие на 2021 г. 
Припомняме, че Комисията за защита на конкуренцията не разреши на "Еврохолд" да закупи активите на доставчика на 
ток, от компанията майка в Чехия съобщиха, че най-вероятно ще обжалват решението. 
След като КЗК обяви решението си, от "Еврохолд" също излязоха със позиция. Според тях блокирането на сделката 
всъщност е позитивна оценка за финансовата мощ на холдинга и като потвърждение за възможностите на компанията да 
реализира мащабни придобивания. 
Припомняме, "Еврохолд" влезе в сделката за ЧЕЗ през април, след като КЗК отстрани "Инерком" от процедурата. На 20 юни 
2019 г. "Eвpoxoлд Бългapия" купи ЧЕЗ cлeд дълги пpeгoвopи мeждy чeшĸoтo дpyжecтвo и бългapcĸaтa "Инepĸoм". 
Именно новината, че "Инерком" иска да купи ЧЕЗ предизвика скандал и в правителството, и в българското общество. 
Bъпpeĸи пъpвoнaчaлнaтa cдeлĸa, пpидoбивaнeтo бe cпpянo oт Koмиcиятa зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa cлeд шyмнo 
пpoтивoпocтaвянe oт пoчти вcичĸи пoлитичecĸи cили. Лично познанство бе повод министър Теменужка Петкова да си 
подаде оставката, която обаче не бе приета. 
Обвинения за тъмна сделка бяха отправени и при новината, че "Еврохолд" преговаря с ЧЕЗ. 
През август "Еврохолд България" подаде искане в антимонополната комисия за сделката с ЧЕЗ. 
 
Economic.bg 
 
√ Правителството е готово с модела за изплащане на вторите пенсии 
Опасенията им са по-скоро за сумите, които ще получат първите пенсионери по новия модел на осигуряване 
Първите допълнителни пенсии от частните пенсионноосигурителни дружества ще може да се изплащат по три различни 
начина - пожизнено, разсрочено за определен период от време и накуп. Пенсиониращите се обаче няма да може да 
избират кой от тези варианти предпочитат, а това ще се определя въз основа на натрупаните пари по индивидуалната им 
партида. Това стана ясно от представените от социалния министър Бисер Петков за обществено обсъждане законови 
промени, определящи как ще се изплащат допълнителните пенсии от есента на 2021 г. 
Петков обясни, че в сегашната нормативна уредба при пенсиите има недостатъци, които в бъдеще биха довели до 
проблеми. „Досега са маркирани само някои общи положения при фазата на изплащане на допълнителните пенсии, а до 
старта на въпросната фаза остават по-малко от две години“, коментира министърът, напомняйки, че първите жени, които 
имат и допълнително пенсионно осигуряване, ще се пенсионират през есента на 2021 г. 
Експертите, които присъстваха при представянето на промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) не изразиха 
особени критики към предложения модел за изплащане, а се фокусираха върху това защо първите допълнителни пенсии 
се очаква да бъдат много ниски. Бе изразено дори опасение дали ниските суми, които ще бъдат плащани първоначално, 
не биха предизвикали обществен скандал и не биха накарали някои работещи да спрат да се осигуряват и да работят "на 
черно". 
Представените от Петков законови изменения предвиждат частните пенсионноосигурителни дружества да създават 
специални фондове в левове, в който ще се съхраняват средствата за пожизнените допълнителни пенсии на осигуряващите 
се при тях. Въпросните фондове ще се създават при определянето на първата пожизнена пенсия от страна на даденото 
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дружество. Парите във фондовете ще идват както от прехвърлените средства от индивидуалната партида на отделните 
осигурени лица, така и от прехвърлени средства от резерва за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии при 
недостиг на средствата. 
Когато по партидата на дадено осигуряващо се лице не са натрупани достатъчно средства за отпускането на пожизнена 
втора пенсия, но в същото време събраните пари надхвърлят трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен 
стаж (219.43 лв. от 1 юли тази година) даденият човек ще може да си получи натрупаните пари разсрочено. Сумата, която 
ще му се изплаща в този случай, няма да може да е по-висока, отколкото е минималната пенсия, нито пък ще може да е 
по-ниска от 15% от минималната пенсия. 
Ако пък събраните от пенсионноосигурителното дружество средства за дадено лице са по-малко от трикратния размер на 
минималната пенсия, то осигуряващият се ще може да си получи парите наведнъж. 
Гарантираният размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост, както и на сумите в случай на разсрочено 
изплащане на партидата, не може да бъде по-малък от сумата от брутния размер на преведените от Националната агенция 
за приходите (НАП) и Националния осигурител институт (НОИ) осигурителни вноски за съответното осигурено лице. Ако 
осигуреното лице пожелае, пенсионноосигурителните дружества са задължени да му предложат гарантиране на размера 
първата пожизнена пенсия за старост, изчислена на база натрупаните средства по индивидуалната партида, когато те 
надхвърлят брутния размер на преведените осигурителни вноски. 
Допълнителната пожизнена пенсия и сумата при разсрочено изплащане ще се актуализират поне веднъж годишно в 
зависимост от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за изплащане на пожизнени пенсии 
(съответно на фонда за разсрочени плащания), но гарантираният им размер няма да се променя. 
Допълнителната пожизнена пенсия ще се актуализира с не по-малко от 50% от разликата между реализираната доходност 
на фонда и техническия лихвен процент, с който е изчислената въпросната пенсия. Сумата за разсроченото плащане пък 
ще се актуализира с не по-малко от 50% от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за 
разсрочени плащания. 
По отношение на унаследяването на индивидуалната партида в дадено пенсионноосигурително дружество правилата 
предвиждат при смърт на пенсионер наследниците му да имат право на дължимите средства, оставащи при отпусната 
пожизнена пенсия с даден гарантиран период на изплащане. Когато става дума за разсрочено изплащане на партидата, 
наследниците ще може да вземат наведнъж или разсрочено остатъка от средствата, оставащи във фонда за разсрочено 
плащане на починалия. 
Когато пенсионерът, получаващ пожизнена пенсия, няма наследници, дължимите след смъртта му средства ще остават 
във фонда за изплащане на пожизнените пенсии от дружеството. В случай на разсрочено плащане пък при смърт на 
пенсионер без наследници, остатъкът от средствата ще се прехвърлят в резерва за гарантиране изплащането на 
пожизнените пенсии. 
Законовите промени в КСО също така предвиждат да се повиши с 2.5 млн. лв. изискването за минимален капитал на 
пенсионноосигурителните дружества. Докато досега то бе за минимум 5 млн. лв. минимален капитал, то ако се приемат 
промените, то вече ще е за 7.5 млн. лв. Всяко пенсионноосигурително дружество ще е длъжно по всяко време да разполага 
с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност. Тя ще възлиза на 4% от 
капитализираната стойност на поетите задължения за изплащане на пожизнени пенсии и разсрочени плащания, но няма 
да може да е под 7.5 млн. лв. 
Събралите се на представянето на законовите промени експерти имаха критики не толкова към предложените правила 
как да се изплащат допълнителните пенсии след есента на 2021 г., а по-скоро по отношение бавното натрупване на 
средства в пенсионноосигурителните дружества през годините досега. Най-остър в това отношение беше бившият 
министър на труда и социалната политика (2001-2003 г.) Лидия Шулева. Тя напомни, че когато през 2001 г. е било 
обсъждано въвеждането на т.нар. „втори стълб на пенсионното осигуряване“, е било предвидено вноската към 
пенсионноосигурителните дружества първоначално да е 2% и постепенно да достигне 7%. Вместо това се е тръгнало от 2%, 
после вноската се е качила на 3%, а към днешна дата е достигнала ниво 5%. Така предвидените 20 години за натрупване 
на средства за вторите пенсии ще се окажат недостатъчни и през 2021 г. т.нар. „първа кохорта“ по втория стълб ще получат 
много ниски допълнителни пенсии. 
„Има сериозна опасност първите пенсионери да поучат по-ниски пенсии, отколкото ако бяха осигурявани изцяло в НОИ“, 
заяви Шулева. 
Тя също така определи като проблем и факта, че докато събираемостта на вноските за допълнителното пенсионно 
осигуряване е от интерес на осигуряващите, тази отговорност е била поверена на НОИ – институция, която няма пряк 
интерес да следи за събираемостта, тъй като при проблем, отговорност ще носи пенсионноосигурителното дружество, а 
негативите ще са най-вече за пенсионера. Именно заради задаващия се сериозен проблем с допълнителните пенсии 
Шулева призова държавата да предприеме мерки за смекчаване на негативния ефект, но не обясни конкретно какви биха 
могли да са те. 
Петков от своя страна коментира, че ниската доходност не е чак толкова вследствие на лоша законова уредба, колкото на 
очаквана още при въвеждането на „втория стълб“ по-висока доходност на пенсионноосигурителните  дружества. 
Опасения за сумите, които ще започнат да се изплащат от есента на 2021 г., изрази и бившият социален министър и настоящ 
председател на социалната комисия в парламента д-р Хасан Адемов. Той коментира, че макар очакваните по-ниски 
първоначални втори пенсии да са логично следствие от по-краткия срок за натрупване на средства и от ниските вноски към 
дружествата, се опасява, че когато хората видят сумите, които ще получат, ще се разрази скандал, който би могъл да откаже 
някои от работещите в момента граждани да се осигуряват и те да предпочетат да работят „на черно“. 
Представители на пенсионноосигурителните дружества коментираха, че Шулева не е съвсем добре запозната с начина им 
на работа и че са очаквали да не се повдига темата за доходността и първите пенсии. Те подчертаха, че важната тема е 
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била начина на предоставяне на средствата, а не толкова размера им, но по тази тема участниците в кръглата маса нямаха 
особени коментари. 
След вчерашното обществено обсъждане промените в КСО трябва да бъдат приети и от парламента. Доколко обявените 
днес правила ще останат без промяна между първо и второ четене от депутатите засега е трудно да се каже. 
 
БНТ 
 
√ Бюджет 2020: Как ще се разпределят парите?  
В студиото на "Сутрешния блок" дискутираха Дора Янкова от "БСП за България", Кръстина Таскова от "ВОЛЯ - Българските 
Родолюбци", Александър Сабанов от "Обединени патриоти", Александър Иванов от ГЕРБ и Сергей Кичиков от ДПС. 
Дора Янкова, "БСП за България": Естествено е, тъй като средствата за осигуряването касаят над 2,5 млн. български 
граждани. Това редизвика в нас опозицията гняв, управляващите бяха по-спокойни, защото ние смятаме, че около 14 лв. 
увеличение няма да подкрепи хората, които са бедни в България. Българските пенсионери са бедни. 
Александър Иванов, ГЕРБ: 800 млн. лева са повече парите за държавното обществено осигуряване, където 700 млн. са 
увеличенията на пенсиите. От следващата година от 1 юли ще бъдат индексирани всички пенсии с най-голямото 
увеличение за последните години - 6,7 %. От догодина ще бъдем свидетели на средна пенсия, която е 412 лв. Тя преминава 
за първи път прага от 400 лв. 
Сергей Кичиков, ДПС: Ние не отричаме положителните неща, които ги има в бюджета - 17% педагогически персонал, 
учители, 10% държавни служители увеличение на заплатите. Но тук ощетените са социално слабите - пенсионерите, 
майките, които получават обезщетение за раждане на дете за втората си година. Нашият прочит е, че трябваше да има 
реформи, които да доведат развитието на България да използваме икономическия тренд, в който се намираме в момента, 
за да можем да тръгнем с темпове да приближаваме към средноевропейското равнище на развитие. 
Александър Сабанов, "Обединени патриоти": Между първо и второ четене ще направим предложение минималната 
пенсия да стане 250 лв., за което няма да трябват кой знае колко пари - около 80-90 млн. лв. Всички знаем, че при 
изпълнението на бюджета остават едни суми, за които това не е кой знае какъв фактор. 
Другото, което ще предложим, е безплатна детска градина за децата над 4 години. 
Мисля, че тази година и предната нарастването на доходите на всички е видимо. 
Кръстина Таскова, "ВОЛЯ - Българските Родолюбци": За нас този бюджет е един инерционен бюджет. Държавата ще 
продължи да съществува, ще се движи по начина, по който се е движила до момента. Опитва се в някаква степен да бъде 
и догонващ. /.../ Поглеждайки в детайл показателите и всичките разчети става ясно, че няма никакво желание може би за 
борба с корупцията, разходите са също толкова високи. 
 
√ Прокурист и проверки в болницата на Пазарджик заради фалшите ТЕЛК решения  
Прокурист влиза в болницата в Пазарджик, а досегашният заместник-председател на борда на директорите ще бъде 
директор на здравното заведение до избора на нов титуляр. След журналистическо разследване за издавани фалшиви 
ТЕЛК решения в болницата в Пазарджик, специалисти от Националната експертна лекарска комисия започват проверка. 
Вижте повече подробности в прякото включване на Мариела Хубинова от Пазарджик. 
Въпросът кой ръководи болницата в Пазарджик не получи своя еднозначен отговор. През целия ден комуникацията ни с 
ръководството на здравното заведение беше силно затруднена и получавахме противоречиви сигнали кой е влязъл в 
кабинета на изпълнителния директор - дали досегашният шеф д-р Вълчев или наследникът му д-р Темнилов. От здравното 
министерство ни отговориха, че за временно изпълняващ длъжността директор, до провеждане на Общо събрание на 
акционерите, е определен д-р Красимир Темнилов. По наша информация обаче, днес постът все още е заемал д-р Вълчев. 
По-рано в болницата се появи и информация, че част от медиците са готови да подадат колективна оставка, в знак на 
съпричастност с досегашния директор д-р Вълчев. Но не намерихме обаче лекар, който да потвърди това. В болницата са 
категорични, че не се притесняват от започналите проверки - от Медицински надзор, прокуратурата и Националната 
експертна лекарска комисия. Последната трябва да проверява издадените ТЕЛК решения в болницата. 
Досегашният директор д-р Вълчев твърди, че както неговото пожизнено ТЕЛК решение, така и тези на председателите на 
двете комисии, вече са проверявани от здравното министерство и прокуратурата, и няма открити нарушения или конфликт 
на интереси. 
Тази сутрин никой в болницата не знаеше кой ще ръководи лечебното заведение до избора на нов директор. По-късно 
стана ясно, че след като бъде вписан в Търговския регистър, постът ще заеме д-р Красимир Темнилов. За прокурист ще 
бъде назначен Антоан Дончев. 
Докато в болницата се чудеха кой е новият им директор, пред ТЕЛК комисиите се извиха опашки. Двамата председатели 
на експертните комисии, уличени, че имат пожизнени ТЕЛК-решения, издадени от подчинените им, заявиха, че в това няма 
нищо нередно. 
Д-р Ангел Генов: Тя е минала при мене на ТЕЛК, аз съм минал при нея, няма къде на друго место, ние сме като другите 
хора, боледуваме, съвсем нормално е. Но след нашата комисия има решаваща комисия, където си има председатели, 
където си има лекари в НОИ и те проверяват много щателно нашите неща. Особено когато се касае за лекари. 
Д-р Снежана Кабаджова: Аз не получавам пенсия по болест, аз получавам пенсия за изслужено време и старост. 
Пожизнено ТЕЛК решение ми се полага, защото аз имам навършени години, имам и необходимия трудов стаж. От това 
решение аз нищо не ползвам, не получавам пенсия по болест. 
И двамата лекари не се притесняват от проверките в болницата и заявиха, че ще търсят правата си в съда. 
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√ Предупреждение за проливни валежи в Кюстендил, Благоевград, Смолян и Кърджали  
Днес ще бъде предимно облачно, с валежи, по-съществени в крайните югозападни и южни райони, където е обявено и 
предупреждение за значителни количества. Ще духа умерен югоизточен вятър. Минимални температури - между 8° и 15°, 
в София - 9°, максимални - между 16° и 21°, на места в Североизточна България - до 24°. 
В планините ще бъде много ветровито, със силен и бурен южен вятър. Проливни валежи от дъжд се очакват в масивите от 
Югозападна България. Сняг ще превалява само по най-високите части, където максималните температури ще бъдат около 
нулата. 
В четвъртък ще продължи да вали, на повече места в източната половина от страната. Вятърът ще се задържи от югоизток, 
до умерен. Максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 14° и 19°. В петък и през почивните дни ще бъде 
предимно слънчево, особено в планините, но ще има и много райони с все по-гъсти и по-трайни мъгли. 
 
√ Български превозвачи се жалват от дискриминация в комисията по петиции в ЕП  
Комисията по петиции в Европейския парламент разгледа две български петиции, свързани с пакета Мобилност. Български 
превозвачи се оплакват от дискриминационно отношение в Германия, Белгия, Франция и други западноевропейски 
държави. 
Според вносителите на петициите българските превозвачи биват допълнително проверявани за документи, които не са 
необходими. В някои случаи са налагани и неправомерни глоби за това, че шофьорите нощуват в камионите. Комисията 
остави петициите отворени, което означава, че Европейският парламент продължава да следи случаите. 
Ангел Джамбазки - евродепутат от ВМРО/Европейски консерватори и реформисти: Когато френските, белгийски и 
германски катаджии спират само български и румънски камиони, това е дискриминация. Когато френските, белгийски и 
германски полиция и катаджии изискват документи, които не са необходими по законодателството, това е дискриминация. 
Целта на тази дискриминация е пределно ясна - да бъдат забавени българските превозвачи, да не могат да доставят стоката 
си навреме, да бъдат глобени, да бъде разстроен начинът, по който работят. 
 
√ Военните министри на ЕС одобриха нови проекти за сигурност и отбрана  
Военните министри на страните от ЕС одобриха 13 нови проекта по линия на Постоянното структурирано сътрудничество. 
Така броят на съвместните проекти в областта на сигурността и отбраната става 47. 
В постоянното структурирано сътрудничество участват 25 държави от ЕС, сред които и България. Новите проекти са 
свързани със защита на киберпространство, каккто и обучения за действия при химична, биологична, радиологична и 
ядрена заплаха. Военните министри имаха и среща със зам.-генералния секретар на НАТО Мирча Джоана. 
Федерика Могерини, върховен представител по въпросите на външните работи и сигурността: Сътрудничеството и 
партньорството между ЕС и НАТО никога не са били по-силни. Силен ЕС в областта на отбраната помага на НАТО да бъде 
по-силен, а силно НАТО също е важно да сигурността на Европа. 
 
Dnevnik.bg 
 
√ Учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. от началото на следващата година  
С най-малко 17% ще нараснат заплатите на педагогическите специалисти в образователната система от началото на 
следващата година. Това е записано в Анекса към Колективния трудов договор (КТД), подписан от Министерството на 
образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на 
предучилищното и училищното образование. 
Според документа учителите ще получават не по-малко от 1085 лв. основна заплата. Минималните възнаграждения на 
старшите учители ще достигнат 1120 лв., а на главните учители – 1176 лв. Директорите на детски градини и училища ще 
получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите – 1246 лв. 
За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за трудови възнаграждения на учителите, 
съобщават от образователното министерство. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни 
заплати на непедагогическия персонал. 
С анекса се завишават допълнителните възнаграждения за класните ръководители, както и за лекторските часове. Въвежда 
се и изискване 50% от средствата за квалификация в бюджетите на детските градини и училищата да бъдат използвани за 
вътрешни или междуинституционални обучения под формата на методически семинари, дискусионни форуми, открити 
практики, презентации на творчески проекти, резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и други. Целта 
е учителите да обменят добри практики, да се учат взаимно, да споделят и насърчават иновации. 
 
√ Съдът дължи обезщетение, ако чрез негово решение е открадната фирма, реши касационният съд  
Софийският градски съд (СГС) ще трябва да плати обезщетение от поне 101 хил. лева. То е заради това, че чрез негово 
незаконно решение е спомогнал за кражба на фирмени дялове. Това е решил в петък Върховният касационен съд (Бойко 
Стоилова, Мими Фурнаджиева, Велислав Павков - докладчик) по дело, образувано от частичен иск на германския 
гражданин от български произход Константин Мавродийски.  
Цялата му претенция е за 2 млн. лв., която той тепърва може да предяви, съобщава "Капитал". Решението може да отвори 
вратата за търсене на отговорност от съдилищата за най-различните злоупотреби, които стават възможни чрез 
противозаконни съдебни решения. 
През 2003 г. чрез измама синът на Мавродийски е изключен като съдружник във фирмата "Роял Център", а малко след 
това теренът на бул. "България", който дружеството е притежавало, е бил продаден, а после и препродаден няколко пъти. 
ВКС приема, че германският гражданин е бил ощетен от продажбата, тъй като е изключен незаконно като съдружник с 
решение на съдията от фирменото отделение на Софийски градски съд Димана Йосифова. Въпреки спорните ѝ действия 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/11/12/3990841_sudut_dulji_obezshtetenie_ako_s_negovo_reshenie_e/
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по това и други дела, тя се издига в кариерата. През 2012 г. беше номинирана от ГЕРБ и назначена за съдебен инспектор, 
а след това - командирована дълго време във Върховния административен съд. 
Повече по темата четете тук. 
 
√ Какво следва от интелигентната трансформация с 5G 
Или n-начина, по които мобилните мрежи от пето поколение ще променят света  
Мобилните мрежи от пето поколение или 5G ще променят света до неузнаваемост. Това твърдение ще го чуете от повечето 
хора, компании и институции, които промотират тази нова технология. Всички са прави за трансформиращия ефект, който 
5G ще има върху живота ни и икономиката на държавите. Има няколко условности – това ще е дълъг процес, който ще 
отнеме време и няма да го усетим веднага. Акцентира се и доста върху свръхбързите скорости и минималното забавяне 
(latency) на връзката, но не и на останалите възможности, които новите мобилни мрежи ще открият, макар и доста от тях 
да бъдат осъществени след пет или повече години. 
Именно дългосрочните ползи и големите перспективи за икономически растеж карат големите държави по света да влязат 
в истинска надпревара за разгръщането на 5G технологията. Да се приемат стратегии и да се взимат мерки, както и да се 
активизират регулаторите в страните, за да могат телекомите по-бързо и ефективно да изградят новите мрежи. 
Включително да бъдат и фокус на търговската война, която двете водещи световни икономики в момента САЩ и Китай 
водят. Малко или много, една от причините за нея е в изоставането на Вашингтон в развитието на собствени 5G технологии, 
за сметка на Пекин. 
Съединението прави силата 
През тестовете на българските оператори ясно бяха демонстрирани очевидните ползи от петото поколение мрежи. Това 
са гигабитовата скорост, съпоставима с тази на директен оптичен кабел, и минимално забавяне на връзката. При 
изпитанията на българските телекоми беше постигната мобилна връзка от 2Gbps и забавяне под 15ms, което дори е само 
частица от възможностите на 5G. 
Подобни характеристики позволяват стриймването на видео връзка с виртуална реалност на живо, което позволява 
преглед на пациент дистанционно, професионални игри на електронни спортове и други. Българските оператори покриха 
някои от основните възможности със своите тестове през последните шест месеца. 
За новите мобилни мрежи дори се говори за 100Gbps скорости при забавяне от 1ms. Но тези показатели ще бъдат 
постигнати след няколко години, когато технологията достигне до по-зрял етап на развитие. Точно в дългосрочните 
възможности на 5G са скрити истинските ползи на следващото поколение мобилни мрежи. Тогава ще се отключи напълно 
потенциала им и съответно тяхната роля за ежедневието ни и икономиката на страните. 
Бързите скорости и минималното забавяне са само парче в цялостния пъзел. Към тях добавяме възможността в един 
момент всички разнородни в момента физически мрежи да бъдат обединени в една. Понастоящем единственото 
унифицирано нещо е съдържанието – интернет и облачните услуги. Инфраструктурата е фрагментирана, тоест има отделна 
оптична мрежа, която с безжична WiFi такава дава достъп в дома или офиса. Мобилната мрежа е напълно отделена в 
последните стъпки до крайните потребители. Към тях добавяме и трети тип мрежи, които са предназначени за свързване 
на множество сензори и устройства на много близки разстояния. Това е начинът, по който с настоящото поколение 
технологии може да изградим Интернет на нещата (IoT). 
Всички те в момента работят и се управляват независимо, като обединяващото звено е облака. Този подход има редица 
недостатъци – дублиране на мрежи, смущения на сигналите, както и цялостно ограничение на свързаните устройства и 
много други. 
При 5G ще настъпят радикални промени. Всички изброени мрежи ще могат да бъдат обединени под една шапка. Петото 
поколение свързаност ще позволи да бъдат изградени и управлявани като единна инфраструктура. В един момент 
оптичните или LAN кабелите до дома могат да станат излишни. Огромното предимство на 5G е възможността да свързва 
милиони устройства наведнъж, да им осигурява достатъчен капацитет, както и да ги разделя на категории, така че да няма 
смущения. 
Четвъртата индустриална революция 
Всичко това ще отключи пълния потенциал на т.нар. Четвърта индустриална революция (или Индустрия 4.0). При нея 
имаме хиперсвързаност на всичко с всичко, комуникация и обработване на данните в реално време и изкуствен интелект, 
който да може да автоматизира повечето процеси. Ролята на 5G е да осигури този нов тип хомогенна връзка. 
Веднъж изградена, тя ще позволи развитието на множество разнообразни приложения. Концепциите като умни градове и 
домове вече ще се осъществяват много по-лесно и евтино. Цялостен свързан град, в който информацията от трафика, било 
то автомобилен, пешеходен, градски транспорт или алтернативен такъв ще може да се анализира и коригира в реално 
време. Ще има възможост за следене на сметоизвозването, умно паркиране и дори ремонтиране на различен тип градска 
инфраструктура. 
Автономните автомобили ще могат да придобият масовост, да се стриймват не само филми, както е в момента, но и 
съдържание за виртуална реалност. Облачният гейминг ще може напълно да измести сегашните конзоли или компютри 
по домовете. Недостигът на лекари ще бъде компенсиран с дистанционно диагностициране в реално време, като в един 
момент ще могат да се извършват по този начин сложни операции. 
Производството, строителството и много други сектори ще могат да се възползват от тази хиперсвързаност. Чрез нея не 
само ще подобрят значително производителността си, но и ще могат да предвиждат какво ще се случи след година-две, 
кога трябва да се правят извънредни профилактики и ремонти и много други. 
Световна надпревара 
Всичко това няма да стане изведнъж като с вълшебна пръчица, дори ако започне изграждането на 5G мрежи - 
разгръщането на техния потенциал, както технически, така и като приложения е процес, който ще отнеме години. Но 
позитивният ефект се разглежда доста сериозно от повечето държави. Оценката на Световната асоциация на мобилните 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2019/11/12/3990841_sudut_dulji_obezshtetenie_ako_s_negovo_reshenie_e/
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оператори (GSMA) е, че в рамките на следващите 15 години 5G мрежите ще допринесат до 2,2 трлн. долара в световната 
икономика. 
Има и друго - в момента инвестициите в 5G са значителни, а възвращаемостта от тях ще дойде след няколко години. Първи 
изпитаха това някои доставчици на оборудване като Nokia, а след тях по веригата са самите оператори. По изчисления на 
GSMA до средата на 2019 г. телекомите са инвестирали над 160 млрд. долара. 
Това кара държавите да започнат да инвестират не само средства, но и да търсят облекчения как да насърчат телекомите 
в изграждането на новото поколение мобилна инфраструктура. Китай, САЩ, Южна Корея и Япония са сред лидерите, като 
малко зад тях се нарежда Европейския съюз. Брюксел определя някои хармонизирани правила за 5G като например кои 
радиочестоти да се използват в рамките на целия Стар континент, а държавите-членки са ангажирани да го осигурят на 
операторите. Честотите са първата и основна за момента пречка пред разгръщането на новото поколение мобилни мрежи. 
Затова и доста от държавите по света започнаха бързи действия по освобождаването на допълнителен радио ресурс и 
предоставянето му на телекомите. 
ЕС има и специален план, който е разработен и в действие от 2013 г. за развитието на 5G. В него са включени и 700 млн. 
евро допълнителни средства за стимулирането на развойната дейност в тази посока. Според визията на Брюксел, до края 
на 2020 г. във всяка държава на ЕС трябва да има поне по един свързан град с новата технология. Националните регулатори 
и правителствата също така трябва да осигурят свободен радиочестотен спектър, който да може да се ползва от 
операторите за ефективно пускане на 5G. Сред идеите за допълнително облекчаване на операторите, са споделяне на 
определени честоти и дори на определен тип инфраструктура. 
 
√ Хранителните отпадъци в туризма са проблем, по-голям от очакваното  
Туристите, които пътуват с личната си чаша за кафе и отнасят в торба отпадъците си, вече ги има, но все още са единици, 
на фона на масовия турист. Едновременно с това хранителните отпадъци, изхвърляни от по-многобройната група, са 
проблем, по-голям от очакваното, предупреди изследване на университетите на Източна Финландия и Южна Калифорния, 
цитирано в специализираните медии. 
Годишно около 1.3 млрд. тона храни се похабяват, което се равнява на една трета от световното потребление, пресмятат 
учените. И докато за оползотворяването им в хотелите и ресторантите се знае повече и си има правила и отчетност, новите 
форми на туризъм отварят пред изследователите обширни области за проучване. 
В последното десетилетие бързо се развиват и придобиват масовост нови, непознати досега форми на пътуване - като се 
започне от къмпингите, къщите за гости, през коучсърфинга и се стигне до платформи за настаняване от рода на Аirbnb, 
както и престоят при близки и приятели. Пътуващите по този начин обаче също са отговорни за отпадъците, които 
произвеждат, но за местните власти те остават "неуловими" в мерките за намаляване на количествата на боклука, 
коментира мениджърът на проекта Юхо Песонен от финландския университет. "Нуждаем се от модел, който описва как 
хранителният отпадък се създава от туристическите домакинства и как това се променя с времето", казва той. 
Дубровник забрани новите ресторанти 
Междувременно чуждестранните медии съобщиха, че властите в Дубровник планират да забранят откриването на нови 
ресторанти в продължение на пет години, а на мястото на затварящите съществуващи няма да могат да се настаняват други 
заведения, съобщи Си Ен Ен. Това е една от мерките срещу свръхтуризма в хърватския град, окупиран от туристи след като 
стана сцена на снимките на "Игра на тронове". На първо време ще се забрани изнасянето на маси и столове на улицата, 
както работят 99% от заведенията. 
 
√ Унгария прие голямо наказание заради лошо управление на еврофондове  
Унгария прие наказание за лошо управление на средствата, получавани от ЕС, което може да я лиши от над 500 милиарда 
форинта (около милиард и половина евро) финансиране, предаде "Ройтерс". 
Подробности за глобата са изложени в документ, подготвен от екипа на еврокомисаря за европейската политика на 
съседство и разширяване за заседанието в понеделник на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. 
Документът е публикуван на сайта на комисията след заседанието. В него се посочва, че Унгария се е съгласила на 10-
процентно орязване на финансирането от европейските фондове заради лошо управление на средствата през текущия 
бюджетен период 2014-2020 година. 
Глобата е на стойност над 500 милиарда форинта, което е около 2 процента от брутния вътрешен продукт на Унгария, ако 
се изплати за една година. 
Десният премиер на Унгария Виктор Орбан неколкократно влезе в остри спорове с европейските институции и други 
страни членки по темата за нарушаването на върховенството на закона и използването на европейските фондове от 
Будапеща, припомня "Ройтерс". Той отрича правителството му да подкопава демократичното разделение на властите и е 
против предложение за обвързване на еврофинансирането със спазване на върховенството на закона. 
Според еврокомисията през 2018 г. осем от 30 програми за еврофинансиране, които е трябвало да бъдат "коригирани" 
заради проблеми в начина на управление, са били унгарски. През същата година, цитирайки одит на обществените 
поръчки, комисията определи Унгария като държавата членка с най-слабите национално управление и системи за контрол. 
 
√ Процесът за импийчмънт на Тръмп става публичен: какво се знае досега  
Процесът за импийчмънт на американския президент Доналд Тръмп стана публичен със започването на първите 
изслушвания на свидетели при открити врати. Демократите в Конгреса на САЩ започнаха разследването си в края на 
септември, за да установят дали Тръмп е използвал позицията си, за да накара Украйна да разследва за корупция сина на 
конкурента си в предстоящите избори Джо Байдън. 
За какво са тези изслушвания 

https://www.dnevnik.bg/evropa/regioni/2019/11/11/3987175_fermeri_koheziia_demokraciia_koi_kakvo_zashtitava_v/
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Демократите искат да натрупат възможно най-широка обществена подкрепа, в случай че решат формално да започнат 
процеса на импийчмънт. Предаваните пряко изслушвания "ще позволят на американския народ сам да оцени 
свидетелите", коментира председателят на комисията по разузнаването Адам Шиф. 
Те искат да докажат и че служители на Тръмп са забавили изпращането на финансова помощ за сигурността на Киев и са 
опитали да уредят среща с президента Володимир Зеленски, за да му въздействат. В този процес е участвал и личният 
адвокат на Тръмп Руди Джулиани. 
Трима дипломати, вече изслушани на закрити врати, сега ще говорят публично. Те ще разкажат за събитията около 
телефонния разговор на Тръмп със Зеленски на 25 юли. Непълни записки по него вече бяха разпространени от Белия дом. 
Според тях президентът е притискал Зеленски да разследва безпочвена конспиративна теория, свързана с изборите през 
2016 г. и сървърите на Демократическата партия, както и украинска енергийна компания, в чийто борд е членувал синът 
на Джо – Хънтър Байдън. 
Демократите се надяват и да докажат, че Тръмп е възпрепятствал работата на Конгреса (което също би било основание за 
импийчмънт) като е отказал да им сътрудничи и е пречил на свидетели да се появят на Капитолия. 
Кои са свидетелите 
Пръв ще се яви днес Уилям Тейлър, който е шарже д'афер на САЩ в Украйна. Разследването на Камарата вече показа 
негово съобщение, в което той пише "Лудост е да блокираш помощ за сигурността, за да ти помогнат в политическа 
кампания". Вторият – Джордж Кент, също ще свидетелства днес. При закрити врата той каза, че е бил притеснен от усилията 
на Джулиани да притисне Киев в полза на Тръмп. 
В петък пред конгресмените ще застане бившият посланик Мари Йованович, която бе отстранена от поста си през май, 
след като Джулиани започнал кампания срещу нея. Тя каза, че е била отзована набързо и ѝ е било казано, че държавният 
секретар Майк Помпео не може повече да я защитава. 
Как републиканците дават отпор 
Републиканците, които са малцинство в Камарата на представителите, също поискаха свои свидетели. Единият от тях е 
Хънтър Байдън, а другият – анонимният информатор, чийто сигнал започна разследването. Демократите могат да наложат 
вето на тези искания и вероятно ще го направят. 
Според консервативната партия разследването е едностранчиво, свидетелствата не са от първа ръка, а отзоваването на 
Йованович е страничен проблем. Тръмп също настоява, че е невинен. 
Какво се знае досега 
Непълни записки от разговора, разпространени от Белия дом, потвърждават, че Тръмп е поискал да се разследва дали 
Байдън е блокирал антикорупционно разследване срещу украинската енергия "Буризма", в чието ръководство е участвал 
синът му Хънтър. За такова нещо досега няма доказателства. Тръмп е поискал и Зеленски да разследва вече опровергана 
конспиративна теория, че хакнатите през 2016 г. сървъри на Демократическата партия са били в Украйна. 
Текстови съобщения между Тръмп и специалният посланик за Украйна Кърт Волкър, посланикът в ЕС Гордън Сондланд и 
адвоката му Руди Джулиани показват, че той е упражнявал натиск върху Зеленски. Целта е била украинският президент 
публично да обяви, че ще разследва "Буризма", преди да му бъде позволено да се срещне с Тръмп в Белия дом. 
Сондланд свидетелства, че Тръмп до голяма степен е делегирал политиките спрямо Украйна на Джулиани. По това време 
адвокатът е търсил компрометиращи факти за Байдън, който засега е най-вероятният опонент на Тръмп на изборите 
догодина. Той изрази и недоволството си, че на частно лице му е било позволено да се бърка в държавни работи. 
Шарже д’аферът на САЩ в Украйна Уилям Тейлър заяви, че Тръмп е обвързал военната помощ за Киев с исканията си. 
Волкер свидетелства, че е свързал Джулиани с високопоставен съветник на Зеленски, но не е знаел за задачата му да търси 
компромати за Байдън. 
Бившият съветник на Помпео Майкъл Маккинли каза, че е напуснал поста си заради нежеланието на министерството да 
защити Йованович. 
Бившият съветник по националната сигурност Джон Болтън е изразил тревога за въвличането на Джулиани в Украйна – 
това твърди бившият съветник на Тръмп за Русия Фиона Хил. Самият Болтън каза, че няма да свидетелства, преди 
федерален съд да му нареди това. 
 
 „Мениджър Нюз“ 
 
√ 1 249 лв. е средната заплата за третото тримесечие  
През третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата e 1 249 лв. и намалява спрямо второто тримесечие 
на 2019 г. с 0,9 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт. 
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 
,2 на сто, "Добивна промишленост" - с 5,6 на сто, и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 
на газообразни горива" - с 3,3 на сто. 
Средната брутна месечна заплата за юли 2019 г. е 1 257 лв., за август - 1 224 лв., и за септември - 1 266 лева. 
През третото тримесечие на 2019 г. средната заплата нараства с 11.8 на сто спрямо третото тримесечие на 2018 г., като най-
голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - със 17,8 на сто, "Образование" - с 
15,8 на сто, и "Други дейности" - с 15,7 на сто. 
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно 
правоотношение през третото тримесечие на 2019 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далеко-съобщения" - 2 988 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива" - 1 980 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 973 лева. Най-нископлатени са били наетите 
в: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 782 лева; "Други дейности" - 912 лева; "Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване" - 991 лева. 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/11/03/3986244_vashington_post_trump_nenavijda_ukraina_oshte_ot/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/10/3974996_zelenski_zapochna_trudna_igra_-_i_s_demokrati_i_s/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/09/3974395_trump_zapochna_otkrita_voina_s_kongresa_kakvo_sledva/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/09/28/3969433_specialniiat_pratenik_na_sasht_za_ukraina_podae_ostavka/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/09/3974062_sasht_pred_konstitucionna_kriza_-_trump_niama_da/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/09/24/3967432_trump_zamesi_zelenski_v_nadprevarata_s_baidun/
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Спрямо същия период на предходната година средната месечна заплата през третото тримесечие на 2019 г. в обществения 
сектор нараства с 10,5 на сто, а в частния - с 12,2 на сто, предава БТА. 
Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2019 г. намаляват с 39,1 хил., или с 1,7 на сто, 
спрямо края на юни 2019 г., като достигат 2,31 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2019 г. най-голямо 
намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 15,7 на сто, 
"Операции с недвижими имоти" - с 4,1 на сто, и в "Административни и спомагателни дейности" - с 2,2 на сто. Най-голямо 
увеличение на наетите е регистрирано в дейност "Образование" - с 1,3 на сто. 
В края на септември 2019 г. в сравнение с края на септември 2018 г. наетите намаляват с 5,2 хил., или с 0,2 на сто. Най-
голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Преработваща промишленост" - с 12,9 хил., 
"Селско, горско и рибно стопанство" - с 2,4 хил., и "Други дейности" - с 1.9 хил., а най-голямо увеличение - в "Създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 6,6 хиляди. В процентно изражение 
намалението е най-значително в икономическите дейности "Други дейности" и "Селско, горско и рибно стопанство" - 
съответно с 5,1 и 3,2 на сто, а най-голямо увеличение е регистрирано отново в "Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; далекосъобщения" - със 7,5 на сто. 
 
√ Бонус за резултати, а не за празници  
Около половината компании у нас дават на служителите си коледен бонус, но не с големината на 13-та заплата. Това 
показва проучване на лидера в областта на HR решенията Adecco България сред 100 български и международни компании 
от секторите ИТ, аутсорсинг, телекомуникации, финанси, търговия и производство, базирани основно в София и Пловдив.  
Оказва се, че компаниите са ориентирани към поощряване на доброто представяне и предпочитат да плащат бонуси за 
постигнати резултати, а не за конкретни празници. Вероятно и това обяснява и защо великденските бонуси са още по-
малко популярни. Срещат се при едва 20% от компаниите.  
„Проучването ни показва, че заплатата е най-важният елемент в привличането и задържаните на служители, но далеч не 
единственият. Работодателят се стреми да диверсифицира пакета от социални придобивки и компенсации, които предлага 
на служителите си, за да отговори на по-комплексните им потребности. Живеейки в конкурентна среда, всяка компания се 
опитва да се отличи, като предлага различни типове допълнителни облаги, които са част от тяхната employer branding 
стратегия. Като специалисти в областта на HR решенията, съветваме нашите клиенти за оптималния микс от финансови и 
материални стимули, които да използват.“, коментира Константинос Милонас, изпълнителен директор на Adecco Group за 
България и Гърция.  
Финансовият пакет 
на служителите включва както заплата, така и бонуси, ваучери, комисионни. Повече от половината от компаниите, с които 
Adecco работи, предлагат ваучери за храна, обикновено за 60 лв. на месец, което е необлагаемият максимум. Предлагат 
се и бонуси, обвързани с представянето.  
Предоставят се и много материални, но не пряко финансови стимули.  В над 1/3 от компаниите се дават карти за градски 
транспорт. Почти всички работодатели плащат мобилните планове и телефони, а в половината от тях се предоставят и 
служебни лаптопи, като това варира според позициите на служителите. В 2/3 от компании се предоставят и служебни 
автомобили, но за специфични позиции.  
Друг тип възнаграждение за служителите е предоставянето на различни услуги, стойността на които може да е изцяло 
поета от компанията или е с участие на служителите. Такива са например допълнителното здравно осигуряване, което 
виждаме при почти 100% от компаниите.  
„Ако компанията плаща 40 лв. полица на месец на служител за допълнително здравно осигуряване, това е много добра 
инвестиция както за компанията, така и за служителите. Срещу тази стойност служителят получава много повече 
възможности да получи качествени здравни услуги, в сравнение, ако получи 40 лв. като добавка към заплата си. От друга 
страна това би намалило затрудненията и загубите на работодателя от евентуално отсъствие поради здравословни 
причини на неговите служители“, допълни Ирина Йончева, HR директор на Adecco България. 
Застраховката живот е по-малко популярна и се среща при една трета от компаниите. Допълнителното пенсионно 
осигуряване се наблюдава при едва 11% от компаниите. В тази група придобивки се включват и отстъпки за закупуване на 
спортни карти или използване на различни услуги към кафе-вериги, ресторанти, книжарници, оптики, банкови услуги и 
много други.  
През последните няколко години изключително популярни стават политиките на компаниите за поддържане на баланса 
между личен и професионален живот. Така работодателите целят да привлекат и последните поколения (GenZ), които 
навлизат в пазара на труда, за които е важно да имат чувство за свобода, гъвкавото работно време и работа от разстояние. 
Например при повече от 80% от компаниите се наблюдава възможност за работа от вкъщи. Въпреки че минималният брой 
платен отпуск е 20 дни, в поне половината от компаниите се дават допълнителни дни, които са средно 5 на година. 
Единични са случаите, при които се дава възможността за платен отпуск на рождените дни на служителите. 
Компаниите се стремят да изграждат и позитивна офис среда. Това може да включва стаите за игра и почивка, каквито има 
при повече от половината от компаниите и особено в ИТ сектора. В 2/3 от компаниите се предлагат безплатни напитки 
например: минерална вода, кафе, чай, а често и храна: ядки, плодове и др. 
 
√ Оптимизъм на борсите в Европа преди речта на Тръмп пред Икономическия клуб на Ню Йорк  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия във вторник на фона 
на добрите финансови отчети на Deutsche Post и Infineon и в очакване на речта на американския президент Доналд Тръмп 
пред Икономическия клуб на Ню Йорк, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,89 пункта, или 0,22%, до 406,23 пункта, благодарение на надеждите, 
че Вашингтон ще отложи налагането на мита върху вноса на автомобили от ЕС. 
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Немският DAX се повиши с 80,91 пункта, или 0,61%, до 13 279,28 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 
напредна с 24,81 пункта, или 0,34%, до 7 353,35 пункта. Френският CAC 40 регистрира ръст от 16,39 пункта, или 0,28%, до 5 
910,21 пункта. 
Вниманието на инвеститорите е насочено към речта на Тръмп пред Икономическия клуб на Ню Йорк, по време на която се 
очаква той да разкрие нова информация за първата фаза от търговското споразумение между САЩ и Китай. 
„Нашият базов сценарий е, че те ще продължат напред с ограничена сделка под някаква форма“, коментира Рупрът 
Томсън, ръководител на изследователския отдел в Kingswood. „Надеждите са, че те ще потвърдят отменянето на някои от 
тарифите, които влязоха в сила по-рано“, добавя той. 
Оптимизмът около търговските преговори се отрази на сектора на производителите на чипове, като акциите на Dialog 
Semiconductor поскъпнаха с 6,88%, след като компанията повиши финансовите си прогнози за годината. 
Книжата на Infineon Technologieqes поскъпнаха с 7,38 %, което най-големият еднодневен процентов ръст от 11 месеца, 
след като компанията отчете ръст на печалбата и приходите за последното тримесечие. Печалбата след данъци е била 161 
млн. евро в сравнение със 141 млн. евро през същия период на мината година, докато приходите са се повишили до 2,06 
млрд. евро от 2,05 млрд. евро година по-рано. 
Акциите на германската пощенска и логистична група Deutsche Post DHL поскъпнаха с 4,82%, след като компанията отчете 
утрояване на нетната печалба за тримесечието. Компанията обвяи, че печалбата й за тримесечието е достигнала 561 млн. 
евро в сравнение с 156 млн. през същият период на миналата година. Тя отчете приходи от 15,55 млрд. евро, което е над 
прогнозираните от анализаторите 15,46 млрд. евро 
Междувременно книжата на швейцарската компанията Barry Callebaut AG, която произвежда шоколадови продукти за 
Nestle и Unilever, се понижиха с 6,33%, след като инвестиционната компания Jacobs Holding заяви, че продава 2,85-
процентов дял в компанията. 
Смесени резултати в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт не успяха да намерят единна посока в понеделник, като Dow Jones беше 
единственият, който се задържа в зелената зона, на фона на поскъпването на акции на Boeing. 
Промишленият индекс Dow Jones регистрира ръст от 10,25 пункта, или 0,04%, до нов рекорден връх от 27 691,49 пункта, 
наваксвайки спад от над 160 пункта в ранните часове на търговската сесия. Индексът бе подкрепен от Boeing, чиито книжа 
поскъпнаха с 4,55%, след като стана ясно, че авиационния гигант ще поднови доставките на проблемния модел 737 MAX 
от следващия месец. 
Широкообхватният Standard & Poor’s 500 се понижи с 6,07 пункта, или 0,20%, до 3 087,01 пункта, слагайки край на 
тридневната си серия от повишения.  Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 11,03 пункта от 
стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 8 464,28 пункта. 
Междувременно акциите на Cisco Systems и Qualcomm поевтиняха с 1,49% и 2,33%, след като рейтингите им бяха понижени 
съответно от Piper Jaffray и Morgan Stanley. Тези спадове обаче бяха частично компенсирани от скок на книжата на 
Walgreens Boots Alliance с 5,08%. 
Основните индекси в САЩ записват силно представяне в последните няколко седмици, което доведе до достигане на нови 
рекордни върхове. За последния месец Dow е напреднал с около 3%, докато The S&P 500 и Nasdaq са отечели ръст от 
съответно 4% и 5%. 
В петък американският президент Доналд Тръмп заяви, че не се е съгласил да бъдат отменяни митата за китайския внос в 
САЩ, опровергавайки по-ранната информация, че Пекин и Вашингтон са се договорили за подобна стъпка в търговските 
преговори. Това подкопа надеждите за скорошно подписване на т. нар „първа фаза“ на търговското споразумение между 
двете най-големи икономики в света. 
Печалби в Азия 
Основните индекси на фондовите пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения във вторник, 
докато инвеститорите очакваха новини около търговските преговори между САЩ и Китай, предаде Маркетоуч. 
Вниманието на инвеститорите продължава да е насочено и към протестите в Хонконг, който вчера бяха окървавени, след 
като полицията застреля един антиправителствен демонстрант, а друг мъж беше запален след спор с маскирани 
демонстранти. 
През уикенда Тръмп заяви, че преговорите вървят много добре, но подчерта, че все още не е договорено отменяне на 
митата. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 188,17 пункта, или 0,81%, до 23 520,01 пункта, като 
акциите на FamilyMart и Japan Steel поскъпнаха съответно с 5,08% и 1,85%. 
В континентален Китай Shanghai Composite отчете ръст от 4,85 пункта, или 0,17%, до 2 914,82 пункта, докато по-малкият 
Shenzhen Composite също напредна с 0,17%, или 2,74 пункта, до 1 614,19 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng добави 
138,73 пункта към стойността си, или 0,52%, достигайки ниво от 27 065,28 пункта, като акциите на технологичния гигант 
Tencent поскъпнаха с 2,23%. 
Южнокорейският измерител Kospi отчете ръст от 16,83 пункта, или 0,79%, до 2 140,92 пункта, след като акциите на Samsung 
поскъпнаха с 1,94%. 
Австралийският индекс ASX 200 се понижи 19,50 пункта, или 0,29%, до 6753 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 0,25 пункта, или 0,04%, до 558,02 пункта. BGBX40 напредна с 0,25 пункта, или 0,24%, до 109,94 пункта. BGTR30 
добави 0,82 пункта към стойността си, или 0,16%, достигайки ниво от 498,72 пункта. BGREIT се повиши с 0,44 пункта, или 
0,34%, до 129,61 пункта. 
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√ Коалиционното правителство на Молдова падна след вот на недоверие  
Правителството на Молдова бе свалено с парламентарен вот на недоверие, предадоха световните агенции. 
Това стана само пет месеца след формирането на кабинета на премиера Мая Санду и дестабилизира още повече бившата 
съветска република. 
Вотът на недоверие бе одобрен с 63 гласа в 101-местния парламент, информира БТА. 
Правителството на Санду бе резултат от трудно създадена коалиция между нейния прозападен блок "Акум" (Сега) и 
проруската Партия на социалистите. 
Отношенията в коалицията се влошиха заради реформата в процедурата за избор на главен прокурор. Санду, която пое 
премиерския пост през юни, имаше желанието да контролира номинирането на кандидата за главен прокурор като част 
от обещаната борба срещу корупцията. 
Говорител на външнополитическата служба на ЕС заяви, че успешният вот на недоверие срещу правителството в Молдова 
заради избора на главен прокурор е "тревожен сигнал за процеса на реформи в страната". 
Малко по-късно президентът на Молдова Игор Додон обяви, че утре ще започне консултации за бързо съставяне на ново 
правителство, предаде ТАСС. 
Додон покани на консултациите представители на Партията на социалистите на Република Молдова и на проевропейския 
блок "Акум" ("Сега"). Ако преговорите попаднат в задънена улица, то президентът има намерение да се намеси в 
ситуацията, като предложи, по думите му, "аполитичен премиер, професионалист с екип от технократи". Додон изрази 
опасение, че политическата криза в Молдова може да прерасне в социално-икономическа, ако не се предприемат бързи 
мерки. 
Ако след политическите консултации се събере мнозинство от депутати, които да подкрепят нова управляваща коалиция 
и да изберат премиер, то той ще има 45 дни, за да получи вот на доверие в парламента. В случай че това не стане, ще има 
предсрочни избори. 
 
√ Испанските социалисти договориха "прогресивно правителство" с радикалната левица Подемос  
Испанската социалистическа работническа партия на досегашния премиер Педро Санчес и радикалната левица Подемос 
начело с Пабло Иглесиас подписаха принципно споразумение за съставяне на коалиционно правителство. Това съобщиха 
лидерите на двете партии, цитирани от Франс прес и Ройтерс. 
Санчес и Иглесиас казаха, че имат намерение да съставят прогресивно коалиционно правителство. 
Социалистите и радикалната левица спечелиха на изборите в неделя съответно 120 и 35 места в 350-членния парламент, 
предава БТА. Те ще се нуждаят от подкрепата на още съюзници, за да си осигурят абсолютно мнозинство. 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 13 ноември 
София 

- От 09:00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09:00 часа в Гранд хотел София, зала „Триадица" ще бъде отпразнуван Световния ГИС Ден 2019. На събитието 

за поредна година ГИС обществото в България, в лицето на ГИС Алианс, ще събере представители на държавна 
администрация, академичните среди и бизнеса, на конференция синтезираща опита и иновациите в бранша. 
Темата тази година е: „ГИС и Инфраструктура за ВиК сектора". На събитието ще присъстват: Росен Желязков, 
министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Джъстин П. Фридман, заместник- 
посланик на САЩ в България, Красимир Живков, заместник-министър на околната среда и водите и Мария 
Габриел, еврокомисар "Иновации и младеж" в Европейската комисия. 

- От 9:30 в централата на НЗОК (ул. „Кричим"-1) - централно фоайе, ръководството на Български лекарски съюз ще 
даде кратък брифинг, на който ще очертае основните искания, които съсловната организация ще отстоява по 
време на преговорния процес по НРД 2020 г. 

- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 10.00 часа в УПМБАЛ „Св. Йоан Кръстител" 6-членна китайска делегация, посещаваща България по инициатива 

на БСП, ще се срещне с проф. д-р Цветомир Димитров и ръководството на болницата. 
- От 11.00 часа МВР ще даде брифинг по повод втора част от Акция „Зима". 
- От 12.30 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще се състои публична дискусия на 

министъра на образованието и науката Красимир Вълчев със студенти на тема: "Висшето образование в България 
- предизвикателства и решения". 

- От 13.00 часа в УМБАЛ „Царица Йоанна" - ИСУЛ 6-членна китайска делегация, посещаваща България по 
инициатива на БСП, ще се срещне с проф. д-р Бойко Коруков и негови колеги. 

- Oт 14.30 часа в зала „Изток" Народното събрание ще бъде домакин на кръгла маса на тема „Антибиотиците: 
Използвайте отговорно". 

- От 16.00 часа в зала „Рубин", хотел „Рамада София Сити Център", ще бъде открита 11-та Национална среща на 
експертите по програми и проекти в общините. 

***  
Варна 

- От 15.00 часа в Музея за история на Варна, където ще се проведе Национална кръгла маса „100 години Ньойски 
мирен договор 27 ноември 1919 - 2019 г.". Фестивалната програма включва и изложба на карикатури от Първата 
световна война, като експозицията е подготвена от възпитаници на школата по история към Първа езикова 
гимназия, с ръководител Нели Димова. 
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***  
Враца 

- От 9.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация - Враца ще се проведе първото заседание на 
Областната координационна група за учене през целия живот. На заседанието ще се приеме съставът на 
координационната група и Правилникът за дейността й. 

- От 15:00 часа в Конферентната зала на Общностния център за деца и семейства, където ще се състоят практически 
обучения на медицинските специалисти от училищно и детско здравеопазване за съвременни инжекционни 
техники и боравене с актуални технически средства, свързани с обслужването на болни с диабет. 

***  
Видин 

- От 10.00 часа в Регионалния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на новоизбрания и встъпил в 
длъжност кмет на община Чупрене Анжело Добричов и общинският съветник Илиян Тонин, който е и председател 
на Общинската организация на ПП ГЕРБ-Чупрене. 

***  
Дупница 

- От 09.30 часа ще се проведе акция по кръводаряване под мотото: „В кръвта ти е да спасяваш животи". 
***  
Пловдив 

- В 12.00 часа в офиса на ПП ''Съюз за Пловдив'' на ул. "Софроний Врачански" ще се състои пресконференция на 
съветниците в Общинския съвет от политическата сила. 

***  
Разград 

- От 11.00 часа в зала 712 на Областна администрация-Разград ще заседава Постоянната областна епизоотична 
комисия. 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 13 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- На живо: Камион уби дете в русенско село. Какви са причините? 
- Директно от морската столица: Фелдшер напуска работата си след нанесен побой; 
- Депутатите в обсъждат новия бюджет. В студиото дискутират Александър Иванов от ГЕРБ, Дора Янкова от БСП, 

Сергей Кичиков от ДПС, Александър Сабанов от "Обединени патриоти" и Кръстина Таскова от "Воля"; 
- Новите столични общинари положиха клетва. Какви са приоритетите за София - говори Йорданка Фандъкова; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Джебчийки в действие. Разказ от първо лице - на жертва в столичен магазин отказана спешна помощ; 
- Защо Бърза помощ отказа линейка на дете с алергична реакция и как се определя спешност на случая до телефон 

112? 
- Извън релси. Трамвай излезе от релсите и рани жена. Човешка грешка или техническа неизправност е причината 

за инцидента в столицата?  
- Трагедия в Русе. На метри от детска градина и училище, камион уби 5-годишно дете; 

 


