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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Blomberg TV 
 
√ Технологии и демография: Какво предвижда планът за развитие на България до 2030 г.? 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България и доц. д-р Косьо Стойчев, 
преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", Бизнес старт, 13.11.2019 
Националната програма за развитие „България 2030“ е от стратегически характер от най-висок ранг. Процесът на 
програмиране тече от много време и беше направен предварителен анализ на постигнатото от България след 
присъединяването ѝ към Европейския съюз (ЕС). Това каза Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
Той обясни, че се търси национално съгласие сред социалните партньори като работодатели и синдикати за 
стратегическите цели, приоритетите и начина на тяхното реализиране през следващите 10 години.  
Според доц. д-р Косьо Стойчев, преподавател в СУ "Св. Климент Охридски", процесите през следващите 10 години ще се 
динамизират повече в сравнение с предходното десетилетие. 
"Най-важният компонент ще са поставените приоритети. Целта е те да са достатъчно високи и да са правилни, за да 
трансферират държавата във вярната посока на развитие, да се увеличи възможността за национално израстване и 
укрепване на България в ЕС". 
Велев говори за трите стратегически цели - технологична трансформация, демографски подем и намаляване на 
неравенствата. 
"Демографският подем е много важен приоритет, тъй като България е най-бързо изчезващата нация. Недостигът на 
човешки ресурс е решаващ фактор за икономическото развитие. Би следвало от икономическото развитие да се възползват 
всички, а не само една група от обществото". 
Според Койчев сериозен проблем е изоставането на България в технико-икономически план.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Investor.bg 
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капитал в България, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов. 
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всички, а не само една група от обществото". 
Според Койчев сериозен проблем е изоставането на България в технико-икономически план. 
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√ „Бюджетът без реформи“ мина на първо четене в пленарна зала 
Още повече от същото и липса на развитите, така опозицията определи новите разчети за догодина  
Депутатите приеха на първо четене държавния бюджет за 2020 г. След дълго четене на доклади от всички парламентарни 
комисии и удължаване с 30 минути на пленарното време народните представители гласуваха план-сметката със 126 гласа 
„за" и 92 „против". 
Разчетите за догодина имат три основни приоритета - повишаване на доходите, повече за образование и повече за 
здравеопазване. За първи път от години бюджетът ще бъде балансиран. Промяна в данъчните ставки не се планира. Както 
всяка година най-много публични средства ще бъдат изразходени за социално осигуряване, здравеопазване и отбрана. А 
най-малко за култура и спорт. 
„Принципът „Колкото изкарваш, толкова да похарчиш“, определян като консервативен, но благоразумен при 
провеждането на фискалната политика, е поставен като цел за бюджетното салдо през следващата година. Предлагам той 
ще бъде запазен и след 2020 г.“, каза в началото на дебатите финансовият министър Владислав Горанов. Последователно 
през последните няколко години ограничавахме размера на превишението на разходите над приходите, за да можем за 
2020 година да представим един бюджет, в който тези два показателя са изравнени, подчерта той. „Още с коалиционното 
споразумение от 2017 година поехме ангажимент партиите, които подкрепят правителството, да не поставят темата за 
промяната на данъчната система. Такъв дебат е възможен, но предлагам той да се състои в началото на новия управленски 
мандат, а Конституцията предполага това да е през 2021 г.“ припомни Горанов. Той подчерта, че очакванията самата 
фискална рамка да извършва структурни реформи са твърде амбициозни. 
Според управляващите с новата план-сметка има с какво да се похвалят, а фактите около числата били „изопачени". 
„Средният размер на пенсията през 2020 г. се предвижда да премине 400 лв. и да достигне до 412,28 лв. Пак от юли 2020 
г. минималният размер на пенсията се повишава от 219 лв. на 234 лв. От началото на мандата на правителството на Борисов 
минималната пенсия се е повишила с 46%“, аргументира се народният представител от ГЕРБ Александър Иванов по време 
на дебата. 
Според Йордан Цонев от ДПС обаче липсват реформи, които да бъдат финансирани от бюджета. Той определи разчетите 
за догодина като „още повече от същото“ и обяви, че партията му няма да подкрепи законопроекта. Според него в 
планирането на държавните финанси няма развитие и се тъпче на едно и също място години наред, но подчерта, че от ДПС 
са „добронамерени“. 
Очаквано, от БСП също не харесаха разчетите на финансовия министър Владислав Горанов за догодина. Лидерът на 
социалистите Корнелия Нинова обяви, че бюджет 2020 бюджет на застоя, а между първо и второ четене БСП ще внесе своя 
алтернативен бюджет на развитието. Според Нинова новата план-сметка задълбочава демографската криза, и е нужен нов 
подход в управлението на държавните пари. „Няма политика за децата. Няма политика за младите семейтсва, няма 
политика за увеличаване на продължителността на живота и политика към възрастите хора. За младите няма никакви 
стимули за отглеждане на деца, за започване на бизнес. За възрастните хора се предвижда само увеличение на пенсиите 
с 6 %, които сами разбирате, че не е достатъчно“, каза Нинова и обеща, че ще предложи алтернатива, а партията отново 
ще настоява за връщане на семейното подоходно облагане. Според нея мерките в бюджет 2020 не са достатъчни и 
задълбочават проблема с бедността, отварят ножицата между бедни и богати и гарантират увеличаване на неравенството.  
За догодина са предвидени общо 46,8 млрд. лв. приходи, което се равнява на близо 37% от БВП. Това е с около 3 млрд. лв. 
повече спрямо 2019 г. и заложените 43,54 млрд. лв. приходи за тази година.  
При разходите също има близо 1 млрд. лв. увеличение – от 45,9 млр. лв., планирани за тази година, се очаква през 2020 г. 
те да достигнат 46,8 млрд. лв. Основните направления, по които ще дойдат тези допълнителни разходи, са повишаването 
на пенсиите и заплатите в образованието и на държавната администрация. Най-много разходи – 18,43 млрд. лв., са 
предвидени за социални и здравно-осигурителни плащания.  
Размерът на данъците и осигуровките остава непроменен. Без промяна остава и максималният осигурителен доход - в 
размер на 3000 лева. 
Вноската на страната ни към общия бюджет на ЕС ще бъде в размер на 1,4 млрд. лв. 
Любопитно е, че за първи път от няколко години има намаление на капиталовите разходи. Те отдавна се използват като 
удобен инструмент за реализиране на бюджетни излишъци. Често икономисти коментират, че умишлено държавата залага 
по-ниски данъчни приходи и по-високи капиталови разходи, за да може лесно в края на година да се отчете положително 
превишение на приходите над разходите (като преизпълни приходите и не реализира разходите). Тези пари (до 3% от БВП) 
се харчат без одобрението на депутатите (ако не отидат във фискалния резерв) и в общи линии отчитането им не е толкова 
строго фиксирано. 
За 2020 г. са предвидени 6,55 млрд. лв. капиталови разходи. За тази година те се очаква да достигнат 7,9 млрд. лв., но към 
края на второто полугодие изпълнението им е едва 23%. По принцип по това перо парите се разходват ударно в края на 
годината, но въпреки това рядко заложената сума се реализира. Смешното е, че опизицията отправи критки към МФ 
именно заради намалението на капиталовите разходи.  
Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, 
определен по т.нар. „швейцарско правило” на чл. 100 от КСО), като от 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, отпуснати  до 
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31 декември на предходната година, също се осъвременяват по „швейцарското правило”. За периода 2020-2022 г. тежестта 
на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва в размер на 1,2. 
Минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. ще бъде 610 лв.  
Очакваният икономически растеж ще е около 3,3%, като основните двигатели на растежа, измерени през елементите на 
БВП по метода на крайното използване, са вътрешното търсене - както по линия на потреблението, така и по линия на 
инвестициите. Частните потребителски разходи се очаква да запазят сравнително висок темп на растеж, каза министърът. 
Положително влияние върху потреблението ще има и увеличението на разходите за персонал, който се предлага за 
публичния сектор. Очаква се леко забавяне на инфлацията – около 2,1% годишно в сравнение с 2,5% за 2019 г. поради 
очакваните намаляващи равнища на международните цени на петрола. Вътрешните фактори за инфлацията обаче се 
запазват. 
В обобщение, в сравнение с тази година се отпускат половин милиард лева повече за здравеопазване, 590 млн. лв. повече 
за пенсии в съответствие с възприетия пенсионен модел и 196 млн. лв. повече за социални помощи и обезщетения. Има 
ръст от 116,4 млн. лв. ръст на средствата за програми, дейности и служби по социално осигуряване. 610 млн. лв. повече за 
образование. Заради ангажиментите на България към НАТО средствата за отбрана са повишени с над 200 млн. лв. спрямо 
тази година, с което достигат 1,61 % от БВП. 
 
√ Ще се завърнат ли инвеститорите на европейските фондови пазари? 
Според анализатори ралито на европейски акции ще продължи и ако икономическият фон и политическите 
перспективи се подобрят, много инвеститори ще се върнат 
Eвропейските фондови пазари отдавна изглеждат като класически капан за инвеститорите, които си спомнят как японските 
акции – въпреки някои спорадични ралита, останаха доста под достигнатите преди време рекордни стойности, пише 
Financial Times. 
Въпреки че индексът FTSE Eurofirst 300 се радва на успешно възстановяване през последните десет години, той все още е 
доста под върха, достигнат преди кризата. Паневропейският показател за собствения капитал все още не е успял да 
надмине своя максимум, докато S&P 500 се удвои за същия период, отбелязва изданието. 
Някои анализатори и инвеститори смятат, че промяна може и да настъпи. Те отбелязват, че континентът все още изпитва 
анемичен икономически растеж и нарастващо политическо напрежение, но виждат причини за оптимизъм. И тъй като 
Европейската централна банка (ЕЦБ) отново засили стимулите, някои инвеститори се изкушават от акции, които предлагат 
3,6% средна доходност от дивидент. 
FTSE Eurofirst се повишава с почти 20% през тази година, което е приблизително в крак с ралито на Wall Street. Европейските 
капиталови пазари се радват на сериозен приток на капитали вече трета седмица. 
„От дълго време европейските пазари са обхванати от „замразяване“ на ентусиазма на инвеститорите. Не мисля, че 
разполагаме с достатъчно данни, за да определим, че е настъпил обрат на тенденцията, но има много неща, които 
показват, че пазарът се насочва в правилната посока. От моя гледна точка европейските акции са много привлекателни“, 
коментира Каспер Елмгрейн от Amundi, който управлява активи за 1,6 трлн. евро. 
Анализаторите посочват успокояването на икономическите ветрове като основен фактор за подобряване на настроението 
на капиталовите пазари. Индексът за икономическите изненади, изчисляван от Citi – мярка за това дали индикаторите са 
под или над очакванията, е отрицателен през по-голямата част от 2018 и 2019 г., но наскоро навлезе трайно на 
положителна територия и данните се подобряват. 
Европейските банки, които бяха отбягвани от много инвеститори след кризата в еврозоната, са добър пример за тази 
промяна. Въпреки че като цяло не са любими на инвеститорите (стойността на акциите е с около 80% под предкризисния 
им връх), банковите акции поскъпнаха с около 20% от август насам. Най-силни ръстове – с по 40%, отчитат книжата на Вank 
of Ireland, испанската CaixaBank и италианската UniCredit. 
Международната обстановка също се успокоява. Тъй като повече от половината продажби на европейските компании са 
в чужбина, пазарите реагираха положително на облекчаването на търговското напрежение между Великобритания и ЕС и 
САЩ и Китай. 
Тази по-ярка глобална картина „елиминира поне някои от икономическите страхове, които имахме само преди няколко 
седмици“, казва Уейн Уикър, главен инвестиционен директор на базираната във Вашингтон компания ICMA-RC, която 
управлява активи за около 50 млрд. долара. 
Независимо от това, песимизмът по отношение на Европа остава ендемичен и траен – с известно право. МВФ направи 
мрачна оценка за икономиката на континента в най-новата си регионална икономическа перспектива, като призова 
правителствата да направят планове за „синхронизиран фискален отговор“, ако растежът се забави допълнително. 
„Като се имат предвид повишените рискове, плановете за действие при извънредни ситуации трябва да бъдат готови за 
прилагане, ако тези рискове се материализират, защото обхватът за ефективни действия в областта на паричната политика 
намалява“, посочват от МВФ. 
Стратезите от Bank of America твърдят, че европейските акции сега се търгуват с около 4% повече от оценката за 
справедливата им стойност и вероятно ще могат да се повиша с още не повече от 5% през следващите шест месеца. 
„Повечето от добрите новини вече са отразени от пазарите“, посочват експертите от банката. 
В структурно отношение Европа изглежда по-малко привлекателна от много други кътчета на финансовите пазари. Според 
някои анализатори европейските акции трябва да продължат да търгуват с отстъпка спрямо цените на други пазари. 
Някои обаче смятат, че ралито на европейски акции ще продължи. Дори и след последния силен приток на капитали тази 
година се наблюдава кумулативно изтегляне на 100 млрд. долара. През последните 24 месеца сумата достига 178 млрд. 
долара. Това означава, че ако икономическият фон и политическите перспективи се подобрят, много инвеститори могат 
да се върнат обратно. 
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АИКБ 
 
√ КОНКУРСЪТ „НАГРАДИТЕ НА БАИТ 2019“ ТЪРСИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ 
БИЗНЕС: ПОКАНА КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АИКБ  
Регистрацията за конкурса „Наградите на БАИТ“ за 2019 г. стартира преди броени дни. За 9-та поредна година БАИТ ще 
връчи награди в различни категории за принос в развитието на информационните и комуникационните технологии. 
По традиция кампанията и церемонията по награждаването се провеждат под патронажа на Президента на Република 
България Румен Радев. 
И в това издание БАИТ съзнателно търси публичност и извън сектора на информационните и комуникационни технологии, 
за да покаже, че тази най-бързо развиващата се индустрия в икономиката на страната дава тласък на развитието на всички 
останали индустрии. 
Конкурсът отново отделя специално внимание на предприятията и от другите сектори на икономиката, защото 
дигитализирането на дейността им ги прави все по-конкурентни, в условията на европейския цифров единен пазар. 
В тази връзка отправяме покана към всички компании-членове на АИКБ, които са внедрили успешни решения за 
дигитализация, да се включат в конкурса, като опишат внедряването на проекта и ползите от него. 
В конкурса, в категория „Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика“, могат да участват компании от други 
сектори на икономиката, чието решение е в експлоатация и поддръжка към 2019 г. То може да е разработено и внедрено 
както от българска ИТ фирма, така и от собствения ИТ отдел на кандидатстващата компания. 
Регистрацията е безплатна и ще бъде отворена до 24.00 ч. на 13 януари 2020 г. включително на http://bait-
awards.bg/pages/Registration/. 
Това издание на конкурса ще определи носителите на 8 отличия в следните категории: Образователна награда, Младежка 
награда, Журналистически принос, Публична администрация, Start Up Компания, Успешен български ИКТ 
продукт/услуга, Успешен ИКТ проект в полза на българската икономика и Награда за специален принос. 
Наградата за специален принос се връчва по решение на журито, чрез вътрешни номинации, като за тази категория не се 
подават кандидатури. 
Победителите във всяка категория ще получат ваучер от „Сиела Норма“, за чиято стойност могат да закупят книги в 
книжарници „Сиела“. „Ардес Информационни Технологии“ (Ardes.bg) ще осигурят на наградените електронни устройства. 
СуперХостинг.БГ ще предостави на победителя във всяка една категория, хостинг и домейн за една година. Отличените в 
конкурса ще получат и Acronis True Image 2020 – персонално решение за киберзащита, предоставено от „Акронис 
България“. 
 
В. Moнитор 
 
√ Горанов: България иска намаляване на вредното въздействие на авиационния бизнес 
България се е включила в декларация с обръщение към Европейската комисия да предложи механизъм за намаляване на 
вредното въздействие на авиационния бизнес. Това заяви финансовият министър Владислав Горанов в кулоарите на НС, 
след като миналия петък страната ни се присъедини към искането на още седем страни за своеобразен данък върху 
самолетните билети. 
По думите на Горанов било рано за да каже дали декларацията на холандското правителство за авиацията ще се отрази на 
цената на самолетните билети. Според него това до голяма степен би било спекулативно. "България се присъедини към 
една декларация, инициирана от холандското правителство, в която се констатира, че авиацията като бизнес в Европа и в 
световен мащаб генерира огромен обем от въглеродните емисии" добави той.  
Финансовият министър обяви, че самата декларация отправяла апел към ЕК да изготви анализ и да предложи на 
парламента и на съвета възможно решение в посока ограничаване или облагане на дейността на авиационните оператори 
във връзка с емисиите, които този бизнес генерира.  
Горанов поясни, че решението за подписване на декларацията от страна на България е взето на ниво обсъждане в 
Министерски съвет. 
 
News.bg 
 
√ България и Нидерландия с нова спогодба срещу двойното данъчно облагане 
Правителството одобри проект на нова Спогодба между България и Нидерландия за избягване на двойното данъчно 
облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане. 
В момента между двете страни действа Спогодбата, подписана в София на 6 юли 1990 г. в условията на различни 
икономически отношения между двете държави и при действието на различна правна регламентация в българското 
законодателство в областта на данъците. 
Сключването на нова Спогодба между двете страни се налага и поради последните развития в областта на 
международното данъчно облагане, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР) за противодействие на свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. 
На държавите се предлагат решения за преодоляване на различията в съществуващите международни данъчни правила, 
които позволяват на компаниите да минимизират данъчните си задължения, прехвърляйки изкуствено корпоративните си 
печалби към юрисдикции с ниски или нулеви данъчни ставки. 
Мерките създават и предпоставки за по-голяма данъчна предвидимост и правна сигурност за компаниите чрез намаляване 
на споровете между бизнеса и администрациите при прилагането на международните данъчни правила и изисквания. 

http://bait-awards.bg/
http://bait-awards.bg/pages/Registration/
http://bait-awards.bg/pages/Registration/
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Данъчните правила в проекта на Спогодба са съобразени с данъчното ни законодателство и съвременните принципи в 
международното данъчно облагане. 
 
√ Положително салдо по КФП за септември 2019 г. 
Министерският съвет одобри информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на 
консолидираната фискална програма за деветмесечието на 2019 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за 
публичните финанси, на база на месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет. 
По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по КФП на касова основа към месец 
септември 2019 г. е положително в размер на 1 264,5 млн. лв. (1,1 % от прогнозния БВП) и се формира от превишение на 
приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 205,7 млн. лв. и по европейските средства в размер на 
58,8 млн. лева. 
Постъпилите приходи, помощи и дарения по КФП към септември 2019 г. са в размер на 32 797,9 млн. лв. или 74,8 % от 
годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година приходите, помощите и даренията по КФП 
нарастват номинално с 3 634,3 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 3 224,6 млн. лв. (11,6 %) и постъпленията 
от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 409,7 млн. лева. 
Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26 096,2 млн. лв., което 
представлява 75,5 % от планираните за годината данъчни приходи. 
Приходите от преки данъци са в размер на 4 660,2 млн. лв. или 71,0 % от предвидените в разчетите за годината. 
Приходите от косвени данъци са в размер на 12 758,7 млн. лв., което е 77,6 % от разчетите за годината. Постъпленията от 
ДДС са в размер на 8 416,5 млн. лв. или 77,7 % от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 4 136,7 млн. лв. (77,6 % от 
разчетените за годината). Постъпленията от мита са 172,7 млн. лв. или 72,9 % от годишните разчети. 
Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 927,7 млн. лв. или 79,3 % 
изпълнение на годишните разчети. 
Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7 749,6 млн. лв., което представлява 74,7 % от разчетените за 
годината. 
Неданъчните приходи са в размер на 4 954,9 млн. лв., което представлява 74,8 % от годишните разчети. При неданъчните 
приходи се проявява базов ефект в частта на приходите по бюджета на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" 
поради влезлите в сила промени в Закона за енергетиката от 01.07.2018 г., с които бе променен механизма за събиране на 
приходи по бюджета на фонда. Поради тази причина приходите по бюджета на фонда към септември 2019 г. са по-високи 
от постъпленията за същия период на 2018 г. 
Приходите от помощи и дарения са в размер на 1 746,8 млн. лева. 
Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към септември 2019 г. възлизат на 31 533,4 млн. 
лв., което е 68,1 % от годишните разчети. Номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната 
година се дължи както на извършените разходи по бюджета на Министерството на отбраната по инвестиционен проект за 
придобиване на нов тип боен самолет за Военновъздушните сили на Република България, така и на по-високия размер на 
разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите 
в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор "Образование"), по-високи социални 
и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от 
юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания, заложено в ЗБНЗОК за 2019 г.), увеличение на разходите 
за субсидии и други. 
Нелихвените разходи са в размер на 29 954,3 млн. лв., което представлява 67,9 % от годишните разчети. Текущите 
нелихвени разходи към септември 2019 г. са в размер на 25 337,8 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на 
държавния резерв) възлизат на 4 588,7 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер 
на 27,8 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 581,6 млн. лв. или 86,9 % от планираните за 2019 година. 
Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.09.2019 г. от централния бюджет, възлиза на 997,5 млн. 
лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение 
на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС 
и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на 
традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване 
на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година. 
Размерът на фискалния резерв към 30.09.2019 г. е 10,14 млрд. лв., в т.ч. 10,12 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в 
БНБ и банки и 0,02 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други. 
 
БНТ 
 
√ Инфлацията от началото на годината е 2.5%  
Индексът на потребителските цени за октомври 2019 г. спрямо септември 2019 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%. 
Инфлацията от началото на годината (октомври 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.5%, а годишната инфлация за октомври 
2019 г. спрямо октомври 2018 г. е 2.4%, съобщиха от НСИ. 
Средногодишната инфлация за периода ноември 2018 - октомври 2019 г. спрямо периода ноември 2017 - октомври 2018 
г. е 3.0%. 
През октомври 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.5%; алкохолни напитки и тютюневи изделия 
- увеличение с 0.5%; облекло и обувки - увеличение с 9.0%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение 
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с 0.2%; жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - увеличение с 0.3%; 
здравеопазване - увеличение с 0.4%; транспорт - намаление с 0.6%; съобщения - цените остават на равнището от миналия 
месец; развлечения и култура - увеличение с 4.9%; образование - увеличение с 0.2%; ресторанти и хотели - намаление с 
0.2%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.4%. 
През октомври 2019 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 0.6%, хляб - с 1.2%, месо от едър 
рогат добитък - с 0.6%, свинско месо - с 0.6%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 4.4 и 2.5%, мляно месо (кайма) - 
с 2.6%, риба - с 1.9%, сирене - с 1.0%, извара - с 1.4%, яйца - с 0.7%, млечни масла - с 0.6%, олио - с 1.3%, грозде - с 3.4%, 
домати - с 3.7%, зеле - с 0.8%, пипер - с 9.8%, маслини - с 1.0%, зрял боб - с 0.2%, захар - с 1.4%, оцет - с 1.3%, кафе - с 0.3%, 
плодови сокове - с 0.1%, ракии - с 0.2%, вина - с 1.1%, бира - с 2.9%, и други. 
През октомври 2019 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 0.2%, месо от домашни птици 
- с 0.9%, пълномаслено прясно мляко - с 0.2%, кисели млека - с 0.1%, кашкавал - с 0.7%, маргарин - с 1.4%, ябълки - с 3.4%, 
цитрусови и южни плодове - с 1.1%, краставици - с 3.3%, зрял лук - с 5.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено 
цвекло) - със 7.0%, леща - с 3.6%, картофи - с 3.2%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.9%, сол - с 0.3%, чай - с 0.3%, 
минерална вода - с 0.3%, газирани напитки - с 1.0%, и други. 
През октомври 2019 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: цигари - с 
0.2%, облекло - с 8.3%, обувки - с 10.7%, централно газоснабдяване - с 0.3%, течни горива за битови нужди - с 0.6%, въглища 
- с 1.9%, дърва за отопление - с 0.6%, мебели - с 1.4%, хладилници - с 1.0%, препарати за почистване на съдове - с 0.9%, 
дизелово гориво - с 0.5%, автомобилен бензин А95Н и автомобилен бензин А100Н - по 0.8%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 
0.4%, метан за ЛТС - с 0.1%, услуги по обществено хранене - с 0.5%, продукти за лична хигиена и козметични продукти - по 
0.6%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: 
газообразни горива за битови нужди - с 0.2%, перални и съдомиялни машини - с 0.8%, готварски печки - с 0.4%, бойлери - 
с 1.3%, отоплителни уреди - с 1.2%, прахове за пране - с 0.3%, принадлежности за ЛТС - с 1.7%, пътнически въздушен 
транспорт - с 20.4%, телевизори - с 0.5%, услуги по краткосрочно настаняване - с 6.6%, автомобилни застраховки - с 0.2%, и 
други. 
През октомври 2019 г. цените на лекарствените продукти са се увеличили с 0.4%, а цените на лекарските услуги - с 0.2%. 
Цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец. 
Хармонизираният индекс на потребителските цени за октомври 2019 г. спрямо септември 2019 г. е 100.2%, т.е. месечната 
инфлация е 0.2%. Инфлацията от началото на годината (октомври 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 2.0%, а годишната 
инфлация за октомври 2019 г. спрямо октомври 2018 г. е 1.6%. Средногодишната инфлация за периода ноември 2018 - 
октомври 2019 г. спрямо периода ноември 2017 - октомври 2018 г. е 2.5%. 
 
√ Томислав Дончев: Политическите организми трябва да се обновяват  
За изминалите избори, числата в бюджета и идеите в политиката - в студиото на "Още от деня" говори вицепремиерът 
Томислав Дончев. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Тече комплексен политически анализ. Но изводите се натрапват от само себе си. Тези 
екипи, които образно казано са си свършили работата, те получиха своята подкрепа, другите - не. Чух от много политици 
как хората били заблудени овце, защо това не го казвате по време на изборите, а след това? Неведнъж съм имал повод да 
потвърдя за самия себе си, че колективната мъдрост работи и всеки получава това, което заслужава. Никой на никого не 
трябва да се сърди. Резултатът е добър. Има увеличаване на броя на общинските съветници, това, че има загубили, 
включително и в областни градове, демокрацията работи, хората са се произнесли. 
Вицепремиерът коментира и думите на Менда Стоянова, че хората са гласували от омраза към ГЕРБ. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Има ефект на претупване, имаме градоначалници с над 10 години стаж като кметове, 
каквито и резултати да постигаш, има нормалният ефект на умора, на омръзване и затова политическите организми трябва 
да правят необходимото да се обновяват. Това не означава, че сме конформисти. Времената се менят, днес ситуацията е 
по-различна отпреди 10 години.  
Според него политическите раздели не са попречили на резултата и въпреки по-добрия резултат не бива да се сравняват 
резултатите с предишните местни избори. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Политиката не е само да слушаме какво искат хората и да го правим. Това е много 
малодушно. Политиката трябва да генерира идеи, да убеждава хората. Безспорно на нас са ни необходими нови идеи. 
Имаме нови теми - дигитализацията, глобалната икономика е много различна. Време е да се опитаме да бъдем по-
амбициозни дори в собствените си очи. 
За коалиционното партньорство той каза, че технологията на поддържане на коалиционните отношения е в режим на 
динамична стабилност. 
Томислав Дончев, вицепремиер: Не е сграда с бетонни основи, която няма да мръдне никога. Това изисква непрекъснати 
усилия да бъде поддържана стабилността. Не съм чул от която и да е партия от малката коалиция виждане, че тяхната 
политическа траектория, позиция се разминава с това мандатът да бъде довършен. Когато говорим за коалиционни 
формати, за мен честният формат е когато има изборни резултати, да се направи преглед на това какви са коалиционните 
възможности - дали е възможно да се управлява заедно. Трябва да се работи с партньори, с които има поне минимум от 
теми, по които да има съгласие. 
За дискусията за изборното законодателство вицепремиерът каза, че българският съд трябва да се произнесе, но според 
него е лоша практика изборният кодекс да се променя непосредствено преди и непосредствено след избори. 
Томислав Дончев, вицепремиер: За мен основната тема е подготвеност, компетентност на изборните администрации. Тук 
има потенциал за много по-сериозна дискусия, включително и за промени, защо не дори на най-ниското ниво - на ниво 
секционна избирателна комисия. Става дума за хората, които участват в тази комисия, да са го правили и преди. Не трябва 
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да губим тези хора. Стои темата машинно/електронно гласуване. Появява се и нова тема - електронно преброяване на 
резултатите. Хубавото е, че до следващите избори има година и половина. 
Вицепремиерът каза, че в следващите години в България ще се появи голям автомобилен производител. 
Томислав Дончев, вицепремиер: България разполага с добри терени, с отлични макропоказатели, покрай преговорите с 
"Фолксваген" придобихме много опит. 
 
√ България и Германия ще си сътрудничат в намирането на зелени практики  
България и Германия ще си сътрудничат в намирането на зелени практики. За това се договориха заместник-министърът 
на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и Йоахим Руквид, президент на Асоциацията на германските фермери 
и президент на КОПА. По време на срещата, зам.-министър Кръстева подчерта, че в бъдещата Обща селскостопанска 
политика се акцентира върху опазването на околната среда. 
Досегашните зелени директни плащания влизат в така наречената условност за получаване на директни плащания и следва 
новите еко схеми да надграждат сегашното ниво. Двамата се обединиха около мнението, че новите зелени изисквания не 
трябва да създават затруднение за фермерите, за да са атрактивни за прилагане. 
Както е известно в предложението на ЕК за регламент, новите екологични практики са задължителни за държавите членки, 
но доброволни за земеделските стопани. Тя изтъкна и важността от запазване на преходната национална помощ след 2020 
г. и увеличаване на бюджета за обвързана подкрепа, като по този начин ще се поддържа стабилност в подкрепата на 
земеделските стопани. От своя страна Йоахим Руквид подчерта, че настояват за 2-годишен преходен период със запазване 
на същите правила и схеми. 
Зам.- министърът проведе среща и с Герхард Шветйе, президент на Селскостопанската камара на Федерална провинция 
Долна Саксония в гр. Хановер, Германия. Двамата се договориха за обмен на опит в областта на селското стопанство. „На 
прага на новата Обща селскостопанска политика, трансферът на знания трябва да работи на добро ниво. 
България и Германия имат много допирни точки в областта на земеделието и бихме взаимствали от Вас добри практики 
чрез обучение на наши експерти“, каза заместник-министър Кръстева. От своя страна Герхард Шветйе запозна зам.-
министър Кръстева със структурата и функциите на Земеделската камара и изрази готовност за съвместна работа. 
 
√ ВСС ще прегласува кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор  
Висшият съдебен съвет ще прегласува кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор на България. 
До процедурата се стигна след като миналата седмица президентът Румен Радев отказа да подпише указа за 
назначаването му с мотива, че не е имало реално състезание за поста. 
Иван Гешев беше избран за ръководител на държавното обвинение на 24 октомври с 20 гласа "за" и 4 "против". 
Той беше единствен кандидат за поста, а процедурата около избора му беше белязана от множество протести и 
контрапротести. Днес Гешев се нуждае от поне 17 гласа, за да бъде преизбран за главен прокурор. 
Ако ги получи, президентът ще е длъжен да подпише указа за назначаването му. В противен случай, следва нова процедура 
с възможност за предлагане на други кандидати. 
БНТ ще излъчи гласуването на живо от 10:00 часа тази сутрин. 
 
√ Спрягат ли Цацаров за шеф на КПКОНПИ?  
Седмица преди да изтече срокът за номинации за нов шеф на антикорупционния орган (КПКОНПИ), партиите не разкриват 
своите предложения. Никой не потвърди официално дали сред обсъжданите имена е сегашният главен прокурор Сотир 
Цацаров, чийто мандат изтича през януари. Според представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, 
хипотетично Цацаров би бил добра кандидатура заради опита, който притежава. 
Партньорите във властта - ГЕРБ и Обединени патриоти твърдят, че няма политически преговори за председател на 
антикорупционния орган. 
Даниела Дариткова - председател на ПГ на ГЕРБ: -Обсъждана ли е кандидатура на Сотир Цацаров за шеф на КПКОНПИ? - 
Не са обсъждани още кандидатури, срокът не е изтекъл, предстои и тогава ще можете да видите кои са предложените 
кандидати. 
Шефът на парламентарната Комисия за борба с корупцията даде положителна оценка на сегашния главен прокурор. 
Борис Ячев - председател на Комисията за борба с корупцията: Г-н Цацаров е юрист с над 10 годишен опит, така че 
формално отговаря на условията, това, което е записано в Закона за противодействие на корупцията. 
Според представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, специалист като Сотир Цацаров би бил подходящ да 
оглави антикорупционната комисия. 
Боян Магдалинчев - представляващ ВСС - Той би бил добра кандидатура и ще ви кажа защо. Той е наказателен специалист 
преди да стане наказателен съдия, над 20 години доколкото си спомням, като наказателен съдия, отделно 7 години като 
главен прокурор, дейността на председателя на антикорупционната комисия е много близо с наказателно-правната 
материя, с която г-н Цацаров се е занимавал. 
БСП и ДПС не разкриха нито дали ще издигнат свой кандидат, нито дали биха подкрепили евентуална номинация на 
Цацаров. 
Корнелия Нинова - председател на БСП: Слухове, написано и недоказано не коментираме. Ако бъде внесена 
кандидатурата на г-н Цацаров ще имате нашия коментар. 
Хамид Хамид - ДПС: Вие бихте ли подкрепили такава кандидатура? - Нека да стане факт кандидатурата, тогава да 
коментираме. 
Партиите в парламента имат още седмица да внесат номинациите си. След това предстои проверка на документите. Тогава 
според депутатите ще има време и за консултации за подкрепа. 
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√ До 6 декември е удължен срокът за оферти за новите кораби  
С две седмици е удължен срокът за предоставяне на оферти за новите кораби, съобщи министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов. Искането е дошло от две от фирмите, но имената им не бяха съобщени от министъра. 
"На шести декември трябва да представят своите актуализирани оферти. Длъжни сме, за да няма утре коментари, че сме 
бързали умишлено, за да облагодетелстваме някой за сметка на други. Така че две седмици не ни бъркат, важното е всички 
участници да са добре подготвени да могат да мотивират своите предложения и от там нататък да пристъпим към оценка 
на офертите им", заяви Каракачанов, цитиран от БНР. 
Проектът е на стойност около 1 млрд. лв, а в конкурса участват българска, германска и италианска фирма. 
Гласуваният за догодина бюджет за отбрана надхвърля 2 млрд. лева и ще покрие нуждите в сектора, каза Каракачанов. 
Заплатите на военнослужещите отново ще се увеличат с 10%. 
 
√ България не използва достатъчно Рейнско-Дунавския транспортен коридор  
Как България да използва по-активно Рейнско-Дунавския транспортен коридор и защо е необходимо изграждането на още 
три моста над река Дунав, които да ни свързват с Румъния - тези теми бяха в центъра на дискусиите на "Дунавския форум", 
чийто домакин беше Русенският университет. 
Река Дунав все още не може да се използва пълноценно като средство за придвижване на товари и хора, категорични са 
организаторите на форума от Научно-техническите съюзи. 
Ясен Ишев - председател на УС на НТС по транспорт: Има доста проблеми, както от климатичен характер, така и от 
технически характер - места с малка дълбочина. 
Затова са и усилията на Изпълнителната агенция за поддържане на река Дунав да закупи собствена драгираща техника. 
Експертите подчертаха, че е важно да бъдат изградени още три моста за връзка с Румъния. 
Ясен Ишев - председател на УС на НТС по транспорт: Ние сме единствената страна, която от мост до мост има около 400 
км., като в горното течение на р. Дунав мостовете са през между 30-50 км в населените места. 
Недостатъчно се използва реката и за вътрешен туризъм. Преди 3 години по проект на Русенския университет е изграден 
плавателен съд, който се задвижва със слънчева енергия. 
Проф. Велизара Пенчева - РУ "Ангел Кънчев": Сега идеята ни е да го оразмерим и да използваме този кораб да се движи с 
водород, което би довело до нулеви емисии на въглероден двуокис и прахови частици. 
От Русенския университет се надяват да го пуснат по реката до две години. 
 
√ Над 30% от седмокласниците в Пловдив не знаят каква професия да изберат  
Над 30 % от учениците в седми клас не са наясно в каква професия биха искали да се развият. Данните са от проучване на 
Образователно-индустриалния борд в Пловдив. Той работи вече трета година с училищата и бизнеса, за да популяризира 
възможностите за ранно кариерно развитие на децата. Така индустриалните предприятия в региона могат да бъдат 
захранвани от млади и добре подготвени кадри. 
От началото на годината до сега близо 260 ученици от Пловдив са посетили производствените предприятия в района, за 
да се запознаят отблизо с технологичния процес, а други 163 са гостували на професионални гимназии. 
Весислав Илиев, Образователно-индустриален борд - Пловдив: "Тази година 12 предприятия се включиха в борда, 
организирахме 17 учебни групи, които посетиха на място, запознаха се с различните кариерни пътища". 
От Образователно-индустриалния борд са притеснени, че голяма част от седмокласниците не са наясно как ще продължат 
образованието си. 
Весислав Илиев, Образователно- индустриален борд: "Те все още нямат идея какво искат да учат, а по отношение на 
професия и кариерно развитие дори не можем да говорим". 
Според експерти заетите работни места в индустрията за района на Пловдив ще продължават да се увеличават, ще расте 
и нуждата от работна ръка. 
Гергана Филипова, директор „Бизнес развитие": "На практика готови кадри няма, ние взимаме от университета, 
завършили студенти, дори след трета, четвърта година, като предлагаме и почасово работа и ги обучаваме при нас". 
От тази година част от образователния борд в Пловдив са 10 основни училища и 3 професионални гимназии, които си 
партнират успешно с фирми от региона. 
 
√ Среща между Тръмп и Ердоган във Вашингтон  
Сирия, руските ракети С-400 и търговските връзки между САЩ и Турция бяха акцентите в срещата между президентите 
Доналд Тръмп и Реджеп Ердоган във Вашингтон. 
Американският президент изтъкна приятелството си с Ердоган в момент на напрежение между Вашингтон и Анкара по 
редица теми, включително турската офанзива в Североизточна Сирия срещу кюрдските бойци, съюзници на Вашингтон в 
борбата срещу "Ислямска държава". 
Петима сенатори републиканци са участвали в срещата между двамата президенти и са обсъдили програмата за 
американските изтребители Ф-35. Турция беше извадена от нея, след като закупи руски ракетни комплекси С-400, а 
Конгресът одобри пакет от санкции срещу Анкара. 
Пред репортери Тръмп е изразил увереност, че двамата с Ердоган ще измислят решение и споменал за възможно 
търговско споразумение за 100 млрд. долара. Ердоган пристигна в САЩ с намерение да поиска за пореден път екстрадиция 
на проповедника Фетхулах Гюлен, обвиняван за опита за преврат в Турция през 2016 г. 
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√ След фалстарта: Последен шанс за Фон дер Лайен да встъпи в длъжност почти навреме  
Председателят на бъдещата Европейска комисия Урсула фон дер Лайен има последен шанс да встъпи в длъжност с не чак 
толкова голямо закъснение. Причината - днес са изслушванията в Европейския парламент на тримата нови кандидати за 
еврокомисари - на Румъния, Унгария и Франция. 
Фон дер Лайен трябваше да е встъпила в длъжност още в началото на ноември, но серия от провали на нейни кандидати 
доведе до забавяне. Ситуацията се усложни още повече от вътрешно-политическите проблеми на Румъния, където 
предишното правителство на социалдемократите падна при вот на недоверие и беше сменено от ново, водено от 
доскорошната центристка опозиция. 
Одобрението на европарламента е задължително, за да може новата ЕК да встъпи в длъжност. 
Как се стигна дотук? 
Всичко за: Новата Еврокомисия (534) 
Румъния - кандидат от петия опит 
Първият кандидат на Румъния беше Рована Плумб - евродепутат, за която беше определено портфолио "Транспорт" в 
бъдещата Европейска комисия. Тя не стигна до етапа на изслушванията пред ресорната комисия в Европейския парламент. 
Причината - правната комисия в ЕП обяви, че има проблем с декларацията ѝ за имуществено състояние и конфликт на 
интереси. 
Последваха още две неуспешни номинации. Бившият евродепутат Дан Ника и държавният секретар по европейските 
въпроси Габриела Чиот не бяха приети от от Фон дер Лайен. 
Ситуацията се заплете заради свалянето на правителството в Букурещ през октомври. То беше предложило бившия 
евродепутат Виктор Негреску за еврокомисар, но без одобрението на президента Клаус Йоханис. Еврокомисията не прие 
и тази номинация. 
Така се стигна до издигането на двама кандидати - евродепутатите Адина-Йоана Вълян и Зигфрид Мурешан. Първоначално 
се появи информация, че Мурешан ще е петото предложение на Румъния за член на комисията на Урсула фон дер Лайен. 
Социалдемократите в Европейския парламент обаче предупредиха, че предпочитат жена за кандидат. 
По време на процеса по утвърждаването й Фон дер Лайен обеща баланс между половете в новата еврокомисия. 
Постигането му обаче стана по-трудно, след като европарламентът отхвърли трима кандидати, сред които две жени. 
Франция - огромно портфолио и съмнителни кандидати 
Вторият и настоящ кандидат за еврокомисар на френския президент Еманюел Макрон е бившият главен изпълнителен 
директор на технологичната компанията "Атос" Тиери Бретон. 
Номинацията му дойде след отхвърлянето на предишния кандидат Силви Гулар, която стигна до етапа на изслушванията  
в европарламента, но бе блокирана там по етични причини. Това всъщност беше второто изслушване на Гулар, която така 
и не успя успя да отговори убедително на въпросите, свързани с използването на асистент от Европейския парламент за 
вътрешнополитически дейности, доходоносната ѝ работа за американски тинк-танк и размера на предвиденото за нея 
портфолио. 
Макрон реагира, като обяви, че "политическа игра" е довела до отхвърлянето на кандидата на Париж. Появиха се 
твърдения, че слабостите на Гулар са били изкарани наяве, защото евродепутатите вече бяха отхвърлили кандидатите на 
дясноцентристите (от Унгария) и на социалистите (от Румъния) и двете най-големи групи в европарламента търсеха слабите 
места в нейната либерална група. Някои в парламента намекнаха, че става въпрос за "отмъщение заради Вебер", защото 
Макрон попречи на надеждите на Манфред Вебер, лидер на Европейската народна партия в ЕП, да оглави еврокомисията.  
Не липсват въпроси и около сегашния кандидат Тиери Бретон, за когото е запазено мащабното френско портфолио, 
включващо вътрешен пазар, отбрана, Космос и дигитални въпроси. Той продаде всичките си дялове в дружества и напусна 
управлението на всички организации, с които досега е бил свързан, за да няма никакви опасения сред евродепутатите, 
които предстои да го изслушват. 
Въпреки това социалистите и демократите в Европейския парламент изразиха мнение, че Бретон дава повод за съмнения. 
Според тях е било необходимо Бретон да отговори къде са парите, получени от продажбата на дялове, както и по какъв 
начин смята да избегне конфликт на интереси занапред. Социалистите обвиниха своите колеги от Европейската народна 
партия и от групата "Обнови Европа" за това, че Бретон е допуснат напред в процедурата, без да е изчистил докрай всички 
съмнения. 
Групата на Зелените изрази съжаление, че Бретон не е внесъл предварително повече яснота по въпросите, поставени от 
социалистите. 
Унгария и "бруталната несправедливост" 
Първият кандидат за еврокомисар на Унгария Ласло Трочани с ресор разширяване на ЕС и отношение със съседните 
държави не беше допуснат до изслушвания и подобно на Плумб беше спрян от правната комисия на ЕП. 
Трочани веднага определи случилото се като "брутална несправедливост" и "очевидно и умишлено нарушение на 
законовите правила и на процедурата" и недвусмислено обвини Европейския парламент, че действа като в тоталитарните 
времена преди 1989 г. 
Трочани е бивш министър на правосъдието и приближен на премиера Виктор Орбан, който от дълго време е в конфликт с 
Европейската комисия заради обвиненията ѝ за потъпкване на демократичните принципи в страната. 
Новият кандидат на Унгария е Оливер Вархели, дипломатическият ѝ представител в ЕС. Вархели е добре познат в Брюксел 
и работи във външното министерство на Унгария от средата на 90-те години. Той ръководи мисията в ЕС първо докато 
страната бе кандидат, а след това и като член на съюза. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/17/3977683_evroparlamentut_otloji_glasuvaneto_za_novata/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/10/3974860_pravitelstvoto_v_rumuniia_padna_sled_vot_na_nedoverie/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/04/3986999_novoto_rumunsko_centristko_pravitelstvo_specheli_vot/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/04/3986999_novoto_rumunsko_centristko_pravitelstvo_specheli_vot/
https://www.dnevnik.bg/temi/novata_evrokomisiia/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/09/30/3970061_otmeneno_e_izslushvaneto_na_rumunskiia_kandidat_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/10/3974566_fon_der_laien_othvurli_vtoriia_kandidat_na_rumuniia_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/06/3987846_rumuniia_nominira_muj_i_jena_za_kandidati_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/05/3987347_evrodeputatut_zigfrid_mureshan_shte_e_petoto/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/24/3980905_makron_predloji_shefa_na_tehnologichna_kompaniia_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/10/3974955_evroparlamentut_othvurli_kandidata_za_evrokomisar_na/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/03/3971640_i_frenskiiat_kandidat_za_komisar_moje_da_bude/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/11/3975219_makron_obiasni_s_politicheska_igra_othvurlianeto_na/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/09/27/3968922_kakvo_sledva_za_komisiiata_na_fon_der_laien_sled/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/08/3989026_frenskiiat_kandidat_za_komisar_e_vzel_radikalni_merki/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/12/3990866_socialistite_v_evroparlamenta_vtoriiat_frenski/
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По образование е юрист и е работил в министерството на правосъдието в Унгария, както и в Генералния директорат за 
вътрешен пазар и услуги на Европейската комисия и в частност по въпросите на правата за собственост в индустриални 
сектор. Смятан е за много лоялен на Виктор Орбан и настойчив защитник на позициите на правителството му при 
заседанията на ниво посланици. 
Какво следва? 
Всяко изслушване днес ще продължи три часа по схемата, прилагана досега: след 15-минутно встъпително изказване на 
всеки от кандидатите ще се пристъпи към въпросите на евродепутатите към кандидата. Въпросите са 25 (всеки в рамките 
на 1 минута), като могат да бъдат задавани и уточняващи въпроси. 
Веднага след изслушването председателят на съответната комисия и координаторите на политическите групи в комисията 
ще направят оценка на представянето на кандидата, след което на 14 ноември вечерта съветът на председателите на 
комисии ще направи обща оценка на изслушванията и ще предаде своите заключения на Председателския съвет на ЕП. 
На своето заседание на 21 ноември Председателският съвет ще направи окончателна оценка и ще вземе решение дали да 
обяви процедурата на изслушванията за приключена. 
Новата комисия трябва да бъде одобрена от Европейския парламент с обикновено мнозинство от гласувалите 
евродепутати по време на пленарно заседание. Гласуването трябва да се проведе на 27 ноември. 
Британският въпрос 
Риск от допълнително забавяне на встъпването в длъжност на новата ЕК създава и въпросът около британския кандидат за 
еврокомисар. Британският посланик в ЕС Тим Бароу съобщи в писмо до Европейската комисия, че Лондон няма да 
номинира кандидат за еврокомисар преди изборите на 12 декември. 
Лидерите на ЕС многократно настояха Великобритания да избере кандидат и това беше едно от условията, за да се съгласят 
с отсрочка на Брекзит до 31 януари 2020 г. Но според официалните насоки за избори на канцеларията на премиера на 
Обединеното кралство правителството не може да предлага кандидати за високопоставени международни позиции, 
включително и за европейски институции, в период на избори. 
Британското решение да не бъде предложен кандидат преди изборите, въпреки многократни молби от страна на Брюксел, 
поставя пред Европейската комисия сложен правен проблем и създава риск за ново закъснение (повече четете тук). 
 
√ Бундестагът прие законопроект, позволяващ експлоатацията на "Северен поток"  
Германският Бундестаг прие законопроекта за прилагане на Газовата директива на ЕС в националното законодателство, 
съобщи ТАСС, цитирана от БТА. Решението бе взето с обикновено мнозинство на гласувалите. 
Очаква се, че новите мерки спрямо газопровода "Северен поток-2" - който беше в центъра на вниманието на депутатите - 
да се прилагат само за участъка от съоръжението в териториалните води на Германия, последните 12 морски мили. 
В законопроекта е посочено, че са възможни изключения от новия регламент, но те са ограничени за срок от 20 години.  
По-рано бе съобщено, че парламентарните групи на управляващите партии Християндемократически съюз и Германската 
социалдемократическа партия са подготвили поправки в законопроекта, предвиждащи смекчен режим на прилагане на 
Газовата директива към газопровода "Северен поток-2". 
Измененията биха позволили на компанията оператор на проекта "Норд стрийм 2" (Nord Stream 2 AG) да експлоатира 
съоръжението. 
В края на миналия месец датският енергиен регулатор одобри газопровода "Северен поток" и продължението му през 
водите на страната, което последната голяма спънка пред реализацията на съоръжението. 
"Северен поток 2" дублира маршрута на завършения и работещ газопровод, който стига до Грайфсвалд на германския бряг. 
Тръбата с дължина над 1200 км, чийто капацитет също като този на "Северен поток" е 55 млрд. куб.м (над половината от 
съществуващия транзит през Украйна). До момента са готови около 90% от трасето на газопровода. 
Този проект - заедно с "Турски поток", за който се планира преминаване през България - е в основата на усилията на 
"Газпром" да заобиколи транзита през Украйна, за чието удължаване в момента се водят засега неуспешни преговори. 
Някои източноевропейски държави смятат проекта за заплаха за националната сигурност. 
Предложения, свързани със санкции срещу компании заради "Северен поток 2", са на различни етапи в Конгреса в САЩ. 
Заради факта, че след датското разрешение изграждането би отнело месеци, окончателното им приемане може да е 
закъсняло, смятат експерти. Белият дом многократно се е обявявал против проекта, а президентът Доналд Тръмп е 
заявявал, че той прави страни като Германия "твърде зависими от Русия". 
 
 „Мениджър Нюз“ 
 
√ Балансираният бюджет - удобен инструмент за плавно преминаване през евентуални несгоди  
Балансиран бюджет не означава само равенство на приходите и разходите. Запазването на фискалната устойчивост 
и провеждането на прозрачна и предвидима фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес 
средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране развитието на трудовия пазар, за постигане на растеж и 
заетост, придържайки се към правилата, приети като общи ценности в рамките на ЕС – това са ключовите цели във 
фискалната рамка за догодина. Финансовият министър представи и защити изготвените разчети в реч пред 
парламента днес. Публикуваме я със съвсем леки редакционни съкращения. 
"...Това е шестият бюджет, който представям в парламента. Той последователно прилага визията ни за управлението на 
държавата, разписана в управленската ни програма и следва всички приоритети, които бяха заложени при съставянето на 
настоящото правителство през 2017 година. 
Принципът „Колкото изкарваш, толкова да похарчиш“, определян като консервативен, но благоразумен при провеждането 
на фискалната политика, е поставен като цел за бюджетното салдо през следващата година. Предлагам той ще бъде 
запазен и след 2020 година. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/28/3982938_es_se_suglasi_s_otlagane_na_brekzit_do_31_ianuari_2020/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/14/3991621_velikobritaniia_niama_da_nominira_kandidat_za/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/30/3984621_daniia_premahna_poslednata_goliama_prechka_pred/
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Последователно през последните няколко години ограничавахме размера на превишението на разходите над приходите, 
за да можем за 2020 година да представим един бюджет, в който тези два показателя са изравнени.    
Балансиран бюджет не означава само равенство на приходите и разходите. Последователността и предвидимостта му са 
положителни качества, защото това, от което най-много страдаме, когато се опитваме да провеждаме определени 
публични политики, е липсата на приемственост и последователност, а големите реформи и големите промени в 
публичната среда изискват приемственост както между отделните години, така и между отделните правителства. Според 
нас това е практиката за постигането на дългосрочни цели. Последователни сме в действията си и държим баланса на 
рационалните цели и желания с възможностите за тяхното удовлетворяване. 
Ключови цели продължават да бъдат запазването на фискалната устойчивост и провеждането на прозрачна и предвидима 
фискална политика, която да допринася за подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и стимулиране 
развитието на трудовия пазар, за постигане на растеж и заетост, придържайки се към правилата, приети като общи 
ценности в рамките на ЕС. Изразени като процент от БВП, приходите и разходите за следващата година ще бъдат около 37 
% - 46 826,5 млн. лв. 
Следваме политиката за запазване на ниските данъчни ставки на корпоративните данъци и тези на данъците върху 
доходите на физическите лица, което, според нас, допринася за повишаване на икономическия растеж и има положително 
влияние върху търсенето и предлагането на труд. 
Още с коалиционното споразумение от 2017 година поехме ангажимент партиите, които подкрепят правителството, да не 
поставят темата за промяната на данъчната система. Такъв дебат е възможен, но предлагам той да се състои в началото на 
новия управленски мандат, а Конституцията предполага това да е през 2021 година. 
Бюджетът за следващата година балансира с разходната политика реализирането на целите за развитие на секторните и 
отделните хоризонтални политики, най-вече в изведените като приоритетни в началото на мандата - образование, 
здравеопазване, отбрана, политика по доходите, като за тяхното развитие са взети предвид както макроикономическите 
аспекти, така и фискалните възможности за осигуряване на финансиране на приоритетните сектори и за реализиране на 
хоризонтални мерки, засягащи бюджетната сфера. 
Номиналният ръст на разходите по функционален признак по основните приоритети за следващата година, чуха се вече 
много изказвания и от докладите на комисиите, и от колегите, които коментираха преди мен, но все пак ще си позволя 
съвсем набързо да ги изкоментирам: 

• 610 млн. лв. повече за образование - Навлизането на млади и високообразовани хора в образователната система 
неминуемо ще се отрази положително върху качеството на придобитите знания и умения на учениците. Ако преди 
30-40 години в средните училища попадаха първите 30 % от най-добрите студенти, за съжаление, през прехода 
тази тенденция се обърна на обратно. Надяваме се с тази последователна политика да се върнем към 
атрактивността на учителската професия, която е предпоставка, макар и недостатъчно условие, за едно по-
качествено образование в началните образователни степени; 

• Половин милиард лева близо има повече за здравеопазване; 

• 590 млн. лв. повече за пенсии в съответствие с възприетия пенсионен модел; 

• 196 млн. лв. повече за социални помощи и обезщетения и 116,4 ръст на средствата за програми, дейности и служби 
по социално осигуряване;  

• Коментирахме и отбраната, и ангажимента, който, макар и да не беше залегнал в предизборните програми на 
нито една политическа партия, се възприе в началото на мандата като ангажимент към България, членувайки в 
НАТО. Там ръстът е малко над 200 млн. лв. спрямо тази година, с което разходите за отбрана възлизат на 1,61 % от 
БВП, стриктно следвайки плана, с който сме се ангажирали за поетапно постигане на целите на Алианса. 

Безработицата очакваме да продължи да намалява, като достигне до едни от най-ниските си нива от 4,1 % през 2020 година 
и след това да продължи тенденцията на намаление до 4 % в края на мандата. 
Поехме ангажимент и го коментирахме в предизборната кампания през пролетта на 2017 година, че, според нашите 
оценки и анализи, средната работна заплата до края на 4-годишния мандат може да стигне 1500 лв. и разчетите, които 
виждаме, дават основание да смятаме, че това е на път да се осъществи. 
Направихме анализ, че БВП може да достигне 110 млрд. лв. в края на мандата. Тази цел е изпълнена още през настоящата 
година, а за следващата очакваме още по-високи. Обещахме, като мярка, която да подтикне реалния сектор, да зарежем 
"модата" за ниски възнаграждения като метод за правене на бизнес, поетапно да увеличаваме минималната работна 
заплата и следваме този график. Следващата година ще бъде 610 лв., а през 2021 година предлагаме тя да достигне 650 
лева. Добре би било, ако социалните партньори изработят механизъм, по който ролята на правителството в определянето 
на минималната работна заплата да намалее, но това е дебат, който продължава и ние с интерес го следим.   
Доходите на заетите в бюджетната сфера предлагаме да продължат да нарастват, като за следващата година в 
параметрите на отделните министерства и първостепенни разпоредители с бюджет са осигурени допълнителни разходи 
за персонал, които дават възможност, в зависимост от оценката на изпълнение, средствата за възнаграждения да нарастват 
с 10 %, като увеличението на индивидуалните възнаграждения може да бъде и диференцирано. Разбира се, в акта, с който 
правителството определя работните заплати в държавната администрация, е предвиден един минимален размер, който 
да гарантира запазването на покупателната способност, независимо от нивото на изпълнение на съответния служител. 
До края на мандата ще постигнем заложената програма за удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическия 
персонал. От пролетта на 2017 г. от 1,250 млн. лв., очакваме през 2021 г. само този показател да достигне 2,760 млн. лв. 
Всичко това не би било възможно, ако не се запазваше благоприятната тенденция от последните години за устойчив 
икономически растеж. Очакваният растеж за следващата година, по оценки на Министерството на финансите, е за около 
3,3 %, като различни анализатори дават около или малко по-ниска от тази оценка. За 2019 г очакваме растежът да бъде 
около 3,4 %. Последните оценки на ЕК са, че е възможно той да достигне 3,6 %, движен от вътрешното потребление както 
по линия на потреблението, така и по линия на инвестициите. През 2017 г. поехме ангажимент за поетапно намаляване на 
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задлъжнялостта, като с увеличението на номиналния размер на БВП и всички мерки и операции по дълга, очакваме в края 
на 2022 г. съотношението между дълга и брутния вътрешен продукт да достигне около 17 %.  
Чуха се мнения, че твърде оптимистично виждаме развитието на икономиката и няма заложени буфери при евентуални 
кризи. Бързам да отговоря на тези опасения, които смятам за твърде песимистични, защото именно балансираният 
бюджет е удобният инструмент за плавно преминаване през евентуални несгоди, даващ разумен буфер и възможност за 
допълнителна фискална експанзия и промяна на салдото, ако толкова неблагоприятни условията се появат, че приходите 
драстично се разминат с предварителните разчети, така че и при най-негативния сценарии да можем да отбележим 
разумно бюджетно салдо, което да е съобразено с критериите на Пакта за стабилност и растеж. Ниската задлъжнялост е 
още един от факторите, които и ЕК, и другите международни финансови институции отчитат като буфер по отношение на 
нашата отворена икономика с трети най-нисък дълг в ЕС. 
Така накратко бих представил основните параметри и политики в Бюджет 2020, като и днес, и следващите дни предстои 
да дебатираме в детайли в отделните секторни политики. 
Бързам да направя уточнението, че очакванията самата фискална рамка да извършва структурни реформи са твърде 
амбициозни, тъй като съм сигурен, че ще чуя и подобни критики. От всеки един колега министър обаче зависи тази 
своеобразна годишна програма да бъде така добре изпълнена от техните администрации, съгласно предоставените им 
пълномощия и компетенции, че българските граждани да виждат смислена реализация на всеки един изхарчен лев, 
събран от техните данъци. 
И когато в тази зала говорим за реформи в държавата, нека да имаме предвид, че те стават през законодателни решения, 
предложени дали от отделни народни представители, дали от министерствата и институциите, а държавният финансов 
план, държавният бюджет, е само коректив за визиите на правителството по кои приоритети има нужда от последователно 
и мъдро финансиране." 
 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 14 ноември 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа пред ВСС ще се проведе протест срещу избора на Иван Гешев за главен прокурор. 
- От 09.00 часа, във фоайето на поликлиниката на Военномедицинска академия (ВМА) лекари от Клиника по 

ендокринология и болести на обмяната ще извършват безплатно измерване на кръвна захар и холестерол. 
- От 09.00 часа в хотел „Хилтън", зала „Мусала", посланичката на Швейцария Мюриел Берсе Коен и вицепремиерът 

Томислав Дончев ще открият конференцията: „Хора за хората: България и Швейцария". 
- От 10.00 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ВСС ще направи повторно гласуване за 

кандидата за главен прокурор на Република България. 
- От 10.00 часа в зала „Сердика" на Хотел „Балкан", ще се проведе на кръгла маса на тема: „Руското влияние в 

Европа: противодействие на завладяването на държавата". В кръглата маса ще вземат участие д-р Майкъл 
Карпентър, директор на Центъра за дипломация и глобална политика „Пен-Байдън" и външнополитически 
съветник на бившия вицепрезидент на САЩ Джо Байдън, Росен Плевнелиев, президент на Република България в 
периода 2012-2017 г., Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма през 2009-2012 г., 
бившият посланик на България в Русия Илиян Василев, директорът на Икономическата програма на Центъра за 
изследване на демокрацията Руслан Стефанов и ръководителят на Представителството на Фондация „Конрад 
Аденауер" в България Торстен Гайслер. 

- От 10.30 часа в Представителството на Европейския парламент в България, Български фонд на жените и 
гражданско обединение „Равни БГ", организират дискусията: „Демокрация и човешки права днес". 

- От 11.00 часа на 14 ноември - денят, в който е извършена първата масирана бомбардировка на София по време 
на Втората световна война, в Националния военноисторически музей ще бъде открито пространството за 
изживяване „Белезите на войната: загубеното архитектурно наследство на София". 

- От 11.30 часа във фоайето на Народното събрание, под патронажа на Комисията по здравеопазването ще бъде 
отбелязан Международният ден за борба с диабета. На събитието ще присъстват д-р Даниела Дариткова, 
председател на Комисията по здравеопазването, народни представители, представители на Министерството на 
здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Световната здравна организация, съсловни и 
пациентски организации и водещи медицински специалисти. 

- От 12.30 часа в Зала 2 на хотел „Форум" (бул. „Цар Борис III" № 41), ще се проведе пресконференция по повод 
Световната седмица за правилната употребана антибиотиците. Темата на събитието е: „Антибиотиците: 
Използвайте отговорно". 

- От 14.00 часа ще се проведе заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм. 
- От 14.30 часа ще се проведе заседание на Комисия по бюджет и финанси. 
- От 14.30 часа ще се проведе заседание на Комисия по отбрана. 
- От 14.30 часа ще се проведе заседание на Комисия по правни въпроси. 
- От 14.30 часа ще се проведе заседание на Комисия по културата и медиите. 
- От 15.15 часа ще се проведе заседание на Временна комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани 

с прекъсване на излъчването на програма "Хоризонт" на Българското национално радио, както и на твърденията 
за политически натиск върху ръководството и журналисти от Българското национално радио. 

- От 16.00 часа ще се проведе заседание на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата 
икономика и контрабандата. 
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***  
Велико Търново 

- От 18.30 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще бъдат връчени награди и ще се състои тържествен концерт за 130- 
ата годишнина от основаването на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков". 

- От 18.30 часа крепостта „Царевец" ще бъде обагрена в синьо за Световния ден за борба с диабета. 
***  
Горна Оряховица 

- От 10.30 часа в залата на „ЖП Управление" с празнична програма ще бъдат отбелязани 45 години от създаването 
на Клуб на пенсионера „Железничар". 

***  
с. Ковачево 

- От 10.30 часа на монтажната площадка на новите багери, министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще 
присъства на завършването на монтажа и предаването за функционални проби на роторни багери KWK 400 L и 
KWK 2000 в Рудник „Трояново-север". 

***  
Петрич 

- От 13.00 часа в сградата на Общината избраният за кмет Димитър Бръчков ще встъпи в длъжност. 
***  
с. Петърница 

- От 10.00 часа заместник-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева ще се срещне с ученици 
от Професионална гимназия по селско стопанство „Проф. Иван Иванов" в животновъдното стопанство на Галина 
Мирчева. 

***  
Стара Загора 

- От 09.00 часа в зала „П. Р. Славейков" ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
***  
Шумен 

- От 14.00 часа в кабинета по музика на Средно училище „Йоан Екзарх Български" ще се проведе дискусия на тема: 
„Повишаване на качеството на училищното образование чрез прилагане на иновативни подходи и дигитализиране 
на учебния процес" по Национална програма „Иновации в действие", Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране 
и мултиплициране на добри иновации". 

 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 14 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Ще има ли касиране на изборите в София? Какви са мотивите на Мая Манолова; 
- Ще има ли режим на водата в Перник - говори кметът Станислав Владимиров; 
- Колко пари ще получават бъдещите пенсионери - пресмятат експертите; 
- След пожара под моста на автомагистрала „Струма" - на живо готова ли е отсечката за движение; 
- Ще поскъпнат ли самолетните билети заради такса „зелен" данък; 
- Какви рискове крие планината през есента - съветите от планинските спасители; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Другарски огън в БСП след изборите. Как ръководството ще отговори на вътрешната опозиция; 
- Симпатично мастило за изборите във варненско село. Как са манипулирани бюлетините и ще бъде ли касиран 

вотът? 
- С колко ще бъдат ощетени бъдещите пенсионери заради втория стълб и къде е по-изгодно да се осигуряваме? 

Анализ на Иван Нейков; 
- Екслузивно: Кралицата на вкусното и здравословно меню шеф Силвена Роу за страстите в кухнята и магията на 

храната; 
- „Белезите на войната": На живо от Военноисторическия музей за първата бомбардировка над София; 
- 4 години след Батаклан. Оцелял при атентата разказва за ужаса на терора; 
- След ветото на президента, ще подкрепи ли отново ВСС Иван Гешев за главен прокурор? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Пиян шофьор на училищен автобус. На живо - кой вози децата и какъв е контролът? 
- Белезници за обирджии и дилъри. На живо от Бургас - какво намери полицията в домовете им? 
- Бюджет на спазените обещания или бюджет на застоя? И още - може ли две пенсии да правят по-малко от една? 

Коментират Христина Вучева и Владимир Каролев; 
- Пореден случай на насилие над куче. Отвличат ли се животни, за да бъдат препродадени? 
- Мечка нахапа ловец в Стара планина. Какво е провокирало нападението? 
- Нова измама с „безплатни" козметични процедури. Можеш ли да отидеш на масаж-подарък, а да си тръгнеш с 

покупка за 3 хиляди и... стоков кредит? Всичко за схемата - в „На твоя страна"; 
- Психичноболен уби майка си. Адекватна помощ или оставени на произвола - каква е грижата за пациентите? 
- Венеция под вода. Последна информация за бедствието в Италия; 
- Любимите български звезди от екрана. Кой спечели наградите "NOVA подкрепя българското кино"; 

 


