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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Ще спрат ли злоупотребите с фалшивите болнични? 
„Тази мярка, макар и недостатъчно решителна, безспорно ще доведе до ограничаване на кражбите и до увеличаване на 
доходите на хората. Когато не крадеш от колегата си, това което той е изработил – ще го получи в пълен размер. Второ, ще 
се произведе много повече”. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев относно предложението първият ден от 
болничния да е за сметка на работника. 
„Наполовина ако се ограничат тези безобразия ще имаме 1 млрд. БВП повече и 300 млн. повече за заплати. Работникът ще 
получи четирикратно повече, отколкото ще загуби за този един ден”, каза още той. 
„В това разсъждение със сигурност има и верни елементи, но то има една сериозна слабост. Тя е, че според това 
предложение всички болнични са фалшиви. Иначе, че има такива – няма съмнение”, коментира президентът на КТ 
„Подкрепа" Димитър Манолов. 
„Синдикатите трябва да решат кого защитават – дали тези които крадат, симулират и отиват за гъби с фалшив болничен 
или тези, които са коректни, съзнателни и идват на работа”, посочи Велев.  
„Средният болничен догодина ще бъде 35 лв. Средно едни човек веднъж няма да ги получи и средно едни човек ще получи 
136 лв. повече от това, че ще се работи и от това, че няма да го окрадат други, които се правят на болни. Това са сметките”, 
каза още той. 
„Виновни са тези, които издават фалшиви болнични. Трябва да понесе отговорност и този, който внася такъв фалшив лист. 
Нека помислим как да накажем тези хора. Защо трябва да наказваме някой, който не е виновен за това?”, коментира 
Манолов. 
Целия разговор гледайте във видеото. 
 
√ ГЕРБ и "Обединени патриоти" предлагат увеличение на пенсиите  
Управляващата коалиция предлага да отпадне заплащането за първия ден от болничните. Мярката е част от пакет, приет 
от ГЕРБ, ВМРО и НФСБ между двете четения на бюджета. Той цели да спре спекулата с фалшиви болнични. 
Сред другите промени е задължителна градина за децата между 4 и 6 години, която ще е безплатна за социално слабите 
българи. минималната пенсия пък трябва да се вдигне до 250 лева. 
След коалиционен съвет при премиера Борисов, ГЕРБ и Обединени патриоти, депутатите от управляващата коалиция 
излязоха с тези конкретни предложения, които ще направят между първо и второ четене на бюджета за 2020г. Добрите 
новини са свързани с повишаването на минималната пенсия, както и с бъдещия ангажимент на държавата социално 
слабите да не плащат за детска градина. Управляващите искат също така всички деца да тръгват на детска градина още от 
4-годишна възраст. Очаквано „горещият картоф” се оказа предложението първия ден от болничния да е за сметка на 
боледуващия. 
От догодина – първият ден на болничния да не се заплаща. Това предложение лансираха днес пред медиите 
управляващите от ГЕРБ и Обединени патриоти. „За да се обвърже финансово този допълнителен разход, който внасяме в 
бюджета. Първият ден от болничните няма да се заплаща. Това е една установена практика, в почти всички държави от ЕС 
е така”, коментира лидерът на НФСБ Валери Симеонов. 
А мотивът на управляващите – данни за сериозни злоупотреби с фалшиви болнични листове. „И нека да го кажем 
откровено – г-н Симеонов беше дипломатичен. Знаете, че като наближат празници почва едно валене на болнични листа. 
Ако си решил да почиваш повече – пусни си отпуска – платена или неплатена” коментира вицепремиерът Красимир 
Каракачанов. 
Очаквано идеята на ГЕРБ и патриотите се прие положително от работодателските организации. „Би трябвало да намали 
злоупотребите, да подейства мярката, не е тайна че в периоди между официални празници когато съвпадат с почивни дни 
болничните се увеличават с 30%”, каза Добрин Иванов от АИКБ. 
Синдикатите пък заплашиха властта с протест. „Няма да приемем такова решение. Как ще реагираме е въпрос на 
следващите часове. Искаме спешна среща с премиера”, заяви  Пламен Димитров, президент  на КНСБ. 
„Тая работа няма да се случи, тая работа .Вече сме в условията на конфликт”, заяви Димитър Манолов, президент на КТ 
”Подкрепа” 
Сред предложенията на властта е заложено и увеличение на минималната пенсия на 250 лв. от първи юли. 

https://nova.bg/news/view/2019/11/15/268701/%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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Освен това ГЕРБ и Обединени патриоти предлагат държавата да поема таксите на детските градини на децата от социално 
слабите семейства и малцинствените групи, с цел приобщаване. Друга важна промяна засяга и идеята децата да тръгват 
на детска градина още на 4-годишна възраст. 
Ще бъдат отпуснати 70 милиона лева, които ще са в специален фонд и които ще бъдат дадени за детски градини и училища.  
Малко по-късно стана ясно, че на коалиционния съвет при премиера не са присъствали представители на "Атака", а 
лидерът на партията Волен Сидеров обяви във Facebook, че покана към тях не е била отправяна. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНР 
 
√ Синдикатите гневни, бизнесът доволен от решението за болничните 
Остра реакция на синдикатите предизвика решението първият ден от болничния да не се заплаща от работодателя или 
държавата, а да е за сметка на служителя. 
КНСБ и КТ „Подкрепа“ ще обявят общи синдикални действия. Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе категоричен пред 
БНР, че няма да го допуснат. По думите му това е несправедливо и не решава проблема с фалшивите болнични. 
„Тези около 60 млн. лева, колкото струва в момента плащането на първия ден от болничните от работодателите, да бъдат 
взети от джоба на българския работник и служител. Майките с малки деца до 2-3 години обикновено десетина пъти 
годишно излизат в болнични, защото техните деца боледуват. Това значи половин заплата на тази майка да бъде иззета. 
Как и по каква причина и защо трябва да бъде дадена на работодателя, вместо да бъде от джоба на работника или на тази 
майка. Не виждам основание за това. Това няма да реши проблема с фалшивите болнични по никакъв начин“, каза 
Димитров за предаването „Нещо повече“. 
Синдикатът е доволен от увеличаването на минималната пенсия на 250 лева от юли догодина. 
Бизнесът е доволен 
Бизнесът приветства решението да не плащат първия ден боледуване, а увеличението на най-ниската пенсия не смятат за 
добра новина.   
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал изрази пред БНР задоволство от обявеното решение за първия ден 
болничен. В момента бизнесът поема първите три дни боледуване. „Откакто действа този режим, разходите за болнични 
са се повишили три пъти, а броят им два пъти“, посочи той. Според него това е „най-масовата измама и кражба“. 
„По наша оценка над 1/3 от болничните са на здрави хора. Ние имаме средно за година от порядъка на 11-12 дни 
боледуване на наетите в България, а под осем са в ЕС. Тази мярка, макар и недостатъчно решителна, е правилна“, смята 
Васил Велев. 
По думите му годишно се произвежда с 2 млрд. по-малко като БВП заради фалшиви болнични листове. 
Още по темата чуйте в звуковия файл. 
 
Novini.bg 
 
√ Спор между Васил Велев и Димитър Манолов за промените при болничните 
Спор относно предложената мярка първият ден от болничните да е неплатен, се разрази между председателят на АИКБ 
Васил Велев и Димитър Манолов от КТ Подкрепа в сутрешния блок на Нова тв. 
Васил Велев бе категоричен, че тази мярка, макар и недостатъчно решителна, безспорно ще доведе до ограничаване на 
кражбите и до увеличаване на доходите на хората. Когато не крадеш от колегата си, това което той е изработил – ще си го 
получи. Второ, ще се произведе много повече „На половина ако се ограничат тези безобразия ще имаме 1 млрд. повече. 
Работникът ще получи четирикратно повече, отколкото е ощетен”, каза още той. 
„Това решение има една сериозна слабост. Тя е, че според това предложение всички болнични са фалшиви. Че има такива 
– няма съмнение”, коментира президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов. „Синдикатите трябва да решат кого 
защитават – дали тези които крадат, симулират и отиват за гъби с фалшив болничен или тези, които са коректни, съзнателни 
и идват на работа”, посочи Велев. 
„Виновни са тези, които издават фалшиви болнични. Трябва да понесе отговорност и този, който внася такъв фалшив лист. 
Нека помислим как да накажем тези хора. Защо трябва да наказваме някой, който не е виновен за това?”, коментира 
Манолов. 
 
Дарик 
 
√ Ще спрат ли злоупотребите с болнични или работещите ще бъдат ощетени? 
„Тази мярка, макар и недостатъчно решителна, безспорно ще доведе до ограничаване на кражбите и до увеличаване на 
доходите на хората. Когато не крадеш от колегата си, това което той е изработил – ще го получи в пълен размер. Второ, ще 
се произведе много повече”. Това заяви председателят на АИКБ Васил Велев пред NOVA относно предложението първият 
ден от болничния да е за сметка на работника. 
„Наполовина ако се ограничат тези безобразия ще имаме 1 млрд. БВП повече и 300 млн. повече за заплати. Работникът ще 
получи четирикратно повече, отколкото ще загуби за този един ден”, каза още той. 
„В това разсъждение със сигурност има и верни елементи, но то има една сериозна слабост. Тя е, че според това 
предложение всички болнични са фалшиви. Иначе, че има такива – няма съмнение”, коментира президентът на КТ 
„Подкрепа" Димитър Манолов. 
„Синдикатите трябва да решат кого защитават – дали тези които крадат, симулират и отиват за гъби с фалшив болничен 
или тези, които са коректни, съзнателни и идват на работа”, посочи Велев. 

https://nova.bg/news/view/2019/11/14/268628/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B1-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/?fbclid=IwAR2tBHsRyOosq1rVxK2m36P_mnDcyki-AOdCFJGtqDD34CMkYYAuL5OvBu4
http://bnr.bg/horizont/post/101191999/sindikatite-gnevni-biznesat-dovolen-ot-reshenieto-za-bolnichnite
https://nova.bg/news/view/2019/11/15/268701/%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8/
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„Средният болничен догодина ще бъде 35 лв. Средно един човек веднъж няма да ги получи и средно един човек ще получи 
136 лв. повече от това, че ще се работи и от това, че няма да го окрадат други, които се правят на болни. Това са сметките”, 
каза още той. 
„Виновни са тези, които издават фалшиви болнични. Трябва да понесе отговорност и този, който внася такъв фалшив лист. 
Нека помислим как да накажем тези хора. Защо трябва да наказваме някой, който не е виновен за това?”, коментира 
Манолов. 
 
Fakti.bg 
 
√ Ще спрат ли злоупотребите с фалшивите болнични или работещите ще бъдат ощетени? 
Темата за болничните и тяхното изплащане изправи на нож синдикати и работодатели. В ефира на Нова тв председателят 
на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов и председателят на АИКБ Васил Велев кръстосаха шпаги. Синдикалистът обвини 
бизнеса, че искат да накажат коректните служители заради тези, които злоупотребяват. 
Работодателите продължават да настояват, че това е мярка срещу фалшивите болнични. Според Велев така щели да се 
увеличат доходите на хората, защото „когато не крадеш от колегата си, това което той е изработил-ще си го получи. Той 
дори цитира данни, според които ще се произвежда в пъти повече и в икономиката ще влязат 1 млрд. лева повече, „ако 
се ограничат тези безобразия“. 
Манолов бе на друго мнение. Подобно решение слага всички болнични под общ знаменател – че са фалшиви, обясни 
лидерът на „Подкрепа“. По думите му виновни са тези, които издават фалшиви болнични. Трябва да понесе отговорност и 
този, който внася такъв фалшив лист. Защо трябва да наказваме някой, който не е виновен за това, попита Димитър 
Манолов. Той опроверга твърденията на Велев, че така ще има повече пари за работниците. Здравите служители няма да 
получат и стотинка повече, въпреки сметките на бизнеса, категоричен бе синдикалистът.  Той е на позицията,  че е добре 
първите три дни да се прехвърлят в осигурителната система и тези пари да се изплащат от НОЙ. 
Велев се ядоса и стана циничен – „Значи вие подкрепяте мързеливите, а не работещите хора“, обърна се той към Манолов. 
Синдикатите остават в стачна готовност и няма да позволят идеята на властта да се реализира, коментира от своя страна 
пред БиТиВи лидерът на КНСБ Пламен Димитров. Той също припомни, чеса имали уговорка с бизнеса първите три дни 
болнични да се върнат в НОИ, а с управляващите никога не са обсъждали варианта първият ден изобщо да не се плаща. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Вменява ли колективна вина новата мярка за болничните? 
Коментар на Любослав Костов от КНСБ и Ивелин Желязков от АИКБ 
"Това решение да не се плаща първият ден от болничните е изненадващо. Тук говорим за всички работещи и се вменява 
една колективна вина. Искаме среща с премиера и съответните министри. Те вчера заявиха, че са готови за диалог, но за 
нас не е конструктивно поведение да се вземе това решение", каза в студиото на "България сутрин" Любослав Костов от 
КНСБ. 
Според него броят на хоспитализациите за последните 6 години се е увеличил. 
"Никой не може да отрече, че има сериозен проблем с болничните - от 2012 до 2018 година са се увеличили болничните 
двойно, а плащанията три пъти. Ние ще подкрепим това решение първият ден от болничния да не се плаща. Тази мярка 
ще е работеща", коментира Ивелин Желязков от АИКБ. 
По думите му през 2012 година броят на болничните е бил най-малък. 
"Преди не е било работникът да не плаща нищо, защото НОИ покрива 80% от плащането за първия ден. Няма как да се 
каже на всички работещи, че лъжат. Трябва да се затяга регулацията", каза още Костов. 
Ивелин Желязков контрира, че тази мярка няма да ощети работещите хора, а тези, които злоупотребяват. 
"Ние сме искали много по-сериозна роля на НОИ. Това е мярка, която ще работи. В момента хората, които не ползват 
фалшиви болнични, също са наказани", заяви той в ефира на Bulgaria ON AIR. 
Според Костов в момента на работещите хора се отнемат права и тази мярка не решава проблема, а нагнетява 
напрежението. 
Вижте видео с целия разговор. 
 
Еconomy.bg 
 
√ От 1 януари първият ден от болничните няма да се заплаща  
Той ще остане за сметка на работника  
От 1 януари първият ден от болничните няма да се заплаща и ще е за сметка на работника. Това обявиха на брифинг в 
парламента ГЕРБ и "Обединени патриоти". 
Вторият и третият ден ще се поема както и досега от работодателите. 
В момента осигурителят плаща за първите три дни болнични 70% от дневното възнаграждение. 
Още през лятото от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) излязоха с подобно предложение. Според 
АИКБ има много злоупотреби с болнични листове. 
През септември от АИКБ представиха данни, че болничните листове, изплатени от НОИ през 2018 г., са нараснали два пъти 
спрямо 2013. В периода 2016-2018 са били установени близо 10 000 нарушения. 
 
 
 

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/180390-vmenyava-li-kolektivna-vina-novata-myarka-za-bolnichnite
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„Мениджър Нюз“ 
 
√ БВП нараства с 3,7% на годишна база през третото тримесечие  
През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт /БВП/ нараства с 3,7 на сто спрямо съответното тримесечие 
на предходната година и с 0,7 на сто спрямо второто тримесечие на 2019 г. според сезонни данни, показват експресни 
оценки на Националния статистически институт (НСИ). 
В ръководството на Евростат за тримесечните национални сметки експресните оценки за БВП са дефинирани като: „...най-
ранната картина на икономиката, представена в съответствие с концепциите и дефинициите на Системата на националните 
сметки, данните за която се произвеждат и публикуват във възможно най-кратки срокове след края на отчетното 
тримесечие, като се използва ограничена и непълна информация в сравнение с традиционно разработваните тримесечни 
показатели на националните сметки...“. 
Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни за 
отделните икономически сектори (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за 
поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна 
информация. 
Разработените експресни оценки за третото тримесечие на 2019 г. са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. 
Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - стойностен обем 
в текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и темпове на прираст, получени от сезонно 
изгладени данни спрямо предходното тримесечие и спрямо същото тримесечие на предходната година. 
Съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания НСИ ще подготви и публикува 
предварителни оценки за тримесечните данни за БВП за третото тримесечие на 2019 г. на 5 декември 2019 година. 
За третото тримесечие на 2019 г. БВП в номинално изражение достига 31 485 млн. лева. Реализираната добавена стойност 
през третото тримесечие на 2019 г. е 27 133 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема 
крайното потребление (68,4 на сто), което в стойностно изражение възлиза на 21 524 млн. лева. През третото тримесечие 
на 2019 г. бруто капиталообразуването е 5 773 млн. лв. и заема 18,3 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското 
салдо е положително. 
През третото тримесечие на 2019 г. спрямо второто тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни се увеличава с 
0,7% За същия период брутната добавена стойност нараства с 0,5%. Според експресните оценки на БВП по елементи на 
крайното използване през третото тримесечие на 2019 г. принос за регистрирания икономически растеж по сезонно 
изгладени данни 
През третото тримесечие на 2019 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,7% спрямо същото тримесечие на 
предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 3,4%. Крайното потребление регистрира положителен 
икономически растеж от 4,9%. Бруто образуването на основен капитал отчита ръст от 2,2% през третото тримесечие на 
2019 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се 
увеличава с 0,4%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1,7%. 
 
√ Борисов доволен: Безработица спада до 3,7% през третото тримесечие  
Българската икономика продължава своето възходящо развитие и това ясно се вижда от новите данни на НСИ - 
Национален статистически институт, похвали се българският премиер Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. 
Той цитира данните за ръст на БВП от 3,7% на годишна база през последното тримесечие и спада на коефициента на 
безработица до 3,7% през същото тримесечие, което е с 1,3 % по-малко в сравнение с този период на 2018 година. 
През третото тримесечие на 2019 г. броят на безработните е 125,4 хил., от които 70,9 хил. (56,5 на сто) са мъже и 54,5 хил. 
(43,5 на сто) – жени. Коефициентът на безработицата за мъжете е 3,8 на сто, а за жените – 3,4 на сто, съобщи Националният 
статистически институт. 
От всички безработни 14,8 на сто са с висше образование, 44,7 на сто - със средно, и 40,5 на сто - с основно или по-ниско 
образование. Коефициентите на безработицата по степени на образование са съответно: 1,8 на сто - за висше образование, 
2,9 на сто - за средно образование, и 10,8 на сто - за основно и по-ниско образование. 
През третото тримесечие на 2019 г. продължително безработни (от една или повече години) са 78,4 хил., или 62,5 на сто 
от всички безработни хора. Коефициентът на продължителна безработица е 2,3 на сто – 2,5 на сто за мъжете и 2,1 на сто 
за жените. От общия брой на безработните 22,3 хил., или 17,8 на сто, търсят първа работа. 
През третото тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработицата за възрастовата група 15-29 навършени години е 6,1 
на сто - с 2,1 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2018 година. За посочения период 
коефициентът на безработица за мъжете (15-29 навършени години) намалява с 1.8 процентни пункта, а за жените - с 2,3 
процентни пункта, като достигат съответно 7 и 4,9 на сто. 
Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15-64 навършени години е 74,2 на сто, като в 
сравнение с третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 1,7 процентни пункта. Коефициентът на заетост за населението 
на възраст 15-64 навършени години се увеличава с 2,6 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. и 
достига 71,4 на сто. 
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Обезкуражените да намерят работа хора на възраст 15-64 навършени години са 61,4 хил., или 5,3 на сто от икономически 
неактивните в същата възрастова група. 
През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите на възраст 15 и повече навършени години е 3299,2 хил., от 
които 1771,3 хил. мъже и 1527,9 хил. - жени. Относителният дял на заетите от населението на възраст 15 и повече 
навършени години е 55,3 на сто, като при мъжете този дял е 61,9 на сто, а при жените – 49,2 на сто. 
През третото тримесечие на 2019 г. преобладаващата част от заетите – 2079,2 хил. души, или 63 на сто, работят в сектора 
на услугите, 989,8 хил. (30 на сто) работят в индустрията и 230,3 хил. (7 на сто) - в селското, горското и рибното стопанство. 
От всички заети 3,6 на сто (118,3 хил.) са работодатели, 6,4 на сто (210,1 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 89,5 
на сто (2953,3 хил.) - наети хора, и 0,5 на сто (17,5 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите 2262,3 
хил. (76,6 на сто) работят в частния сектор, а 690,9 хил. (23,4 на сто) - в обществения. 
Броят на наетите с временна работа нараства с 14,5 на сто в сравнение с третото тримесечие на 2018 г. и достига 159,7 хил., 
или 5,4 на сто от всички наети. 
През третото тримесечие на 2019 г. заетите на възраст 15-64 навършени години са 3194,1 хиляди. Коефициентът на заетост 
за населението в същата възрастова група е 71,4 на сто (75,7 на сто за мъжете и 67,1 на сто за жените). Коефициентът на 
заетост за населението на възраст 15-29 навършени години е 44,1 на сто (49,2 на сто за мъжете и 38,8 на сто за жените). 
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 навършени години е 76,3 на сто, съответно 80,9 на сто за мъжете 
и 71,7 на сто - за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост (20-64 навършени години) 
е по-висок с 2,8 процентни пункта, като увеличението при мъжете e с 3,3 процентни пункта, а при жените - с 2,4 процентни 
пункта. 
Заетите хора на възраст 55-64 навършени години са 620,9 хил., или 65,1 на сто от населението в същата възрастова група 
(70,1 на сто от мъжете и 60,4 на сто от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост за 
населението на възраст 55-64 години се увеличава с 3,4 процентни пункта. 
През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на икономически неактивни хора на възраст 15 и повече навършени 
години, които не са нито заети, нито безработни, е 2538,6 хил., от които 1017,2 хил. (40,1 на сто) са мъже и 1521,4 хил. (59,9 
на сто) са жени. Икономически неактивните на възраст 15-64 навършени години са 1153,6 хил., или 25.8 на сто от 
населението в същата възрастова група. От тях 34,3 на сто не работят и не търсят работа поради участие в образование и 
обучение. 
 
√ Понижения на Европейските борси на фона на слабите данни за германската икономика  
Основните борсови индекси на водещите пазари в Европа регистрираха понижения в ранна търговия в четвъртък на фона 
на предупреждението на Daimler за по-ниска печалба през следващата година и данните за икономическия растеж на 
Германия, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 0,47 пункта, или 0,12%, до 405,39 пункта. Немският DAX се понижи с 
32,94 пункта, или 0,25%, до 13 197,13 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 33,35 пункта от 
стойността си, или 0,45%, достигайки ниво от 7 317,86 пункта. Френският CAC 40 записа спад 0,88 пункта, или 0,92%, до 5 
906,21 пункта. 
Федералната статистическа служба на Германия съобщи, че икономиката на страната е нараснала с 0,1% през последното 
тримесечие спрямо предходните три месеца. Анализаторите очакваха нов спад на БВП, като две поредни тримесечия 
свиване на икономиката означават техническа рецесия. От службата преразгледаха спада през второто тримесечие до 0,2 
на сто вместо обявените по-рано 0,1 на сто. 
„Ясно е, че от която и страна на 0-та да де БВП-то, нещата не са добре. Това не демонстрира силна германска икономика“, 
коментира Крис Бейли, европейски стратег от Raymond James. 
„Вниманието сега е насочено към начина, по който германските власти ще стимулира икономиката“. 
На фона на новината книжата на германския енергиен концерн RWE поевтиняха с 2,08%, докато тези на фармацевтичната 
компания Merck KgaA поевтиняха 1,41%, въпреки че компанията повиши прогнозата си за 2019 г.   
Същевременно с това акциите на Daimler поевтиняха с около 2,97%, след като компанията съобщи, че по-строги мерки за 
намаляване на емисиите ще доведат до по-ниска печалба 2020 и 2021. От компанията поясниха, че за да компенсират 
противодействат на този ефект ще намалят разходите чрез съкращения в звеното на Mercedes-Benz. От Daimler се надяват 
съкращаването на работни места да им спести повече от 1 млрд. евро до края на 2022 г. Новината се отрази върху целия 
сектор, като автомобилният индекс SXAP падна с 0,88%. 
Книжата на британския производител на луксозни стоки Burberry поскъпнаха с 4,81%, след като компананията отчете 11-
процентов ръст на печалбата за първото полугодие до 193 млн. паунда и 3-процентов ръст на приходите до 1,3 млрд. 
паунда. 
Нови рекорди за Dow и S&P 500 
Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха смесени резултати в сряда, като Dow и S&P 500 достигнаха нови 
рекордни върхове, докато Nasdaq отчете минимален спад, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 92,10 пункта, или 0,33%, до 27 783,59 пункта, благодарение на поскъпването 
с 7,32% в акциите Disney, след като медийният гигант обяви, че новата му стийминг услуга Disney+ е привлякла над 10 млн. 
потребители в първия ден от своята поява на пазара. В същото време книжата на Netflix поевтиняха с 3,05%. 
Междувременно широкообхватният индекс Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 2,20 пункта, или 0,07%, до 3 094,04 пункта, 
достигайки нов рекорден връх за 20-ти път от началото на годината.   
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се понижи с 3,99 пункта, или 0,05%, до 8 482,10 пункта. 
Печалбите на пазарите обаче бяха ограничени от информацията, че в търговските преговори между САЩ и Китай е 
изникнала нова пречка, свързана с покупките на американски селскостопански стоки от страна на Пекин. Освен това Китай 
не е съгласен с някои от мерките, които САЩ изисква, по отношение на трансфера на технологии. 
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„Може да прогнозираме, че пазарите ще продължат да вървят нагоре, но всичко това зависи от търговията“, коментира 
Джеймс Рейган от D.A. Davidson. 
„Има голямо напрежение около търговското споразумение. Ако те не успеят да подпишат дори „първата фаза“ на сделката, 
това ще се отрази доста негативно на пазарите“, добавя той. 
Във вторник Тръмп заяви, че Китай „умира да подпише търговска сделка“ и че ако такава не бъде постиганата САЩ ще 
повишат значително митата за китайския внос. 
Ръст в Азия 
Водещите индекси на фондовите пазарите в Азиатско-тихоокеанския регион регистрираха смесени резултати в четвъртък 
на фона на по-слабите от очакваното икономически данни от Китай и Япония и новите спънки в търговските преговори 
между САЩ и Китай, предаде Маркетоуч. 
В сряда „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че забавянето на напредъка по търговската сделка между САЩ и Китай се дължи на 
нерешителността на Пекин по отношение на покупката на селскостопански стоки от САЩ. Американският президент 
Доналд Тръмп заяви, че Китай се е съгласил да закупи селскостопански продукти на стойност 50 млрд. долара. 
В континентален Китай Shanghai Composite се повиши с 4,63 пункта, или 0,16%, до 2 909,87 пункта, докато по-малкият 
Shenzhen Composite напредна с 9,83 пункта, или 0,61%, до 1 624,13 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng изтри 247,77 
пункта, или 0,93%, до 26 323,69 пункта, като книжата на Tencent поевтиняха с 2,32%, след като компанията обяви 13-
процентов спад на печалбата за тримесечието до 20,38 млрд. юана (2,91 млрд. долара). Анализаторите очакваха печалба 
от 23,45 млрд. юана. 
Haциoнaлнoтo бюpo зa cтaтиcтиĸa на Китай съобщи, че индycтpиaлнoтo пpoизвoдcтвo е нараснало с 4,7% на годишна база 
през октомври, което е под прогнозата на икономистите за ръст от 5,2% и под резултата от септември, когато бе отчетен 
ръст от 5,8%. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 200,14 пункта, или 0,85%, до 23 319,87 пункта, на 
фона на данните, че японската икономика е нараснала с 0,2% на годишна база през третото тримесечие в сравнение с 1,8% 
през второто. Икономистите очакваха ръст от 0,8%. Същевременно с това акциите на Z Holdings, собственик на Yahoo Japan, 
скочиха с 16,93%, след като се появи информация, че компанията иска да придобие приложението за чат LINE, Акциите на 
Line поскъпнаха с 15,38%, а тези на Softbank, която държи 44-процентов дял в Z Holdings, поскъпнаха с 0,28%. 
Южнокорейският измерител Kospi отчете ръст от 16,78 пункта, или 0,79%, до 2 139,23 пункта, след като акциите на Samsung 
поскъпнаха с Kia Motors поскъпнаха с 1,64%. 
Австралийският индекс ASX 200 се повиши с 36,70 пункта, или 0,55%, до 6 735,10 пункта, след като акциите на Beach Energy 
поскъпнаха с 1,29%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 1,75 пункта, или 0,31%, до 556,98 пункта. BGBX40 изтри 0,57 пункта от стойността си, или 052%, достигайки ниво от 
109,57 пункта. BGTR30 се понижи с 1,50 пункта, или 0,30%, до 497,21 пункта. BGREIT се понижи с 0,19 пункта, или 0,15%, до 
129,65 пункта. 
 
√ Печатът все още си го бива  
Не отричаме, че живеем в дигиталната епоха на маркетинга. Опитвайки се да достигнат до възможно най-голяма 
аудитория, маркетинг специалистите използват безброй инструменти, а потенциалът да се покажат в редица платформи и 
да спечелят от това е по-голям от всякога. Това обаче съвсем не означава, че трябва да залагат единствено на тях. 
Удивлението от възможностите, които предлага дигиталният маркетинг, доведе до грешното заключение, че печатът е 
„мъртъв“. 
Едно от погрешните схващания за печатната реклама е, че не е устойчива. Всички искат да спасят дърветата, но всъщност 
много от компаниите, които се занимават с издателска и печатарска дейност, се стремят да рециклират и компостират 
хартия, така че да я използват отново. 
Ако все пак приемете, че принт маркетингът не е остарял, как да се възползвате от него? 
1) Можете да пренастроите таргета си към специфични сегменти от населението, на базата на възрастта, географските 
признаци, интересите и т.н. Проучване показва, че всяка една от тези групи отговаря на различни печатни решения – 
билборди, брошури, флаери и т.н. 
2) Много хора се доверяват на печатното съдържание, особено ако им внушава носталгия. Това увеличава ангажираността 
им и води до по-голяма лоялност към бранда. Лъскавите списания, традиционните вестници и продуктовите каталози 
изникват в колективната ни памет, подтиквайки ни да ги свързваме с надеждност и доверие. 
3) Друго ценно предимство на печатните маркетингови материали е осигуряването на видимост на бранда. Обикновено те 
устояват повече, отколкото онлайн съдържанието и имейлите. Те са осезаеми – могат да бъдат видени, усетени и 
помирисани. Някой, който чете информация онлайн, може да я забрави, веднага щом напусне уебстраницата. В това 
отношение печатът е много по-устойчив. 
Печатният и дигиталният маркетинг могат да работят страхотно заедно. От вас зависи да намерите оптималната 
комбинация. 
Маркетолозите се притесняват от това, че резултатите в печата не са напълно измерими. Доколкото е възможно, трябва 
да получите обратна връзка от клиентите и да измервате въздействието си. Анализирането на данните и адаптирането им 
към стратегията ще ви даде конкурентно предимство пред останалите във вашия бранш. 
 
√ Парламентът на Молдова утвърди Йон Кику за премиер  
Парламентът на Молдова утвърди бившия финансов министър Йон Кику за министър-председател, както и програмата и 
състава на неговото правителство, предадоха Ройтерс и ТАСС. 
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След гласуването Зинаида Гречани, председател на 101-местния парламент, обяви, че кабинетът е получил 62 гласа. По 
думите й "кабинетът от технократи на Кику е един от най-професионалните в историята на страната и ще управлява до 
новите парламентарни избори". 
Кику бе избран с гласовете на депутати от Партията на социалистите и Демократическата партия. Против са гласували 
представителите на прозападния блок "Акум" (Сега), информира БТА. 
Предишното правителство на прозападния премиер Мая Санду бе свалено от власт във вторник с вот на недоверие. 
Правителствената коалиция между "Акум" и социалистите са разпадна заради спорове по процедурата за избор на главен 
прокурор. 
 
√ Вицепрезидентът на ЕЦБ: Рискът от европейска рецесия е много малък  
Вероятността европейската икономика да изпадне в рецесия е "много малка", заяви вицепрезидентът на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос, цитиран от Ройтерс. 
Той обаче предупреди за продължаващия период на растеж, който е под нормалното. 
Де Гиндос направи коментара, след като данни показаха, че Германия, най-голямата икономика в еврозоната, е избегнала 
на косъм техническа рецесия. 
Европа е в етап, в който растежът остава "под потенциала", каза вицепрезидентът на банкова конференция, организирана 
от Бе Ен Пе Париба (BNP Paribas). Той подчерта, че ЕЦБ трябва да обърне специално внимание на ситуацията, предаде БТА. 
Де Гиндос повтори и неотдавнашните призиви към правителствата да засилят мерките в подкрепа на икономиката, както 
и че ниските печалби на банките са основната заплаха за финансовата стабилност на еврозоната. 
 
Investor.bg 
 
√ Борисов: Интерконекторът между България и Гърция е приоритетен за целия регион 
Двете страни са стъблове на стабилност в региона, смята българският премиер  
Ускорената реализация на газовия интерконектор между България и Гърция е приоритетен не само за нас, но и за целия 
регион, каза премиерът Бойко Борисов на срещата си с гръцкия си колега Кириякос Мицотакис, цитиран от 
правителствената пресслужба. Реализацията на ключовите съвместни инфраструктурни и енергийни проекти беше сред 
акцентите в разговора на правителствените ръководители на двете страни. Те разговаряха преди началото на Четвъртата 
среща на върха в Солун. 
„Само преди дни проверих напредъка на изграждането на дейностите на връзката, чийто старт беше даден през месец 
май тази година. Така ще подобрим енергийната сигурност на цяла Югоизточна Европа“, категоричен беше Борисов. Той 
посочи, че за икономическия подем в региона ще допринесе и реализирането на транспортните проекти като 
железопътната линия Бургас-Александруполис, която е част от по-големия проект за мултимодален коридор за товарни 
превози, свързващ Егейско и Черно море „Sea2Sea”. 
„Нашите две страни са стълбове на стабилност в региона и силни застъпници на регионалното сътрудничество и 
европейската и евроатлантическа интеграция на страните от Западните Балкани“. Тази обща позиция изразиха в хода на 
срещата министър-председателят Борисов и гръцкият премиер Мицотакис. 
Борисов и Мицотакис бяха единодушни, че България и Гърция са стратегически партньори и в този контекст е необходимо 
поддържането на приятелски и отворен диалог във всички сфери от общ интерес. Българският премиер изрази увереност, 
че активното двустранно сътрудничество ще продължи и с новото правителство на южната ни съседка и ще бъде запазен 
общият стремеж към задълбочаване на политическите и икономическите връзки. 
„Взаимодействието между нашите страни придобива още по-голямо значение на фона на кризите, които ни обграждат от 
изток и от юг, а и на запад от нас, като имаме предвид крехката стабилност на Западните Балкани“, заяви българският 
министър-председател. 
В хода на разговора двамата правителствени ръководители отбелязаха отличните двустранни връзки в търговско-
икономическия сектор. „Гърция остава един от водещите ни търговски партньори, затова подкрепяме всяка инициатива за 
активизиране на бизнес отношенията“, посочи Борисов и отбеляза възходящата тенденция на стокообмена между 
България и Гърция през последните години. 
За първата половина на тази година стокообменът между двете страни бележи ръст от 14,8% спрямо същия период на 
миналата година и е в размер на 1,7 млрд. евро. По време на срещата Борисов акцентира върху необходимостта от още 
по-задълбочено насърчаване на инвестициите между България и Гърция. В разговора беше изтъкнат и големият потенциал 
в сферата на туризма, който двете страни развиват през последните години, като българският премиер подчерта 
значението на автомагистрала „Струма“ за свързаността с южната ни съседка. 
По време на изказването си пред участниците в Четвъртата среща на високо равнище в Солун Борисов изрази 
загрижеността си от разделението в Република Северна Македония по темата Европейски съюз. "Една държава трябва да 
има много ясна заявка от всички партии, от цялата политическа класа, че това е дългосрочен път“, каза българският 
премиер. Той посочи, че усилията на Република Северна Македония и Албания в посока на европриобщаването трябва да 
бъдат огромни и ясни и допълни, че ще продължи да помага на колегата си Заев в тази посока. 
Пред представителите на гръцкия бизнес Борисов подчерта успешните взаимоотношения между България и Гърция.  
„Няма гръцка компания, която да работи в България и да се е оплакала. Много внимавам с данъците. Вече 10 години не 
пипаме данъци. Инвеститорите знаят това“, заяви премиерът. Като пример за отличното партньорство между България и 
Гърция Борисов посочи изграждането на газовата връзка Бургас – Александруполис. „Това дава десетилетни перспективи 
напред. Не само България може да направи реална диверсификация, но и други страни. Това ще даде огромен тласък на 
бизнеса“, категоричен беше българският премиер. 
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В речта си по време на форума Борисов заяви, че Балканите имат голямо бъдеще. „Перспективата е напред – бизнес, 
туризъм, енергетика – и това го правим. Връщането назад е пагубно“, подчерта още той. 
В изказването си в Солун премиерът отбеляза и доброто сътрудничество в областта на сигурността и опазването на 
външните граници на ЕС. Борисов посочи, че страната ни има нула миграция и изрази готовност активната работа в тази 
посока да продължи. 
Той заяви, че през декември във Варна ще се проведе Четиристранната среща между България, Гърция, Румъния и Сърбия, 
която е традиционна платформа за затвърждаването на регионалното икономическо и политическо сътрудничество. 
 
√ Представляващият ВСС: Няма основание да се сезира КС за избора на Гешев 
Липсата на състезание не можа да е основание, смята Боян Магдалинчев  
Няма основание да се сезира Конституционният съд за избора на Иван Гешев за главен прокурор. Това коментира в ефира 
на bTV представляващият ВСС Боян Магдалинчев. Той уточни, че липсата на състезание и друг кандидат не е основание. 
Припомняме, че вчера след 5-часово заседание пленумът на Висшият съдебен съвет (ВСС) повторно избра Иван Гешев за 
нов главен прокурор. За него гласа си дадоха двадесет от членовете на съвета, а четирима бяха против. Предстои 
решението на ВСС да бъде изпратено до държавния глава Румен Радев. По закон президентът няма право за втори път да 
не подпише указ за назначаване и да върне предложението за нов главен прокурор на съвета. На 24 октомври ВСС отново 
гласува с 20 на 4 гласа Иван Гешев да бъде главен прокурор. Две седмици по-късно обаче президентът Румен Радев върна 
предложението за назначаване, което наложи съдебният съвет да повтори гласуването си. На 7 ноември държавният глава 
заяви, че очаква истинско състезание между кандидати, а не формално изпълнение на процедурата по избор за главен 
прокурор.   
„Процедурата е такава, каквато беше и първия път, и резултатът беше същият. Всеки може да изрази позицията си за 
качествата на кандидата, но имаше излишно разтакаване във времето”, коментира още Магдалинчев. Той напомни, че 
нова процедура по номиниране на главен прокурор можеше да има, ако при прегласуването вчера Гешев не беше получил 
подкрепа от поне 17 членове. 
В ефира на БНТ политолгът Мария Пиргова каза, че е изненадана от нивото на дебата, което очаквала, че ще бъде доста 
по-високо за ВСС. „Мисля, че процедурата имаше слабости и аз съм на мнението, което изрази и президента, че е по-добре 
да имаше конкурс и действително на изслушването за главен прокурор да беше изслушан и негов конкурент, за да се 
получи визията за прокурорската работа в нашата система сега“, каза тя. 
Според политолога Стойчо Стойчев обаче това не е битка на президента. 
„Според мен това не е негова битка и той не иска и да я води. Изрази някакъв вид и политическа позиция, и гражданска 
позиция като върна процедурата за допълнително обсъждане. При това решение на ВСС, което е монолитно и ясно 
изразено, би означавало някакъв вид фиксация или институционална война президентът да тръгне по тази логика на 
сезиране на Конституционния съд, на продължаващо неподписване с месеци. Има достатъчно време до януари, когато 
изтича пълният мандат на Сотир Цацаров, така че тази процедура, предполагам, ще приключи дотогава, може би и в по-
кратки срокове“, каза експертът.  
 
БНР 
 
√ В Солун продължава четвъртата среща на високо равнище "Променящото се бъдеще на Европейския съюз" 
България е представена от министър-председателя Бойко Борисов  
Продължава посещението на премиера Бойко Борисов в Солун. Той се включва в четвъртата среща на високо равнище 
("Солун Съмит 2019") на тема: "Променящото се бъдеще на Европейския съюз" с премиерите на Гърция и Северна 
Македония - Кириакос Мицотакис и Зоран Заев. 
На форума се обсъждат перспективите за развитие на бизнеса и икономическия растеж в страните от региона. 
По време на снощната си среща с гръцкия министър-председател Кирякос Мицотакис Борисов увери, че лично следи 
строителството на газовия интерконектор Комотини - Стара Загора. Медиите в южната ни съседка цитират Борисов, че 
интерконекторът подобрява енергийната сигурност в цяла Югоизточна Европа и отбелязват, че Атина и София отдават 
голямо значение на железопътната връзка Бургас-Александруполис - част от международен коридор за товарни превози 
и връзка между двете пристанища. Българското правителство е готово за сътрудничество с Гърция за насърчаване на 
инвестициите между двете страни, подчертават от Индустриалната федерация на Гърция. 
Гръцките медии широко отразяват участието на премиера Бойко Борисов на форума. 
Централните телевизионни медии излъчиха обширни репортажи с акцентите от изявлението на българския премиер Бойко 
Борисов на срещата на върха в Солун. Вестник „Ефемерида“ поставя акцент на преговорите Борисов - Мицотакис по 
бежанската криза, енергийните проекти и туризма. Изданието „Прототема“ публикува цялото изказване на българския 
премиер пред форума. В заглавие цитира препоръката към премиера Заев –„Вземете за пример българо-гръцките 
двустранни отношения“. 
Съобщава се също позицията на българския министър-председател, който заяви своята тревога за разделяне на 
обществото в Република Северна Македония по темата „Европейски съюз“. Всички гръцки медии посочват доброто 
сътрудничество по сигурността и опазването на външните граници, на което акцентира Борисов пред форума. 
Снощи пред участниците във форума Борисов изрази тревогата си от разделението на обществото в Северна Македония по 
въпроса за интеграцията на страната в Европейския съюз. Според медиите в Скопие, има заявка, че Гърция ще помогне за 
получаване на дата за начало на преговори за еврочленство на югозападната ни съседка. 
"Гърция ще помогне да получим дата за присъединявяне към ЕС", така агенция МИА цитира думите на премиера Зоран 
Заев след срещата му с гръцкия министър- председател Кириакос Мицотакис. Гръцкият премиер е подкрепил усилията на 
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Северна Македония и Албания за присъединяване към ЕС. "Асошиейтед прес" цитира думите му, че "въпреки резервите" 
вратите на ЕС остават отворени за двете страни. 
Миналия месец ЕС не спази обещанието си да започне преговори по присъединяване с Тирана и Скопие заради резервите 
на няколко страни начело с Франция. 
 
√ НС затегна мерките срещу прането на пари и дейностите с виртуални валути  
Парламентът гласува окончателно промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. С новите текстове се въвежда 
забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име. 
Основните промени, въведени с директивата по отношение на борбата с изпирането на пари, са насочени към 
разширяване на правомощията за пряк достъп на информация и повишена прозрачност за действителните собственици и 
регулирането на виртуалните валути. 
Въвеждат се легални дефиниции на две основни понятия, свързани със сделките с виртуални валути, а именно - на 
виртуалните валути и на доставчик на портфейл, който предлага попечителски услуги. 
Законопроектът практически въвежда и първата регулация на дейности, свързани с тези валути с оглед предотвратяването 
на изпирането на пари. 
Издателите на електронни пари и техните представители ще могат да не прилагат някои от мерките за комплексна 
проверка на клиента по отношение на електронните пари, когато, въз основа на оценка на риска, е установен нисък такъв 
и са изпълнени едновременно няколко условия, решиха депутатите. 
 
√ Петър Чолаков: Очертава се проблематичен период за съдебната система 
Президентът няма да се бави с указа за Гешев, смята политологът 
Интервю на Силвия Великова с Петър Чолаков за предаването ''Преди всички'' 
„Очаквам в кратък срок да видим указ на президента за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор. Не очаквам да 
се стигне до сезиране на Конституционния съд или забавяне на процедурата. Ако президентът имаше такова намерение, 
щеше да го направи досега“. Това заяви пред БНР политологът Петър Чолаков. По думите му има много сериозни 
политически интереси, преплетени в процедурата. 
„От цялото поведение, което демонстрира до момента Иван Гешев, виждаме стил, който за мен се отдалечава от 
фундаментални принципи на правото и на правовата държава. Това е стил, който за мен всъщност направи и тази 
процедура дълга и продължителна. Самият кандидат, бих казал, до голяма степен си е сам виновен за това. Ако неговата 
репутация беше безупречна, не сипеше нападки, не се ангажираше в изказвания, които определям като пристрастни, да 
не кажа и арогантни, вероятно ВСС, а и обществото като цяло би било много по-малко критично към г-н Гешев. Когато 
Гешев стане следващият главен прокурор, ще видим какъв ще бъде той“, коментира политологът в интервю за предаването 
„Преди всички“. 
Той подчерта, че е в интерес на самия Гешев да запази по-голяма дистанцираност и хладнокръвие към критичните гласове: 
„Това обаче за него е проблем. От тази гледна точка бих направил дори такава прогноза, че той е възможно да не изказа 
целия мандат от 7 години. В Конституцията е разписано, че мандатът на главния прокурор може да бъде прекратен 
предсрочно, ако има уронване на престижа на съдебната власт, ако има тежки процедурни нарушения. В случая с един 
човек, който отсега демонстрира и се отнася неуважително към основни фундаментални принципи на правото, е възможно 
да бъде инициирана такава процедура по Конституцията. За да бъде завършена такава процедура, трябва мнозинство в 
парламента, което към момента не се очертава. Но това допълнително би делегитимирало главния прокурор“. 
Политологът не изключи възможността бързането за указа да е свързано с някакъв политически сценарий, при който 
сегашният главен прокурор Сотир Цацаров получава друга престижна длъжност, а Иван Гешев поема поста на главния 
прокурор. 
Проблемът на България е, че в продължение на години съдебната система демонстрира тежки политически зависимости 
и че в нея има лобиране на магистрати въз основа на корпоративни интереси: 
„В случая с г-н Гешев има съмнения, че той е човек, протежиран от ДПС. ГЕРБ не предложиха друг кандидат и така дадоха 
зелена светлина за Гешев. Това е залогът. Оттам нататък след като отпада и мониторингът на ЕК, в една държава, в която 
има определено проблеми с прилагането на принципа на върховенството на закона, има и проблеми с останалите 
фундаментални принципи на либералната демокрация, за мен се очертава един проблематичен период за съдебната 
система“. 
Петър Чолаков определи появата на Мая Манолова на снощния протест срещу Иван Гешев като трупане на политически 
дивиденти: 
„Очевидно тя смята да се развива оттук нататък на политическата сцена. Това е част от политическия продукт, който тя 
пласира – като критик на статуквото – това е имиджът, който тя гради“. 
 
√ Затяга се контролът върху дърводобива и търговията с дървесина 
Годишно за нарушения се запечатват средно по 30 обекта 
Репортаж на Веселина Миланова в предаването ''Хоризонт до обед'' 
Министерството на земеделието затяга контрола върху дърводобива и търговията с дървесина. С промени в Наредбата за 
опазване на горските територии се предвижда горските да имат постоянен достъп до GPS координатите на всички 
камиони, с които се превозват дърва. Забранява се и употребата на хартиени дневници в обектите за съхранение, 
преработка и търговия с дървесина. 
Дневникът е сред най-важните документи във фирмите за преработка и търговия с дървесина. Там се вписват всички 
влезли и излезли количества дървесина. Там се описват и превозните билети, без които всеки превоз на дървесина е 
нерегламентиран и нелегален. Въвежда се електронен дневник. 
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"Това значи, че всички обекти, които преработват, складират, продават дървесина трябва да използват електронен 
дневник", подчерта инж. Тони Кръстев от Агенцията по горите в предаването "Преди всички". 
В момента в системата на Агенцията по горите са регистрирани над 4 хиляди обекта, от които само 130-140 към момента 
използват хартиени дневници, т.е. промяната ще засегне само тях. 
Защо се премахва хартиеният дневник? 
"Първо се дава възможност за манипулация при определени условия. Второ, за да се контролира един такъв дневник, 
трябва да се отиде на самия обект. Електронният дневник дава възможност на нашите служители да контролират обектите 
24 часа в денонощието от собствения си компютър или телефон", поясни Тони Кръстев. 
Дейността на фирмите се спира, когато в обекта е внесена дървесина без превозен билет и без маркировка, уточни още 
Кръстев. 
"Отиват колегите, проверяват, установяват това нещо. В момента, в който го установят, директорът на РДГ (Регионалната 
дирекция по горите) издава заповед за принудителна административна мярка спиране на дейността. И в момента с 
промяната директорът на РДГ едновременно със заповедта спира и достъпа до информационната система, т.е. в този обект 
не могат да се вписват превозни билети и не могат да се издават превозни билети за транспортиране", заяви експертът. 
Около 30-35 обекта се запечатват годишно. 
"Самата мярка има много силен превантивен ефект. Едно е да ти наложат глоба, която може да платиш. Съвсем друго е, 
когато спираш дейност и не можеш да работиш", коментира Тони Кръстев. 
Според новите правила собствениците или ползвателите на товарни камиони, които транспортират обла дървесина или 
дърва за огрев, ще предоставят в съответната регионална дирекция по горите потребителско име и парола за достъп до 
данните от GPS устройствата на превозните средства. Така във всеки момент горските ще знаят къде се движат тези 
камиони и ще могат да сравняват дали написаното на превозния билет съответства на данните от GPS-а. 
 
√ Европейска седмица на роботиката  
"Робопартанс" има 10 школи в страната и съвместни програми за обучение по роботика в партньорство с училища и 
предприятия 
От вчера започна Европейската седмица на роботиката. "Робопартанс" е първата школа по роботика в България създадена 
през 2009 г. Роботиката съчетава програмиране, конструиране, механика и като цяло инженерни науки, и е невероятен 
начин начинаещи да придобият практически и теоретични знания и като по-големи да се подготвят за реални специалисти. 
"Робопартанс" има 10 школи в различни градове на страната и съвместни програми за обучение по роботика в 
партньорство с десетки училища и предприятия. 
Наша школа дава на света онлайн платформа за обучение по роботика 
Виден Димитров – ръководител на двете школи "Робопартанс" в София, преподавател по роботика, старши мениджър в 
IBM България, баща на две момчета и запален пилот на дрон – разказа пред "Нашият ден" за роботиката, как тя променя 
живота ни и за българската онлайн платформа на световно ниво. 
"Нашият опит показва, че най-добрата възраст е втори клас. Обучението става неусетно, защото роботиката се въвежда 
чрез конструктори – лего и т.н. – и децата преминават неусетно от своя свят на игри и конструиране на замъци и колички в 
един свят, в който играчките се раздвижват и програмират.  
Как учат децата 
"Това е изключително интерактивно обучение. Децата са много мотивирани – научават под формата на игра страшно много 
неща, които им отварят мирогледа, по-широк поглед за света около тях. С помощта на роботиката децата откриват своя 
талант и най-вече се забавляват." 
А ние всички учим най-добре, когато се забавляваме 
"В нашите училища има една рамка. Може би учителите са превърнати в администратори. И за творчеството не остава 
място." 
Ключово е тези школи по роботика да се интегрират в учебния процес, за да превърнем нашето образование в едно 
качествено образование. 
Димитров разказа за 10-годишната Тайра Мелтемова, ученичка в "Робопартанс", която през октомври спечели наградата 
на ADA - 2019 European Digital Girl of the Year Award. Тайра комбинира технологията с езика на жестовете.  
 
√ Гърция планира да продава просрочени пенсионни задължения, за да получи авансово пари в брой  
Гърция планира да продава на частни инвеститори вноски за социално осигуряване за милиарди евро, дължими на 
пенсионните фондове, за да получи парични средства и да улесни възстановяването на други непогасени вземания, 
заявиха пред Ройтерс в четвъртък високопоставени правителствени служители. 
Консервативното правителство на премиера Мицотакис, което пое управлението през юли, има желание да увеличи 
притока на инвестиции и да разреши основни проблеми, засягащи перспективите за икономическо възстановяване, 
включително по въпроса за лошите кредити, които сериозно засегнаха банковия сектор на страната. Правителството също 
така търси начини да поправи цялостния баланс на системата за социално осигуряване, за да засили нейната 
жизнеспособност. 
"Има стратегия за продажба на просрочени задължения, които системата на държавното обществено осигуряване не е 
успяла да събере през последните години", посочи пред Ройтерс неназован правителствен служител. 
Просрочията представляват социално осигурителни плащания за персонал, които са дължими на пенсионните фондове от 
частни компании в Гърция, отчасти поради многогодишната дългова криза в страната. 
Проектът, ръководен от заместник-министъра по труда и социалните въпроси Нотис Митарачи, ще проучи възможността 
за продажби на първа партида на стойност до 12 млрд. евро от просрочени задължения за около 35 млрд. евро, според 
данни на системата за социално осигуряване. 
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Самият процес няма да включва секюритизация, тъй като издаването на обезпечени с активи ценни книжа може да се 
третира като заеми и да се сблъсква с препятствия в Евростат (статистическата служба на ЕС), която хармонизира 
статистическите методи в държавите-членки. 
Вместо това, правителството ще се заеме с продажбата на просрочените задължения на частни инвеститори за погасяване 
на парични средства и ще приеме схема за разпределение на печалбата от възстановяванието на тези средства. 
Продажбата на такива просрочени задължения ще се извършва с отстъпки до номиналната им стойност. 
Потенциалните купувачи ще трябва да използват услугите на специализираните фондове, които купуват необслужвани 
заеми от търговските банки. 
Проектът определя 31-ви декември 2014 година като крайна дата, което означава, че ще се опита да разпродаде 
просрочени задължения към системата за социално осигуряване със срок до тази дата. Този проект ще се съсредоточи 
върху дължимите суми над 100 000 евро и няма да включва просрочени задължения, които вече имат план за погасяване 
или задължения на самоосигуряващи се. 
"Това ще бъде начин да спечелим бързи пари в брой и да подобрим способността да се съсредоточим върху събирането 
на по-скорошни просрочени задължения, облекчавайки текущата административна тежест", допълни неназованият 
гръцки високопоставен служител. 
Гръцките дъжностни лица имат за цел да прецизират тази процедура до края на годината и да продължат с 
подготвителната работа през първото тримесечие на следващата година, така че продажбите да могат да се осъществят 
през второто тримесечие на 2020 година. 
 
БНТ 
 
√ Болничните са нараснали с 50 на сто само за 5 години  
Болничните са нараснали с 50 на сто само за 5 години, като ситуацията е кризисна, заяви в сутрешния блок на БНТ шефът 
на парламентарната група на ГЕРБ Даниела Дариткова. Така тя аргументира предложението първият ден от болничните да 
не се плаща нито от държавата, нито от работодателя. 
Идеята тепърва предстои да се обсъжда със синдикатите, които вече реагираха остро на бъдещата промяна. 
През последните години се отчита скок в броя издадени болнични от 13 млн. през 2013 г. на около 18 млн. през тази, заяви 
Даниела Дариткова. Тя уточни, че изплатените средства скачат от 313 млн. на 632 млн. лева. 
Даниела Дариткова: Това е ръст от около 50%, който много затруднява НОИ и работодателите. Ако се отчете ръстът на 
ползване на болнични, ситуацията е кризисна. 
Поради тази причина ГЕРБ и Обединени патриоти предлагат първият ден от болничните да не се плаща, като 
ограничението няма да важи за родителите, които гледат на болно дете и за тези, които са пострадали при трудова 
злополука. 
Даниела Дариткова: "В много европейски страни има период на изчакване, даже до 7 дни в някои от тях. Така че смятам, 
че това е едно разумно предложение, защото трябва да се търсят източници на средствата, които ще са ни необходими за 
увеличението 
 
Еconomic.bg 
 
√ МРРБ обяви размера на тол таксите 
Тарифите за тежкотоварните камиони драстично се понижиха спрямо първоначалното обсъждане 
Всички тежкотоварни камиони с тегло между 3.5 и 12 тона ще плащат между 4 и 7 ст. на километър, в зависимост от 
емисионния клас на превозното средство. Това предвижда проектът на Тарифа за тол таксите, публикуван за обществено 
обсъждане от МРРБ. 
Товарните автомобили с тегло между 3.5 и 12 т ще плащат една и съща такса за трите категории пътища, но тя ще зависи 
от емисионния им клас. Тези, покриващи най-високите еко стандарти - Евро V, Евро VI или EEV, ще плащат по 4 ст. на 
километър. За тези с емисионен клас Евро III или Евро IV тарифата ще е 5 ст. на километър. Най-замърсяващите - клас Евро 
0, I или II – 7 ст. на километър. 
Така например камион с маса между 3.5 т и 12 т и емисионен клас Евро V би платил за преминаване по маршрута София-
Бургас 14.40 лв., за София – Варна – 16.11 лв., а за маршрута Варна-Бургас – 4.03 лв. 
Ако е с по-нисък еко клас – Евро IV, придвижването му между София и Бургас ще струва 17.89 лв., а за София-Варна – 20.09 
лв. Цената за пътя между Варна и Бургас ще е 5.05 лв. 
А за най-масово разпространените тежкотоварни автомобили с тегло над 12 тона - ТИР с две оси, тол таксата за 
автомагистралите ще е между 11 и 22 ст. на километър в зависимост от емисионния си клас. Цената за ползване на 
второкласните и третокласните пътища ще е между 10 и 21 ст. на километър. 
Всички шофьори на камиони с тегло над 12 тона и са с четири оси, ще плащат между 18 и 36 ст. на километър за всички 
автомагистрали. За движение по първокласните пътища цената е между 17 и 35 ст. на километър. Между 16 и 34 ст. пък е 
цената на километър за този вид камиони, които се движат по второкласните пътища. 
Тарифата за автобусите с тегло над 12 тона ще е от 5 ст. до 9 ст. на километър за автомагистралите, от 4 ст. до 8 ст. на 
километър за първокласните пътища и от 3 ст. до 6 ст. на километър за втори клас пътища. Автобусите с тегло до 12 тона 
ще плащат с 1 ст. по-евтино на километър. 
От публикуваните тол такси се вижда, че цените за движение по републиканските пътища са доста по-ниски от 
първоначално обсъжданите. Припомняме, че през месец юли, по време на първото заседание на Консултативния съвет, 
бяха обсъждани тарифи в размер между 25 и 39 ст. на километър. 
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Освен размера на тол таксите, правителството драстично намали и прогнозните приходи от пускането на системата в 
експлоатация. В началото на месеца ресорният министър Петя Аврамова обяви, че новите очаквания на ведомството са 
постъпленията в държавния бюджет от пътни такси през 2020 г. да бъдат 746.3  млн. лв. годишно. От тол системата трябва 
да дойдат 450 млн. лв., а от електронни винетки - 296.3 млн. лв. Първоначално правителството се хвалеше, че ще се събират 
по 1.2 млрд. годишно. 
Когато беше правена тази прогноза обаче правителството възнамеряваше да обхване много по-голяма част от пътната 
мрежа в страната, а планираните такси бяха в пъти по-големи от сега обявените. 
Според обхвата на тол системата безплатни остават и 14 000 км от републиканската пътна мрежа, възлизаща на общо около 
20 000 км. В момента за преминаването по нея товарните автомобили над 3.5 т. са длъжни да купуват е-винетка. Безплатни 
остават също и 20 000 км общински пътища. 
Компенсаторните такси за камионите между 3.5 и 12 тона ще е в размер на 150 лв., а за камионите над 12 т. с две до три 
оси – 450 лв. За тежкотоварните превозни средства над 12 т с четири и повече оси таксата ще е 750 лв., а за автобусите – 
150 лв. 
 
В. Moнитор 
 
√ Пускат нова концесия за летище „Пловдив” 
7,8 милиона чуждестранни туристи са посетили България през първите 9 месеца на годината 
Летището е изключително важно за Пловдив, като очакваме до края на годината да бъде обявена концесията, което да 
привлече повече полети към област Пловдив и по-конкретно към зимния курорт Пампорово. Това заяви министърът на 
туризма Николина Ангелкова в рамките на 11-та Международна туристическа среща в Пловдив. 
Тя уточни, че ще предложи форума - Международния съвет по туризъм, да се впише в годишната програма за Национална 
туристическа реклама на страната, с което ще насърчи устойчивото му надграждане. Това тя ще направи по време на 
Националния съвет по туризъм, който ще се проведе на 19 ноември в к.к. Боровец. 
За първите девет месеца на годината има 7,8 милиона чуждестранни туристи, които са посетили България, което е спад от 
0,8%. 2,8 милиарда евро са приходите от международен туризъм, което е спад от 0,3%. 4,6% е ръстът от нощувки или в 
парична стойност това са 1,350 млрд. лева, съобщи още министър Ангелкова. 
„Пловдив се превръща в туристическо средище не само заради безспорното си място в културната карта на света, но и с 
богатото си културно наследство, разнообразни културни прояви,а през последните няколко години туристическата 
индустрия в Пловдив преживя истински бум”, заяви кметът на Пловдив Здравко Димитров при откриването на форума. 
„Пловдив има огромен потенциал. Ще продължим да увеличаваме ръста на туристически посещения, още повече, че през 
настоящата година сме Европейска столица на културата и привлякохме вниманието на хора от цял свят към България и 
Пловдив“, подчерта кметът. Той заяви, че община Пловдив ще продължи проекта Европейска столица на културата и 
занапред, като ще продължи да подпомага инициативи и събития, които допринасят за утвърждаването на Пловдив като 
привлекателна дестинация за културен туризъм. 
„Пловдив е една от 9-те дестинации, които Министерството на туризма разработи още през 2015 г. и които всяка една 
година надграждаме чрез тяхното популяризиране, използвайки различни форми на дигитална и традиционна реклама“, 
коментира министър Николина Ангелкова. Тя не пропусна да отбележи, че градът има сериозен потенциал по отношение 
на и на балнео и спа туризма, за което има подписано споразумение с германските здравно-осигурителни каси за 
посещения на немски туристи. 
Основната тема, върху която попада фокусът на тазгодишното издание на Международната среща по туризъм, е 
„Епископската базилика и мозаечното наследство на Филипопол “ в чест на включването им в индикативния списък на 
ЮНЕСКО за значими културни и природни обекти. 
Общият брой на участниците на форума е 76 от 14 държави - Турция, Германия, Украйна, Кипър, Италия, Англия, Мароко, 
Македония, Хърватия, Словакия, Румъния, Швеция, Нигерия и България. Срещата е част от събитийния календар на 
Община Пловдив, който събира отново на едно място международни и български експерти от туристическия бранш, 
представители на общините. 
Сред официалните гости на събитието бяха и областният управител Дани Каназирева, председателят на Общинския съвет 
инж. Александър Държиков, заместник-кметът Йордан Ставрев, изпълнителният директор на фондация „Пловдив 2019“ 
Кирил Велчев и други. 
 
News.bg 
 
√ Ниските лихви създават рискове за финансовата стабилност 
Вероятно е българската икономика рязко да забави своя растеж или да изпадне в рецесия тогава, когато би била засегната 
от силни външни негативни фактори. Това заяви подуправителя на БНБ Калин Христов в изказването си на форума "Банките 
и бизнеса", организиран от "Икономедия". 
"Предвид структурата на нашия износ и високата ни интегрираност с икономиката на Европейския съюз (ЕС), най-уязвими 
бихме били от шокове, идващи от ЕС, и най-вече от еврозоната. А самата еврозона може да забави своя икономически 
растеж или да изпадне в рецесия, както под влияние на вътрешни фактори, така и в резултат от продължаващо глобално 
противопоставяне между САЩ и Китай или изостряне на икономическите и търговските отношения на ЕС със САЩ", смята 
Христов. 
Според него независимо от всички коментари Брекзит, едва ли ще причини значителни икономически, търговски или 
финансови шокове. 
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Подуправителят на БНБ припомни, че днес широко се споделя очакването, че предстои забавяне на икономическия растеж 
в еврозоната дори ако няма силен шок или дълбока рецесия. 
"Всички официални прогнози на институции като ЕЦБ, Европейската комисия и Международния валутен фонд сочат 
забавяне на растежа в еврозоната следващата година. Основните фактори, стоящи зад това, са добре познати и те не са 
циклични, а структурни - неблагоприятни демографски тенденции, съчетани с бавно технологично развитие, водещи до 
все по-слаба производителност и загуба на конкурентоспособност и променящите се принципи и структура на глобалната 
търговия. Това става на фона на ултрастимулираща монетарна среда с ниски и отрицателни лихвени проценти и парична 
политика с директни покупки на активи с безкраен хоризонт на провеждане от страна на ЕЦБ. С тези изходни условия и ако 
развитието на икономиката се отклони от базовия сценарий в негативна посока, паричната политика е изчерпала 
възможностите си дори за краткосрочно циклично стимулиране", заяви калин Христов. 
Подуправителят на БНБ подчерта, че отрицателните лихвени проценти, особено ако са поддържани в продължителен 
период от време, имат по-скоро неблагоприятен ефект върху търсенето както на домакинствата, така и на фирмите, и върху 
общия икономическия растеж. Те създават среда, стимулираща свръхзадлъжнялост, повишение на цените на финансовите 
активи и натрупване на рискове, свързани с това повишение. Цените на недвижимите имоти също растат, при това с 
темпове и до нива, които изолират цели социални групи и изправят по-младите поколения пред невъзможност да влязат 
на пазара на недвижими имоти. 
Калин Христов припомни, че заради Валутния борд у нас ефектите от паричната политика на ЕЦБ бързо се пренасят в 
България. Заради ниския държавен дълг, който води със себе си исторически ниска рискова премия, и високата склонност 
към спестяване на домакинствата ефектите на ниските лихвени проценти на ЕЦБ бързо се превръщат в българска пазарна 
реалност. 
"Трудно е да си представим такива лихвени проценти като "стимулиращи" домакинствата и фирмите да спестяват по-малко 
и да потребяват и инвестират повече. Ако депозитите не носят доходност, всъщност се появява стимул за домакинствата 
да спестяват повече днес, за да си гарантират някакво равнище на потребление в бъдеще. Също, ако станат отрицателни, 
лихвените проценти по депозитите на домакинствата се превръщат във вид данък и, както всеки данък, ограничават 
потреблението. За фирмите отрицателните лихви са допълнителен разход, който намалява възвращаемостта на капитала 
им и потиска склонността им за инвестиции. Общо, продължително поддържани ниски или отрицателни лихви биват 
възприемани като сигнал за несигурност и предстоящо забавяне на икономиката, поради което икономическите агенти 
забавят потреблението и ревизират надолу инвестиционните си планове", коментира подуправителя на БНБ. 
Христов подчерта, че тази картина не е оптимистична, но тя даже не отразява ефектите от потенциални силно негативни 
шокове. При базовия сценарий за развитие на икономиката, който не предвижда влошаване на външната среда и където 
допусканията са, че текущата политика на ЕЦБ ще се запази без промяна, се очакват положителни, но ниски темпове на 
икономически растеж. 
При този основен сценарий на развитие в България ще има забавяне на растежа на заетостта (без непременно да има 
повишена безработица, а в голяма степен поради механичния ефект от намаляването на населението), продължаващо 
нарастване на заплатите, общо увеличение на спестяванията в банките (въпреки ниските лихви) и свръхликвидност на 
банките. 
Христов направи уговорката, че докато свръхликвидността на банките се приема като положителен индикатор в 
"нормални" времена, в настоящата ситуация тя подтиква банките да поемат по-висок кредитен риск. "Изправени пред 
отрицателни доходности на нискорисковите ликвидни активи, където могат да инвестират своята свръхликвидност, 
банките са принудени да търсят нови кредитополучатели, намалявайки лихвените проценти по кредитите, с цел все пак да 
постигнат някаква положителна доходност. Ниските лихви по кредитите обаче вече все по-трудно диференцират между 
качеството на отделните проекти и не е сигурно дали покриват цената на риска. В резултат от всичко това задлъжнялостта 
на частния сектор ще нараства в по-значителна степен при домакинствата. 
Банките ще бъдат склонни да поемат още кредитен риск също и поради натиска от свиване на маржовете на доходност", 
заяви Калин Христов. Той смята, че възможностите за компенсиране на намаляването на лихвени приходи с намаляванер 
на административните разходи на банките са ограничени. Поради това склонноста им към по-рискови сделки естествено 
ще се увеличи. Доколкото сегашната ситуация с ниските лихви има голяма вероятност да не е временно състояние в 
дългосрочна среда, в която оперират банките, то и рисковете, свързани с тази среда, и най-вече опасността от 
декапитализация поради прекомерно големи поети рискове или поради липса на доходност, остават високи. 
За да предпази банките от рисковете, произтичащи от настоящата среда, която се очаква да се запази през следващите 
години, БНБ ще продължи да изисква по-високи нива на антицикличния буфер. 
 
В. Банкерь 
 
√ Представят концепцията на бъдещата оперативна програма за подкрепа на регионите в период 2021-2027 г. 
На работна среща в София ще бъде представена и обсъдена концепцията на бъдещата оперативна програма за подкрепа 
на регионите в програмния период 2021-2027 г., съобщиха от Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. 
Форумът ще открие заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. Той ще се 
проведе от 9.30 часа, в Гранд хотел "София". 
Темата е част от дневния ред на първото заседание на Тематична работна група за разработване на новата оперативна 
програма. По време на заседанието ще бъдат представени и обсъдени вътрешни правила за дейността на Тематична 
работна група и ще бъде представена информация за предварителната подготовка на програмата. Участниците ще бъдат 
запознати и с напредъка в изготвянето на стратегическите документи за регионално развитие за периода 2021-2027 
година. 
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Dnevnik.bg 
 
√ Строителите на сгради ще си връщат ДДС за построени от тях улици  
Частните компании, които инвестират в подобряване, разширение или изграждане на инфраструктура публична 
собственост, ще могат да ползват ДДС кредит. Това е предвидено в промени на данъчните закони, гласувани на второ 
четене от бюджетната комисия на Народното събрание, съобщи "Капитал". 
Вносителят на текста Менда Стоянова, която е и председател на комисията, обясни, че бизнесът отдавна настоява за 
подобна мярка, тъй като строителния бум често общините не смогват да отчуждят и да изградят нужната прилежаща 
инфраструктура. 
Друг текст, който на първо четене предизвика дебат в парламентарната комисия, е свързан с избягването на регистрацията 
по Закона за ДДС. В момента при наближаване на прага от 50 хил. лв. някои предприемачи предпочитат да регистрират 
ново дружество с цел да избегнат регистрацията. Сега се предлага, ако има две или повече фирми с еднаква дейност, в 
един и същ обект или са свързани, при регистрирането на ново подобно дружество оборотите на всички да се събират за 
целите на регистрация по ДДС. 
Депутатите приеха и да се въведе задължително видеонаблюдение в складовете за производство и съхранение на горива. 
Камерите ще бъдат разположени само на входа и изхода на складовете, а не и във вътрешността им, защото там има 
измервателни уреди с дистанционна връзка с контролните органи. Когато се види ефекта, ще се прецени дали да се въведе 
и в други сектори като производството на алкохол, обясни Стоянова. 
 
√ Експертна група ще предложи поправки в Закона за радиото и телевизията  
Експертна група ще работи по предложения за изменения в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Тя беше създадена със 
заповед на председателя на Комисията по култура и медиите и бивш министър на културата Вежди Рашидов. В нея са 
включени представители на медиите, експерти, медийни юристи и депутати, съобщи "Капитал." 
"Целта е да имаме някаква територия, в която всички страни да представят своите предложения за промени в закона и да 
получим гледните точки на тези, които имат желания да ги представят", коментира пред "Дневник" депутатът от ГЕРБ Тома 
Биков. Той заяви, че след това в Комисията за културата и медиите всички мнения ще бъдат обсъдени и на базата на тях 
ще бъдат изготвени законодателни предложения. "Сигурно няма да можем да удовлетворим всички страни", допълни 
Биков. 
Срещата в парламента, на която беше обявено създаването на експертната група, не беше публично огласена. По време 
на заседанието на Временната анкетна комисия за БНР днес Розита Еленова, член на Съвета за електронни медии, 
подчерта, че общественият регулатор е научил за създаването на експертната група от медиите. 
"Това, което разбрахме от медиите, е, че се "отваря" Законът за радиото и телевизията. За нас това е важно, защото ние 
сме тези, които го прилагаме", заяви пред "Дневник" тя. "Винаги съм си мислела обаче, че не е редно СЕМ да се осведомява 
за някаква позиция от медиите. За целта има институционална кореспонденция", отбеляза Еленова. 
Идеята за създаването на групата е дошла от страна на Българската национална телевизия. Това заяви вчера Рашидов, 
цитиран от "Капитал". Той изтъкна, че трябва да се измисли начин за борба с фалшивите новини, защото "те са бичът за 
свободата на словото". 
Работатата на експертната група ще бъде координирана от АБРО (бел. ред. - Асоциацията на търговските телевизии). 
Срещите ще се състоят в БНТ и след всяка от тях Комисията по култура и медии в парламента ще бъде информирана с 
доклади за работата на експертите. Конкретни предложения за промени в ЗРТ се очаква да бъдат изготвени до един месец, 
а първата среща на експертната група ще се състои в следващия четвъртък (21 ноември) в БНТ. 
В експертната група влизат представители на БНТ, БНР, Би Ти Ви, "Нова телевизия" и "Канал 3", представители на АБРО и 
СЕМ, както и депутатите Тома Биков и Християн Митев (НФСБ). Координатор на срещите ще бъде генералният директор на 
БНТ Емил Кошлуков. 
 
√ Започва регистрацията на търговци за участие в газовата борса  
Започва регистрацията на потенциалните участници в бъдещата газова борса. Това обяви дъщерното дружеството на 
държавната "Булгартрансгаз" - "Газов хъб Балкан", съобщи "Капитал". 
Първият търг за освободени от "Булгаргаз" количества природен газ, които ще се доставят през 2020 г., е планиран да се 
проведе на 9 декември. Затова срокът за регистрация на търговците е до 4 декември по електронен път и до 6 декември 
по пощата. 
Регистрацията няма да задължава компаниите да подадат обвързващи оферти в търговете или да се регистрират в 
останалите сегменти на търговската платформа. 
Планът за т. нар. освобождаване на количества от "Булгаргаз" предвижда за 2020 г. приблизително 7% от общото годишно 
потребление в страната да бъде предложено на търгове, за следващата година обемът е 13.5%, след това за 2022 и 2023 г. 
е съответно 20% и 27.5%, а накрая стига до 35%. 
Изданието посочва, че създаването на газова борса само формално ще разруши държавния монопол в сектора, защото 
през следващите години основен играч ще си остане държавната "Булгаргаз", а предлаганите от него количества ще са 
приоритетно за вътрешния пазар и ще могат да се изнасят в чужбина само в краен случай. Последното означава, че 
чуждестранните търговци са изключени от схемата. 
 
 
 
 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/ikonomika/2019/11/14/3992234_investitorite_v_sgradi_veche_shte_si_vrushtat_dds_pri/
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2019/11/14/3992133_zapochva_registraciiata_na_turgovci_za_gazovata_borsa/
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√ Гумите със зимни характеристики са задължителни от днес  
Гумите със зимни характеристики са задължителни от днес. Според последните промени в закона, приети в началото на 
2017 година, от 15 ноември до 1 март автомобилите трябва да са със зимни гуми или с такива с минимална дълбочина на 
протектора 4 мм. 
Глобата за неизрядните водачи е 50 лева, като се отнемат и 6 контролни точки. Дали грайферът е в нормата може да се 
провери лесно с монета от 1 лев. При поставянето й в протектора той трябва да покрива ринга около средната част. 
Производители на гуми обаче предупреждават, че 4 мм грайфер е малък и той трябва да е поне 5 мм, за да "работи" гумата 
добре. 
Освен грайфера трябва да се има предвид и възрастта. Ако гумите са били в активна употреба повече от 6 години, 
сцеплението им на сняг и лед ще е много ограничено, дори и да има прилична шарка. 
Всички актуални глоби според последните промени в закона можете да видите тук. 
 
√ Създателят на "Уикипедия" направи нова социална мрежа - без реклами и продажба на данни  
Създателят на "Уикипедия" Джими Уейлс откри тихомълком нова социална мрежа с надеждата да опази общуването в нея 
от рекламодатели и ботове. WT social е наследник на новинарския сайт WikiTribune, който обаче не успя да натрупа 
популярност. 
"Никога няма да продаваме данните ви. Платформата разчита на щедростта на отделни дарители, за да гарантира, че 
неприкосновеността ви е защитена и в социалното ви пространство няма реклами", пише на челната ѝ страница. "Искаме 
да ви дадем власт сами да избирате какво съдържание виждате и да редактирате подвеждащи заглавия. Ще създадем 
пространство, в което зловредните актьори биват премахвани, защото така е редно. Не защото ни разваля финансовите 
отчети. Но това би проработило само с ваша помощ. Присъединете се днес и ни помогнете да променим пейзажа на 
социалните мрежи". 
В нея потребителите могат да споделят линкове и да ги обсъждат във фийд, подобен на този на "Фейсбук". Само че разлика 
от нейните алгоритми, тук постовете ще се показват хронологично с възможност с бъдеще да има бутон за гласуване, който 
да дава повече видимост на по-качествените текстове. 
Бизнес моделът е подобен на този на "Уикипедия" (Wikipedia) – мрежата ще разчита на дарения. "Бизнес моделът на 
социалните мрежи, който разчита изцяло на реклами, е проблемен", коментира Уейлс пред вестник "Файненшъл таймс". 
"Оказва се, че нискокачественото съдържание побеждава". 
Засега даренията са над 200 и според Уейлс WT social може да разчита на успех, подобен на този на "Нетфликс", "Спотифай" 
и "Ню Йорк таймс". Те привлякоха поколение, склонно да плати за смислено онлайн съдържание. "Няма да се печели 
много, но моделът ще е устойчив", казва той. "На хората им писна от боклука наоколо. Новинарските организации правят 
всичко възможно в тази околна среда, но всъщност става въпрос за проблем с разпространението." 
 
√ Френският и румънският кандидати за комисари са одобрени, изпитът за Унгария продължава  
Изпитните комисии на Европейския парламент одобриха двама от тримата кандидати за еврокомисари, които положиха 
вчера устен изпит, предаде БТА. 
Засега напред преминават румънският кандидат Адина-Йоана Вълян, предложена за еврокомисар по транспорта, и 
френският кандидат Тиери Бретон, който се предвижда да отговаря за вътрешния пазар. Вълян е петият кандидат на 
Букурещ, а Бретон - вторият за Париж. 
След вчерашният изслушване унгарският кандидат Оливер Вархели не получава необходимата подкрепа от 
парламентарната комисия по външни работи. Той ще има възможност да отговори на допълнителни писмени въпроси. 
Ако накрая и той премине успешно изпита, Вархели ще отговаря за разширяването на ЕС. Той е вторият кандидат на 
Будапеща. 
Предвижда се евродепутатите да имат окончателна оценка до 21 ноември и така Вархели ще разполага със седмица, за да 
отговори на допълнителните въпроси. Ако оценката накрая е положителна, съставът на следващата Европейска комисия 
се предвижда да бъде гласуван на 27 ноември. 
Комисията на Урсула Фон дер Лайен трябваше да е встъпила в длъжност още в началото на ноември, но серия от провали 
на нейни кандидати доведе до забавяне. Сега тя се надява да заеме новата си длъжност от началото на декември. 
"Политико" отбелязва, че утвърждаването на Вархели е било блокирано след изненадващ бунт на евродепутати от 
лявоцентристката група Социалисти и демократи и от либералната "Обнови Европа", които се обединиха с други след 
тричасовото изслушване в Комисията по външни работи на ЕП. Служители от парламента обаче очакват Вархели да бъде 
одобрен, след като отговори на допълнителните писмени въпроси, поискани от Социалисти и демократи, "Обнови Европа", 
както и от евродепутати от Зелените и Обединена левица/Северна зелена левица. 
Много евродепутати изразиха опасения от даването на власт в областта на политиката на съседство и разширяването на 
Унгария, предвид че нейният премиер Виктор Орбан е обвиняван, че не зачита много от основните принципи на ЕС за 
демокрация и върховенство на закона. 
Но макар евродепутатите да настояват за допълнителни отговори от Вархели, целящи да се уверят в неговия ангажимент 
да действа независимо от Орбан, източници от Европарламента признаха, че не е имало друга причина да го отхвърлят, 
освен неговата националност. В момента посланик на Унгария в ЕС, Вархели няма официална връзка с партията на Орбан 
"Фидес". 
Макар да се смята все пак за верен на Орбан, всеки друг кандидат отново ще дойде от Орбан, така че евентуалното му 
отхвърляне единствено ще забави още повече встъпването в длъжност на новата Комисия. 
Според Кристиан Ехлер, германски евродепутат от дясноцентристката Европейска народна партия, колегите му от другите 
групи изпращат политическо послание като настояват за още отговори от Унгария. Той обаче не очаква те да отхвърлят 
цялата комисия в резултат на това. 

https://www.dnevnik.bg/skorost/2017/01/21/2902276_globite_na_putia_spored_poslednite_promeni_v_zakona/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2017/04/25/2959666_novinite_sa_schupeni_mojem_da_gi_popravim_-_uikipediia/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/11/14/3991650_feisbuk_e_premahnala_54_mlrd_falshivi_profila_tazi/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/05/15/3906119_kitai_blokira_uikipediia_na_vsichki_ezici/
https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2018/10/05/3302141_instagram_noviiat_feisbuk_za_uchenicite/
https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2018/10/05/3302141_instagram_noviiat_feisbuk_za_uchenicite/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/24/3980905_makron_predloji_shefa_na_tehnologichna_kompaniia_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/06/3987846_rumuniia_nominira_muj_i_jena_za_kandidati_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/10/10/3974955_evroparlamentut_othvurli_kandidata_za_evrokomisar_na/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/09/30/3970306_noviiat_kandidat_na_ungariia_za_komisar_e_bivshiiat/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/09/30/3970101_kandidatut_na_orban_za_evrokomisar_e_obiaven_za/
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Българският евродепутат Илхан Кючюк (ДПС/"Обнови Европа") коментира, че Вархели е демонстрирал достатъчно 
независимост през кариерата си. "Оливер Вархели е дипломат от кариерата, който доскоро беше европейският посланик 
на Унгария в Брюксел, но освен това е бил служител в Европейската комисия преди Орбан да дойде на власт. По време на 
изслушването си той каза, че няма да приема инструкции от никое правителство или институция и ще защитава позицията 
на ЕС, действайки напълно независимо", посочи Кючюк като изрази увереност в одобрението на унгареца след писмените 
му отговори. 
Защо се стигна до повторните изслушвания четете тук. 
 
√ Брюксел започва наказателна процедура срещу Лондон заради отказа да изпрати комисар  
Европейската комисия съобщи, че завежда наказателна процедура срещу Великобритания заради отказа на Лондон да 
предложи еврокомисар. 
Комисията е заявила вчера писмено на Лондон, че с отказа си нарушава задълженията по договора за ЕС, предаде БТА В 
писмото е поставен срок за отговор от британските власти до 22 ноември. Пояснява се, че срокът е толкова кратък заради 
нуждата новата ЕК да встъпи в длъжност възможно най-скоро. 
Комисията отбелязва, че британските власти не са спазили задължението си да не оправдават с пречки в национално 
законодателство неизпълнението на европейските правила. Така комисията отхвърля довода на Лондон, че не предлага 
еврокомисар заради очакваните предсрочни избори. 
Уточнява се, че ако до седмица британските власти не изпратят отговор, или ако отговорът не е задоволителен, комисията 
ще продължи със следващите стъпки по наказателната процедура. 

 
Cross.bg 
 
√ Предстоящи събития в страната на 15 ноември 
Карея. 

- Президентът Румен Радев ще посети Света гора. 
*** 
София. 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 08.15 часа хотел „Хилтън", зала „Мусала I", ще се проведе Втори национален конгрес по спешна медицина. 
- От 08.30 часа, в кабинет №208, намиращ се на втория етаж в Поликлиника-ВМА, специалисти от Клиника „Очни 

болести" на Военномедицинска академия (ВМА) ще се включат в националната кампания за безплатни прегледи 
за диабетна ретинопатия. 

- От 9.30 часа в „Дом на Европа" (Представителството на ЕП и ЕК), ул. „Г. С. Раковски" № 124, ще се проведе кръгла 
маса на тема: „Възможностите за разширяване на Европейския съюз и атлантическата идея". Цел на дискусията: 
представяне на позиции за перспективите за европейско членство пред държавите от Западните Балкани (Черна 
гора, Р Северна Македония, Р Албания, Босна и Херцеговина, Р Косово и Р Сърбия) в контекста на разширяването 
на евроатлантическото пространство на сигурност и отбрана. В дискусията ще участват: Членовете на Европейския 
парламент от Парламентарната група на ЕНП: доц. д-р Александър Йорданов и д-р Андрей Ковачев; 
Представителите на академичната общност: проф. д-р Огнян Минчев, д.н. проф. Татяна Дронзина, доц. д-р Соня 
Хинкова, проф. д-р Лазар Копринаров, д-р Боби Бобев; Експертите от Атлантическия съвет на България: Генерал 
м-р (о.р.) Съби Събев, полк. (о.р.) Владимир Миленски, Михаил Найденов. 

- Oт 09.30 часа, в Гранд Хотел "София" на работна среща ще бъде представена и обсъдена концепцията на бъдещата 
оперативна програма за подкрепа на регионите в програмния период 2021-2027 г. Форумът ще открие заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. 

- От 10:30 часа в зала V в МОН ще бъдат представени два от проектите, изпълнявани по ОП "Наука и образование 
за интелигентен растеж", "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" и "Образование 
за утрешния ден". 

- От 12.00 часа в Аулата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски", ще се проведе пресконференция по повод извършена 
уникална мозъчна операция. 

- От 18.00 часа в Централното фоайе в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски" в присъствието 
на ректора на университета проф. дфн. Анастас Герджиков и посланика на САЩ г-жа Херо Мустафа ще бъде открита 
изложбата "1989: Годината, в която Европа се завърна към себе си". 

*** 
Велико Търново. 

- От 13.00 в Голяма зала на Община Велико Търново ще се състои концерт по случай 35- годишнината на 
Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий". 

*** 
Видин. 

- От 09.45 на партерния етаж на административната сграда на Общината заместник-кметът по хуманитарни 
дейности и социална политика Борислава Борисова ще посрещне участниците в Зоналната среща, организирана 
от областния съвет на Съюза на ветераните от войните на България. От 11.00 часа ще се проведе среща в залата на 
Военен клуб - Видин. 

*** 
Перник. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/14/3991118_sled_falstarta_fon_der_laien_s_posleden_shans_da/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/11/07/3988524_britanskite_konservatori_i_leiburisti_obeshtavat/
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- От 15:00 часа, в зала "Струма" на Областната администрация, ще се състои пресконференция във връзка с 
отбелязването на 17 ноември - Световен ден за възпоминание на жертвите от ПТП. Участие в нея ще вземе 
областният управител, представители на Сектор Пътна полиция - Перник и Червен кръст 

 


