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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ПОЗИЦИЯ НА АИКБ ПО ОПОВЕСТЕНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩАТА КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОПРОЕКТА 
ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. 
 

Позиция 
на Асоциация на индустриалния капитал в България 

по оповестените вчера, 14 ноември 2019 г. намерения на управляващата коалиция за промени в Законопроекта за 
държавния бюджет за 2020 г. 

1. По предложението за увеличаване на минималната пенсия на 250 лв. 
Категорично против сме увеличението на минималната пенсия с различен процент от общото увеличение на пенсиите. 
Винаги сме отстоявали позицията за обвързаност на осигурителния принос на конкретния човек с размера на неговата 
пенсия. Всяка различна теза е демотивираща и деморализираща плащанията на осигуровки върху реалния размер на 
дохода, което ерозира целия пенсионен модел. Ако държавата държи да подпомогне пенсионерите с ниски доходи, това 
в никакъв случай не трябва да се прави чрез пенсии, а посредством мерките на социалното подпомагане. 

2. По предложението за задължително посещаване на детска градина и поемане на разходите за това от 
държавата. 

Убедено подкрепяме тази мярка. Освен фактор за ранна социализация с всички съпътстващи положителни последици тя 
отразява и отношението на държавата към справяне с демографския проблем чрез вид подпомагане на семействата с 
ниски доходи. 

3. По предложението първият ден от болничните да не се заплаща. 
Убедено подкрепяме тази мярка, която според нас ще има за резултат ограничаване на пандемичното разрастване в 
последните години (от 2012 г. насам) на злоупотребите с болнични листове (2 пъти като брой и 3 пъти като разходвани 
средства). Обръщаме внимание, че в повечето страни членки на ЕС има период на изчакване, а във всички страни членки 
от Южна Европа този период е от три дни. До днес, въпреки че всички без изключение са съгласни с наличието на сериозен 
и задълбочаващ се във времето проблем, никой освен работодателите не е предложил работеща мярка за ограничаването 
му. Вярваме, че анонсираното решение на коалиционния съвет, макар и недостатъчно радикално, ще има положително и 
дисциплиниращо отражение върху обема на злоупотребите с болнични листове и върху ръста на доходите на работещите 
и незлоупотребяващи с болнични работници и служители. 
АИКБ заедно с други работодателски организации ще поиска срещи с ръководствата на парламентарните групи и с 
премиера, както и с ръководствата на икономическата, на социалната и на бюджетната комисия в Народното събрание. 
 
Дарик  
 
√ АИКБ: Убедено подкрепяме предложението на управляващите за болничните  
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя предложението на управляващата коалиция първият ден от 
болничните да не се заплаща от работодателя. 
  „Убедено подкрепяме тази мярка, която според нас ще има за резултат ограничаване на пандемичното разрастване в 
последните години (от 2012 г. насам) на злоупотребите с болнични листове (2 пъти като брой и 3 пъти като разходвани 
средства). Обръщаме внимание, че в повечето страни членки на ЕС има период на изчакване, а във всички страни членки 
от Южна Европа този период е от три дни”. Това се казва в позиция на работодателската организация.  
Според тях това е сериозен и задълбочаващ се проблем във времето, но до момента никой не е предложил работеща 
мярка за ограничаването му. 
„Вярваме, че анонсираното решение на коалиционния съвет, макар и недостатъчно радикално, ще има положително и 
дисциплиниращо отражение върху обема на злоупотребите с болнични листове и върху ръста на доходите на работещите 
и незлоупотребяващи с болнични работници и служители. АИКБ заедно с други работодателски организации ще поиска 
срещи с ръководствата на парламентарните групи и с премиера, както и с ръководствата на икономическата, на социалната 
и на бюджетната комисия в Народното събрание”, се пише още в позицията. 
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В нея се казва още, че Асоциацията е категорично против увеличаването на минималната пенсия с различен процент от 
общото увеличение на доходите на възрастните хора. Организацията подкрепя и предложението за задължително 
посещаване на детска градина и поемане на разходите за това от държавата. „Освен фактор за ранна социализация с 
всички съпътстващи положителни последици тя отразява и отношението на държавата към справяне с демографския 
проблем чрез вид подпомагане на семействата с ниски доходи”, коментират от АИКБ. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ на Велев против новия ръст на минималната пенсия 
Решението за болничните - недостатъчно радикално 
От Асоциацията на индустриалния капитал, чийто председател е Васил Велев, са против увеличението на минималната 
пенсия с различен процент от общото увеличение на пенсиите. 
"Винаги сме отстоявали позицията за обвързаност на осигурителния принос на конкретния човек с размера на неговата 
пенсия. Всяка различна теза е демотивираща и деморализираща плащанията на осигуровки върху реалния размер на 
дохода, което ерозира целия пенсионен модел. Ако държавата държи да подпомогне пенсионерите с ниски доходи, това 
в никакъв случай не трябва да се прави чрез пенсии, а посредством мерките на социалното подпомагане", настояват от 
там. 
В позицията по оповестените вчера намерения на управляващата коалиция за промени в Законопроекта за държавния 
бюджет за 2020 г. се изразява подкрепа за предложението първият ден от болничните да не се заплаща. 
Според АИКБ тази мярка ще има за резултат ограничаване на "пандемичното разрастване в последните години (от 2012 г. 
насам) на злоупотребите с болнични листове (2 пъти като брой и 3 пъти като разходвани средства)". 
"Обръщаме внимание, че в повечето страни членки на ЕС има период на изчакване, а във всички страни членки от Южна 
Европа този период е от три дни. До днес, въпреки че всички без изключение са съгласни с наличието на сериозен и 
задълбочаващ се във времето проблем, никой освен работодателите не е предложил работеща мярка за ограничаването 
му. 
Вярваме, че анонсираното решение на коалиционния съвет, макар и недостатъчно радикално, ще има положително и 
дисциплиниращо отражение върху обема на злоупотребите с болнични листове и върху ръста на доходите на работещите 
и незлоупотребяващи с болнични работници и служители", пише в позицията. 
От АИКБ подкрепят и мярката за задължително посещаване на детска градина и заплащане на това от държавата. 
"Освен фактор за ранна социализация с всички съпътстващи положителни последици тя отразява и отношението на 
държавата към справяне с демографския проблем чрез вид подпомагане на семействата с ниски доходи", аргументират 
се от работодателската организация. 
АИКБ заедно с други работодателски организации ще поиска срещи с ръководствата на парламентарните групи и с 
премиера, както и с ръководствата на икономическата, на социалната и на бюджетната комисия в Народното събрание. 
 
Канал 3 
 
√ Васил Велев и Пламен Димитров в спор за болничните  
Президентът на КНСБ Пламен Димитров обобщи: "Скандално е първо законодателят да отнема права на всички български 
граждани за наказване на част от тях, тези, които лъжат - такова наказателно действие няма сигурно никъде по света. Ако 
в понеделник, или други ден, има среща с премиера, ще сложим още аргументи на масата, ако не - най-вероятно и двата 
синдиката ще обсъдим да напуснем Тристранния съвет, няма смисъл там да стоим, никой не го бръсне този съвет".  
Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) също бе категоричен: "Предлаганата мярка е в 
полза на изрядните хора, потърпевши са само тези, които мамят, лъжат и симулират. Колкото повече се отлагат мерките, 
толкова по-малко ще стават изрядните работници". 
От политиците думата взе Искрен Веселинов от ВМРО, който по телефона припомни: "Не става дума за наказване на 
някого, става дума за разпределение на отговорността, за контрола върху системата като цяло. На чия страна сме?  
 Налага се решение на проблем, който се задълбочава с всяка година, ясно е, че хората ще са недоволни. На чия страна 
сме? Ние говорим за решаване на един сериозен мащабен проблем, на фиска и на икономиката." 
За повече информация вижте видеото. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ и КНСБ в спор за изплащането на болничните 
Пламен Димитров от КНСБ и Васил Велев от АИКБ се скараха в ефира на "Беновска пита" по Канал 3 за изплащането на 
болничните.  
"Изплатените болнични след четвъртия ден са 2/3, според статистика на НОИ", заяви Димитров.  
"Предлаганата мярка е в полза на изрядните хора, потърпевши са само тези, които мамят, лъжат и симулират. Колкото 
повече се отлагат мерките, толкова по-малко ще стават изрядните работници. Първите три дни болнични са 
неконтролируеми. Трябва ли до всеки лекар да има полицай", коментира Велев. 
"Скандално е първо законодателят да отнема права на всички български граждани за наказване на част от тях, които лъжат 
- такова наказателно действие няма сигурно никъде по света. Ако в понеделник, или други ден, има среща с премиера, ще 
сложим още аргументи на масата, ако не - най-вероятно и двата синдиката ще обсъдим да напуснем НСТС", каза Пламен 
Димитров.  

http://kanal3.bg/news/comments/108996-Eto-Benovska-kak-udardza-Plamen-Dimitrov-i-Vasil-Velev-v-spora-za-bolnichnite-%2528VIDEO%2529


3 

 

"Не става дума за наказване на някого, става дума за разпределение на отговорността, за контрола върху системата като 
цяло. Ясно е, че това е непопулярна мярка. Но проблем има и той се задълбочава с 10-12% годишно. Фалшиви болнични 
листове продължава да има. Има и такива листове, които не подлежат на проверка – например схващане на тялото. Няма 
сделки. Има проблеми, които трябва да се решат", допълни по темата депутатът от ВМРО Искрен Веселинов. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: Убедено подкрепяме предложението на управляващите за болничните  
Асоциацията на индустриалния капитал в България подкрепя предложението на управляващата коалиция първият ден от 
болничните да не се заплаща от работодателя.  „Убедено подкрепяме тази мярка, която според нас ще има за резултат 
ограничаване на пандемичното разрастване в последните години (от 2012 г. насам) на злоупотребите с болнични листове 
(2 пъти като брой и 3 пъти като разходвани средства). Обръщаме внимание, че в повечето страни членки на ЕС има период 
на изчакване, а във всички страни членки от Южна Европа този период е от три дни”. Това се казва в позиция на 
работодателската организация. 
Според тях това е сериозен и задълбочаващ се проблем във времето, но до момента никой не е предложил работеща 
мярка за ограничаването му. „Вярваме, че анонсираното решение на коалиционния съвет, макар и недостатъчно 
радикално, ще има положително и дисциплиниращо отражение върху обема на злоупотребите с болнични листове и върху 
ръста на доходите на работещите и незлоупотребяващи с болнични работници и служители. АИКБ заедно с други 
работодателски организации ще поиска срещи с ръководствата на парламентарните групи и с премиера, както и с 
ръководствата на икономическата, на социалната и на бюджетната комисия в Народното събрание”, се пише още в 
позицията. 
В нея се казва още, че Асоциацията е категорично против увеличаването на минималната пенсия с различен процент от 
общото увеличение на доходите на възрастните хора. Организацията подкрепя и предложението за задължително 
посещаване на детска градина и поемане на разходите за това от държавата. „Освен фактор за ранна социализация с 
всички съпътстващи положителни последици тя отразява и отношението на държавата към справяне с демографския 
проблем чрез вид подпомагане на семействата с ниски доходи”, коментират от АИКБ. 
 
√ АИКБ: Предложението на управляващите за болничните е стъпка в правилната посока  
Предложението на управляващите първия ден от болничните да не се плаща от работодателя е стъпка в правилната 
посока. Това заяви в ефира на предаването "Плюс-Минус. Коментарът след новините" Ивелин Желязков, директор 
„Тристранно сътрудничество” в АИКБ. 
„От 2012 г. досега и болничните, и парите, плащани за тях, растат. Следователно е необходима друга мярка. Това, че в 
момента се предлага по-различна, но въпреки това работеща такава, е стъпка в правилната посока. Такава мярка има в 
цяла Южна Европа. Нещо повече – изчакване от 1 до 3 дни има в 12 държави в Европа”, коментира той. 
Желязков допълни, че болничните в 21 държави се облагат с данък.  
Според президента на КНСБ Пламен Димитров предложението е нестоятелно. „Ние направихме своето предложение, 
което договорихме с бизнес лидерите. Очевидно е, че няма да допуснем това да се случи. Бизнесът трябва да бъде далеч 
по-активен и да посочи този, кой лъже. Ние трябва да сме по-активни при реформирането на ТЕЛК и НЕЛК", каза той.  
Пламен Димитров категоричен, че мярката няма да спре практиката да се издават фалшиви болнични. 
Целия разговор по темата гледайте във видеото. 
 
Агенция „Фокус“ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: От решението първият ден от болничния да не се изплаща губят само измамниците, а порядъчните 
хора ще спечелят четирикратно 
От решението първият ден от болничния да не се изплаща ще загубят единствено измамниците – тези, които се пекат на 
плажа или си прибират градината, а тяхното възнаграждение се изработва от хората, които са на работа през това време. 
Това каза в коментар за Агенция „Фокус“ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев 
по повод решението на парламента първия ден от болничния да не се заплаща, освен в случаи на трудова злополука или 
при боледуване на дете. Той определи приетият подход към болничните като недостатъчно решителен, но в правилната 
посока и даде пример с европейски държави, в които важи същото правило.  
„Във всички страни от Южна Европа има период на изчакване и то не от един ден, а от три дни. Така е и в Португалия, и в 
Испания, и в Италия, и в Гърция. Има и редица други европейски страни, в които има период на изчакване като Франция, 
в Ирландия са шест дни, Чехия, Австрия. Това, което прави впечатление е, че в абсолютно всички страни в Южна Европа 
има такъв период на изчакване, като единственото изключение е България. Този период на изчакване се въвежда, за да се 
ограничат злоупотребите и да се направи така, че порядъчните хора, които не симулират и ходят на работа, в крайна сметка 
да получат по-добро възнаграждение, защото те биха изгубили един ден в българския случай, но тази загуба би била 
компенсирана четирикратно, ако се ограничат измамите наполовина, без изобщо да се премахнат. Само наполовина, ако 
се ограничат, четири пъти повече ще спечелят изрядните хора, отколкото ще загубят“, обясни Васил Велев. 
По думите на Велев начините, по които порядъчните работници ще спечелят са два, като в единия случай намаляването 
на измамите с болнични може да доведе и до увеличение на заплатите им.  
„Първо: няма да ги крадат тези, които мамят. И второ, че няма да се провалят трудови графици, ще се работи повече 
сумарно с цял 1 % в годината и по този начин ще се произведе над 1 милиард БВП повече. А това значи минимум 300 
милиона лева заплати в повече – това е процентът на компенсация на наетите, тоест 43 %. Заплатите са примерно от 
порядъка на 30 %, това са 300 милиона, а другото са осигуровки и данъци. Това е средният процент на компенсация на 

https://nova.bg/news/view/2019/11/15/268761/%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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наетите у нас. Това е в полза на хората, които си плащат осигуровките и не симулират и не крадат по този начин от колегите 
си. Те ще получат именно по-добра среда и възнаграждение, защото ще бъдат предпазени от тези кражби. А това, което 
ще изгубят от този ден, ще бъде компенсирано четирикратно“, обясни още председателят на АИКБ. 
 
ТВ Европа 
 
√ Първият ден от болничните да не се плаща – печелят или губят коректните работници от това? 
Предложението на управляващата коалиция първият ден от болничния да не се плаща на работника предизвика широк 
обществен отзвук, като мненията относно мярката са силно поляризирани. Според вносителите това е нужно, за да се 
пресече все по-засилващата се практика на злоупотреби с фалшиви болнични листове. Ще решат ли проблемите новите 
правила или има други, по-удачни инструменти за редуциране на незаконните практики? Потърсихме мненията на 
синдикатите и работодателите. 
Ваня Григорова, КТ „Подкрепа“: 
„Тази мярка обявява за измамници всички болни български работници работници. Тя не може да се бори с фалшивите 
болнични. С тях могат да се борят мерки, които засилват контрола върху това дали един документ е верен или не“. 
Така например България може да възприеме практиката, съществуваща в някои западни държави, социални работници 
да посещават домовете на хората в болнични, за да проверяват за злоупотреби, изтъква Григорова. Според председателя 
на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев предложението на управляващите не ощетява честните 
граждани, а точно обратното.  
Васил Велев, председател на АИКБ: 
„Предложението е безспорно правилно, защото то ще ощети само измамниците. Възнаграждението, което честните 
граждани изработват в деня, когато някой е отишъл за гъби, се плаща от тях. А при това положение то няма да се плаща, 
то ще се дължи в пълен размер на тези, които са го изработили“. 
Изключение от новите правила ще правят родителите, чиито деца са болни, както и пострадалите при трудова злополука 
или катастрофа. Промените се очаква да бъдат внесени между първо и второ четене на Бюджет 2020. 
 
БНР 
 
√ "Да изведем успеха от анонимност" е темата на форум, организиран от българския бизнес  
Българският бизнес организира дискусионен форум на тема „Да изведем успеха от анонимност“. Той е част от кампанията 
„Да успеем в България!“, чиято цел е постигането на по-широка публичност за успехите на българските предприятия и 
предприемачи. 
Германо-българската индустриална търговска камара, Асоциацията на индустриалния капитал и Стопанската камара вече 
отвориха дискусията през септември, а за да се мотивират тогава поръчаха проучване, според което 1/3 от българите 
смятат, че  икономиката се развива в позитивна посока. 63% биха искали да научават повече за успешните компании като 
почти толкова неодобряват да се премълчават имената на успешни марки и фирми с обществени каузи.  
„Ние искаме ясно да стане, разбрано, че споменаваме тези организации единствено и само тогава, когато те са направили 
нещо добро за обществото. Често пъти те спасяват болници или човешки животи, или правят нещо съвсем прагматично  
простичко за екологията за по-добро качество“, посочи председателят на Стопанската камара у нас Радосвет Радев.  
А Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал допълни: 
„Ние сме решени да извървим докрай пътя и да разберем кое пречи на медиите да съобщават добри новини поименно и 
ако това е проблем в законодателството, то да предложим съответните промени“. 
 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Предложението да не се плаща първия ден от болничните ще бъде обсъдено в НС  
През следващата седмица предстоят дебати в Народното събрание по предложението на Коалиционния съвет на 
управляващата коалиция да не се плаща първият ден от болничните. Това каза председателят на Народното събрание 
Цвета Караянчева, като призова в него да се включат и синдикатите, и опозицията. Синдикатите вече обявиха, че са в стачна 
готовност срещу предложението. 
Цвета Караянчева, председател на Народното събрание: Другата седмица ще бъде важната седмица, в която всеки ще 
може да изкаже мнението си. Точно сега е мястото между първо и второ четене да се правят предложения, които са 
полезни както за бизнеса, така и за хората, така и за бюджета на държавата, предстои дебатът и аз се надявам, че в крайна 
сметка ще се вземе най-доброто решение. 
 
√ Предложението първият ден от болничните да не се плаща подлежи на обсъждане  
Предложението първият ден от болничните да не се плаща подлежи на обсъждане. Това заяви в Елена социалният 
министър Бисер Петков. По думите му, това не е единствената адекватна мярка, за да се намалят злоупотребите. 
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Вицепремиерът Красимир Каракачанов също заяви, че предложението е част от борбата с фалшивите болнични, затова 
няма да бъде ограничено плащането в случаи на болни деца или трудови злополуки. 
Социалното министерство подкрепя предложението първият ден от болничните да не се плаща, но трябва да се търсят и 
други варианти чрез засилване на контрола и други мерки, които не биха засегнали правата на осигурените, подчерта 
министър Бисер Петков. По думите му има възможности да се търси решение и с намаляване броят на дните, които личните 
лекари могат да издават на болните. В момента дните са 14, но може да се ограничат до 7. 
Вицепремиерът Красимир Каракачанов подчерта, че 30 процента от болничните за месец април миналата година са били 
в деня, който свързва Великден със събота и неделя, което е пример за масова злоупотреба. 
Красимир Каракачанов: Същото - с трийсет и няколко процента е за 4 май, когато четвъртъкът или петъкът беше, свързва 
празниците около 1 май и Гергьовден. Има ли нужда повече да го обясняваме? Някои вероятно злоупотребяват с това, че 
вземат болнични точно в междинните дни между празника и почивните дни, за да могат да си удължават почивката". 
В Елена министър Бисер Петков се включи в 8-то издание на Празника на еленския бут, който и тази година събра на едно 
място хиляди хора от страната и чужбина. 
Вицепремиерът Каракачанов пък присъства на откриването на паметник, посветен на битката край Дойран. 
 
√ България и Египет ще разменят опит в туризма  
Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе работна среща с министъра на туризма на Арабска република Египет 
д-р Рания Ал-Машат. Двете разговаряха по време на работното посещение на министър Ангелкова в Кайро, съобщиха от 
правителствената пресслужба. Тя е придружена от група делегати, сред които са представители на местната власт и 
бизнеса, както и депутати от парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм. 
Задълбочаването на партньорството между двете страни ще допринесе за развитието на туризма, който е ключов 
икономически сектор за двете държави, каза министър Ангелкова. Тя акцентира, че България и Египет имат дългогодишно 
добро партньорство в туризма и изрази увереност, че то ще продължи с обмяна на добри практики в популяризирането на 
културата и историята на страните, допринасяйки по този начин за увеличаване на интереса към двете държави, както и 
привличане на гости от други пазари. 
Двамата министри обсъждаха и възможността за създаване постоянен механизъм за сътрудничество в туризма между 
двете страни. Домакинът- министър Рания Ал- Машат открои важността на туризма за икономиките на Египет и България 
и изрази възхищение от визитата си в България през месец май тази година. Египетският министър на туризма бе сред 
участниците в Международния форум за устойчив туризъм и инвестиции, който бе проведен в края на май в Слънчев бряг. 
На срещата днес тя получи официална покана да присъства на второто издание на международния инвестиционен форум 
в туризма, който е планиран за 2020 г. Министрите Ангелкова и Ал- Машат обсъдиха в Кайро и възможността за 
организиране у нас на Българо-египетски туристически форум, в който да участват представители на бранша от двете 
страни. Срещите в Египет на българските представители продължават. 
 
√ Остър дефицит на кадри в навечерието на зимния сезон в Банско  
Заради липса на желаещи да работят в сферата на услугите, по-малко от месец преди старта на сезона, хотелите трудно 
попълват екипите си, като за поредна година търсят кадри от трети страни. 
Всяка година около 5000 работни места се разкриват в сферата на туризма в Банско. Основно заради ниското заплащане 
желаещи да започнат работа липсват, а хотелиери са принудени да наемат хора от Украйна, Молдова и Русия. 
Димитър Илиев, управител на ваканционен комплекс в Банско: Най-големият проблем, който идва оттам, е че те идват 
първо неподготвени, а второ са небългароговорящи, което също ни създава големи трудности. Максимумът, за който ние 
можем да ги наемем, е 3 месеца, така че ние ги наемаме, от тях губим един месец за обучение да ги обучим горе-долу да 
свикнат, това, което искаме да бъдат и остават около 60 дни, в които да работят пълноценно. 
За разлика от хотелските комплекси, в много от механите в Банско успяват да задържат персонала си целогодишно. 
Ивайло Илиев, управител на механа: Собствениците имат ресторанти и по Черноморието, всичките ни хора след края на 
сезона тук отиват там. Имаме и заведение, което работи целогодишно, тези хора работят целогодишно, семействата им са 
тук и нямаме проблем. Персоналът ни е основно българи, защото политиката на нашата фирма е да работим основно с 
българи, имаме си хора, на които държим, толерантни сме към тях и те към нас. 
Христо, сервитьор: Шефовете трябва да са много благоприятни към персонала си, ние даваме също от нас с работата си, 
с добро обслужване, с качествена храна и по този начин държат добри кадри. 
Хотелиерите и ресторантьорите в Банско очакват тази година туристите основно да са от съседни балкански държави и 
Израел. Надяват се сезонът да бъде по-добър от миналогодишния. 
 
√ Ограничиха временно мощността на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй"  
Мощността на пети блок на АЕЦ “Козлодуй” временно е намалена до 50% от 9:10 часа на 16.11.2019 г. Системата за 
автоматично разтоварване на блока, съгласно проектните алгоритми, автоматично е понижила мощността след 
изключване на една главна циркулационна помпа, съобщиха от централата. 
Екипите на атомната централа извършват необходимите проверки на оборудването. Мощността на блока ще бъде 
повишена до 100% след като бъде потвърдено, че всички системи и съоръжения работят нормално. Няма промяна в 
радиационната обстановка. 
Агенцията за ядрено регулиране и Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор са 
уведомени за намаляването на мощността на пети блок. 
Шести блок на АЕЦ “Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността. 
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√ ЕИБ слага край на кредитирането на изкопаеми горива  
Европейската инвестиционна банка реши да прекрати кредитирането на проекти за изкопаеми горива, което може да има 
глобално въздействие, пише „Политико“. 
Банката е най-големият многостранен кредитор в света и освен това е първата, която определи политика за отпускане на 
кредит, обвързана с целите на Парижкото споразумение - нещо, което други банки за развитие също обещаха да направят. 
"Ние вярваме, че помагаме да се определи стандартът за всички международни институции за това какво означава 
привеждане в съответствие с Париж", каза Андрю Макдауъл, вицепрезидент на банката, отговарящ за енергетиката. 
Промяната в политиката, одобрена в четвъртък в Люксембург, изпраща ясен сигнал, че бизнесът с финансиране на големи 
енергийни проекти е мъртъв. Получаването на печата на банката за одобрение и евтиното финансиране е от решаващо 
значение за разработчиците на проекти, което им позволява по-лесно да използват частните пазари. 
Правилата ще прекратят кредитирането на проекти за изкопаеми горива от 2021 г. Това е година по-късно, отколкото 
първоначално беше предложено от ЕИБ, но предложението им за 2020 г. предизвика буря на протест от Европейската 
комисия и някои от 28-те държави от ЕС, които са акционери на банката. 
Прекъсването през 2021 г. ще позволи финансирането на последната вълна от инфраструктурни проекти, които вече са 
получили подкрепа от ЕС - компромис, за който Комисията настоя и заяви, че е „удовлетворен“. До 2025 г. половината от 
инвестициите на банката - тя отпусна 55,6 милиарда евро миналата година, от които около 16 милиарда евро за енергийни 
проекти - ще отиде за климатични и устойчиви инвестиционни проекти. 
От 2022 г. банката ще финансира проекти за газова инфраструктура само ако разработчиците поемат „конкретни, 
реалистични, ангажирани във времето ангажименти“ да инжектират нарастващи дялове на нисковъглеродни газове като 
водород и биогаз в тръбопроводите, каза Макдауъл. 
До 2040 г. "всички тези активи ще бъдат 100 процента без въглерод ... това, което предлагаме в замяна е дългосрочно, 
евтино финансиране, за да ги подкрепим в този процес, защото няма да е евтино", каза Макдауъл. 
Банката също така определи строг лимит за финансиране на проекти за производство на електроенергия от 250 грама 
въглероден диоксид на киловатчас - замествайки стария стандарт от 550 грама. По-строгите насоки изключват не само 
енергията, използвана от въглища (която банката вече е спряла да финансира), но и широко използвания природен газ - 
това означава, че проектите ще трябва да включват технологии като улавяне и съхранение на въглерод, за да се свият под 
този праг. 
За да смекчи удара за по-бедните страни на блока, ЕИБ ще подкрепи плана на Комисията за създаване на Фонд за 
справедлив преход, чиято цел е да помогне на регионите с по-високи емисии да се декарбонизират. Освен това тя ще 
отпуска до 75 процента от стойността на проектите в 10-те по-бедни страни на блока, вместо нормалния си праг от 50 
процента. 
Дори това не беше достатъчно, за да обедини всички държави от ЕС. 
Новите правила бяха приети в четвъртък вечер след целодневно заседание на борда с 20 гласа „за“, представляващи над 
90 процента от капитала на блока. Шест държави се въздържаха, а Унгария, Полша и Румъния гласуваха против, заявиха 
двама души, запознати с дискусията. 
Германия, която първоначално е била част от прогазовия блок, смени позицията си и подкрепи промяната на правилата. 
"ЕИБ се превръща в климатична банка и насърчава инвестициите в защитата на нашия климат, което е добре, и ние 
участвахме и Германия одобри новите насоки", заяви финансовият министър Олаф Шолц в изявление по имейл. 
ЕИБ "е европейска климатична банка от много години. Днес тя реши да направи квантов скок в амбициите си", заяви в 
четвъртък президентът на банката Вернер Хойер. 
Решението в Люксембург ще бъде внимателно наблюдавано от другите световни банки за развитие. 
На срещата на върха на ООН за климата през 2018 г. в Катовице, Полша, най-големите многостранни кредитори в света, 
включително ЕИБ, Световната банка, Европейската банка за строителство и развитие, Междуамериканската банка за 
развитие, Африканската банка за развитие, Азиатската банка за развитие и Ислямска банка за развитие се ангажираха да 
приведе дейността си в съответствие с целите на Парижкото споразумение за климата. 
„Непрекъснато ни се иска да правим повече по отношение на зелената страна и по-малко на кафявата страна“, казва 
Кристиан Карарето, асоцииран директор на Европейската банка за възстановяване и развитие. "И до днес вярваме, че все 
още има смисъл да финансираме газ, но ме питайте след 10 години и тогава отговорът може да бъде различен." 
ЕИБ вече отговаря на този въпрос. 
„Докато ЕИБ би могла да се съгласи да прекрати финансирането на изкопаеми горива по-рано, това е важна стъпка за 
финансовия сектор като цяло“, заяви Леонардо Мартинес-Диас, директор на Центъра за устойчиво финансиране към 
Института за световните ресурси, който е НПО. "Ние силно насърчаваме съветите на другите многостранни банки за 
развитие да съответстват или надвишават това ниво на амбиция и лидерство." 
 
√ Протестиращи в Грузия настояха за предсрочни избори  
Десетки хиляди привърженици на опозицията излязоха на протест в Грузия, настоявайки за оставка на правителството и 
провеждане на предсрочни избори. До това се стигна след като все по-непопулярната управляваща партия отстъпи на 
обещаните избирателни реформи. 
В най-големия антиправителствен митинг от години протестиращите демонстрираха пред сградата на парламента на 
главната пътна артерия на столицата Тбилиси. Журналисти на АФП оцениха тълпата на над 20 000. 
Изисквайки оставката на правителството и предсрочни парламентарни избори, тълпата размахваше знамена на Грузия и 
Европейския съюз, запалени бяха цветни факли и вдигнат гигантски флаг с лозунг срещу Иванишвили „Всички срещу един“. 
Нарастващият обществен гняв засили натиска върху управляващата партия Грузинска мечта, ръководена от мощния 
олигарх Бидзина Иванишвили, който изключи провеждането на предсрочни избори. 
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"Изискваме правителството да се оттегли, да бъде назначен временен кабинет и да се проведат предсрочни 
парламентарни избори по пропорционална система", заяви Ника Мелия, един от лидерите на основната опозиционна сила 
на Грузия, партията Обединено национално движение, пред АФП по време на митинга. 
„Ние също така изискваме освобождаването на политическите затворници “, каза Мелия, който прекара известно време 
под домашен арест заради ролята си в антиправителствените протести през лятото и му е забранено да говори пред 
митинги. 
Протестиращите заключиха вратите на парламента с катинари, заявявайки, че няма да допуснати депутати да влязат в 
сградата. 
Министерството на вътрешните работи предупреди в изявление, че "опитите за щурм или блокиране на административни 
сгради ще бъдат незабавно предотвратени". 
Проопозиционният телевизионен канал Mtavari излъчи кадри от разполагането на голям брой полицаи за борба с 
масовите безредици, въоръжени с пистолети от тип, които изстрелват гумени куршуми, вътре в сградата на парламента. 
Опозиционните партии призоваха за протеста, след като сформираха безпрецедентен обединен фронт срещу Грузинската 
мечта, чиито депутати миналата седмица отхвърлиха законодателство за провеждане на парламентарни избори догодина 
при нова пропорционална система за гласуване. 
Опозицията обвини Иванишвили, че е организирал провала на законопроекта. 
Протестиращите твърдят, че управляващата партия несправедливо се възползва от действащата система за гласуване, 
според която тя спечели близо 77 процента от местата на последните парламентарни избори през 2016 г., въпреки че събра 
едва 48,7 процента от гласовете. 
Тези избори според опозиционните партии са фалшифицирани. 
Иванишвили, най-богатият човек на Грузия, беше обявил "мащабна политическа реформа" под натиск след масовите 
улични протести през юни и юли, по време на които 240 души бяха ранени при полицейска акция, а двама мирни 
протестиращи – едната от които тийнейджърка - загубиха по едно око. 
Грузинската мечта, която е на власт от 2012 г., наблюдава спад на популярността си на фона на широкото недоволство от 
неуспеха си да се справи с икономическата стагнация и отстъпи от ангажимента си към демокрацията. 
 
Investor.bg 
 
√ Икономиката през тримесечието: прегряване, циклично забавяне или структурни проблеми 
Накратко, вътрешното потребление постепенно измества износа като двигател на растежа, а инвестициите в 
основен капитал продължават да стагнират 
Данните за стопанската динамика през третото тримесечие, макар на пръв поглед противоречиви, започват да разкриват 
все по-ясна тенденция за структурни промени. Накратко, вътрешното потребление постепенно измества износа като 
двигател на растежа, а инвестициите в основен капитал продължават да стагнират, посочва в свой анализ Лъчезар 
Богданов, старши анализатор в Института за пазарна икономика. 
Ето кратък обзор на случващото се в няколко щрихи: 
През третото тримесечие реалният ръст на БВП е 3,7% спрямо същия период на 2018 г. Както изглежда към момента, почти 
сигурно растежът за цялата 2019 г. ще надвиши първоначалните очаквания. Впрочем, наскоро МВФ и Европейската 
комисия ревизираха прогнозите си към по-висок от първоначално предвиждания за тази година ръст на БВП – съответно 
до 3,7% и 3,6%. Потреблението нараства с 4,9%, брутното капиталообразуване - с 2,2%, а износът с 0,4% в реално 
изражение. В известна степен се потвърждава хипотезата за относително нарастване на значението на вътрешното 
търсене. Трябва обаче да се отчита, че инвестициите се увеличават с минимални темпове, като за тримесечията имат дял 
от едва 18,3% от БВП, а вносът дори отчита реален спад за второ поредно тримесечие. 
В по-общ план, тези данни показват, че преструктурирането на факторите на растежа изглежда все още е в ранна фаза. 
Активизирането на потреблението на домакинствата все още не се „вижда“ в данните за платежния баланс например – на 
дванадесетмесечна основа до август текущата сметка има излишък от около 4% от БВП, а търговският дефицит дори се 
свива с 1/3 спрямо предходната година и е под 1% от БВП. Това състояние е в ярък контраст със случилото се в периода до 
2008 г., когато текущата сметка беше с огромно отрицателно салдо, надхвърлящо дори 22% от БВП. 
Голямата разлика е в устойчиво ниската инвестиционна активност в сегашната фаза на икономически растеж. Темпът на 
увеличение на капиталообразуването през третото тримесечие е едва 2,2% на годишна основа. По всичко личи, че темпът 
ще остане на подобно ниво за цялата година и съвсем малко по-висок през 2020 г., според макроиконоческата прогноза 
на министерството на финансите. Цялото възстановяване след 2010 г. се характеризира с бавно нарастване на 
инвестициите в основен капитал - с около 1,5% средногодишно за периода от 2012 до 2018 г. За същия период делът им в 
БВП е едва 20%, при това с тенденция към лек спад и задържане под 19% за последните три години. За сравнение, средно 
за периода 2003-2008 г. инвестициите са приблизително 26% от БВП. В страните от Централна и Източна Европа (без Полша) 
периодът на бързо догонване на средните нива на доход в ЕС се характеризира със сходни нива на инвестиции - над 24% 
от БВП. Преките чужди инвестиции в последните години, макар да са с различна насоченост и много по-висок дял на тези 
в експортно-ориентирани отрасли от периода до 2008 г., са едва 2 до 4% от БВП. 
Кредитната експанзия на банките в последните две години, и дори ускоряването на темповете на растеж на кредита за 
частния сектор в последните месеци, все още не се трансформира в отчетлива промяна на бизнес инвестициите и 
покупките на вносни стоки. Към края на септември редовните кредити за нефинансови предприятия са с 11,6% по-високи 
(16% за кредитите със срок на изплащане над 5 години), а редовните потребителски кредити – с 13,7% - спрямо година по-
рано. Действително се отчита годишен ръст на вноса на потребителски стоки общо с 8,2% за първите седем месеца, и малко 
по-висок за домакинското обзавеждане и мебелите – с 12,3%. Вносът на автомобили обаче стагнира, независимо от 
облекчаването на достъпа до финансиране и спада на лихвите. 
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Ръстът на редовните жилищни кредити възлиза на над 17% на годишна основа до септември и значителното намаление 
на лихвите имат безспорен ефект върху търсенето на имоти и това се отразява в нарастващи цени в големите градове. 
Общо за страната през второто тримесечие на 2019 г. жилищата са поскъпнали с 31% в сравнение със средното за 2015 г., 
като за София и Пловдив ръстът е над 40%. В същото време, покачването на цените на годишна основа вече не е толкова 
високо – 5% за страната и 5,9% в София. Вероятно сред факторите зад тази динамика са активизирането на новото 
строителство и увеличаването на предлагането на пазара – за 12-те месеца до септември 2019 г. площта в новоиздадените 
разрешения за строеж в София е 2,3 пъти по-голяма от тази през 2015 г. Все още обаче строителната активност расте с 
умерени темпове, а броят на наетите в сектора е далеч по-нисък от достигнатите нива през 2007-2008 г. 
Българската индустрия вече понася неблагоприятните въздействия от влошената външна конюнктура и особено – 
забавянето на германската икономика. Индексът на промишленото производство е отрицателен за всеки от четирите 
месеца до септември, като спад има както общо за индустрията, така и в преработващата промишленост. От началото на 
2019 г. се свиват производствата на облекла, основни метали, мебели, а вече се наблюдава спад и в металообработващата 
и машиностроителната индустрии. Всичко това води до намаляване на стойността на износа на стоки през септември с 
1,1% в сравнение със същия месец на 2018 г., макар общо за деветте месеца на годината да се отчита растеж от 3,2%. В 
еврозоната, макар да не може да се говори за рецесия или криза, растежът се задържа устойчиво на ниски нива от около 
1,2% на годишна основа. Последните данни за ръста на БВП през третото тримесечие изглеждат умерено оптимистични 
единствено с оглед на предварителните очаквания за допълнително влошаване; в Германия БВП расте с 0,5%, в Италия – с 
0,3%, във Франция – с 1,3% спрямо същия период на 2018 г. В по-широк контекст, в анализа на Европейската комисия към 
есенната икономическа прогноза се поставя въпроса доколко ЕС ще навлезе в продължителен период на нисък растеж 
заради фундаментални структурни проблеми. 
Затрудненията в индустрията и относително слабата инвестиционна активност обаче, поне засега, не влияят на основните 
показатели на пазара на труда. За третото тримесечие коефициентът на заетост на лицата на възраст от 20 до 64 години е 
76,3% (с 2,8 процентни пункта по-висок от същото тримесечие на 2018 г.), а коефициентът на безработица спада до 3,7%. – 
два исторически рекорда за българската икономика. Коефициентът на заетост за мъжете в тази възрастова група достига 
80,9%, за висшистите – 88,6%, дори за лицата с основно и по-ниско образование делът на заетите надхвърля 40%. За лицата 
между 55 и 64 години коефициентът на заетост вече е над 65% докато преди 15 години делът на работещите в тази група 
е около 30%. Икономиката е създала заетост за над 40 хил. лица над 55 г., 15 хиляди от които са дори над 65 годишна 
възраст. Лицата извън работната сила намаляват с 97 хил., като с близо 60 хиляди по-малко са тези, които са неактивни 
поради нежелание да работят. 
Данните за пореден път потвърждават тезата, че динамиката на пазара на труда се определя в много голяма степен от 
дългосрочни демографски тенденции, включително застаряване и миграционни процеси. Отвореният пазар на труда на ЕС 
поставя българските работодатели в конкурентна среда за привличане и задържане на работници и естествените 
последици са както ниските нива на безработица, така и изпреварващото увеличение на разходите за труд. За последното 
тримесечие средната работна заплата нараства с 11,8% спрямо година по-рано, като в частния сектор ръстът е дори по-
висок – 12,2%. Устойчивото решение на подтиснатото предлагане на труд и намаляването на младите в работната сила е 
повишаване на производителността както с промяна на продуктовата структура, така и с технологично обновление – и 
двете трансформации изискват инвестиции. 
На европейската карта България е сред страните с относително висок растеж, както впрочем и повечето догонващи 
икономики от Централна и Източна Европа. Очакваното „пренаписване“ на правилата на международната търговия, 
инициирано в голяма степен от администрацията на САЩ както и и структурните основания за задържане на нисък растеж 
в еврозоната тепърва ще въздействат негативно на експортно-ориентираните индустрии. При дългосрочно неблагоприятна 
демографска тенденция и краткосрочно прегряващ пазар на труда, перспективите за поддържане на подобен темп на 
растеж в следващите няколко години започват да изглеждат все по-слабо вероятни без осезаемо нарастване на 
инвестиционната активност. 
 
√ Цените на плодове и зеленчуци скачат рязко в средата на ноември 
Индексът на тържищните цени се повиши за две седмици с 5,65 на сто 
Индексът на тържищните цени /ИТЦ/, който отразява цените на хранителните стоки на едро, се повиши тази седмица с 
2,67 на сто, до 1.420 пункта, съобщава Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/. За две седмици ИТЦ 
се повиши с 5,65 на сто. 
Цената на оранжерийните домати се повиши със 7.5 на сто до 2,15 лева за килограм, а цената на оранжерийните 
краставици скочи със 7,0 на сто, до 2,14 лева за килограм. Картофите поскъпват със 2,9 на сто и се продават по 0,71 лева за 
килограм. Морковите поевтиняват с 0,7 на сто и се търгуват по 0,72 лева за килограм. Зелето поскъпва с 1,8 на сто и се 
продава по 0,58 лв./кг. Зелените чушки поскъпват с 5,9 на сто и се търгуват по 1,26 лв./кг. Червените чушки се продават 
средно по 1,60 лева. 
Ябълките поскъпват с 5,5 на сто, до 1,16 лв./кг. Лимоните поскъпват с 4,9 процента и се продават по 2,29 лева за килограм. 
Гроздето поевтинява със 9,1 на сто, до 1,40 лева за килограм. 
Кравето сирене поевтинява с 1,3 на сто и се търгува по 6,27 лв./кг; кашкавалът, тип "Витоша", се купува по 10,88 лв./кг. 
Олиото поскъпва с 3,1 на сто и се продава по 2,01 лева за литър. Пакетче краве масло от 125 грама се продава по 2,21 лева. 
Пилешкото замразено месо поскъпва с 0,8 на сто и се търгува по 4,01 лева за килограм на едро в края на седмицата. Захарта 
се търгува по 1,27 лв./кг. Брашното, тип "500", поскъпва с 1,0 на сто, до 0,97 лева/кг. Цената на ориза се повишава с 2,6 на 
сто, до 1,95 лева за килограм. Яйцата се продават средно по 0,20 лева за брой. 
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БНР 
 
√ "Дженерал Електрик" има интерес към АЕЦ "Белене"  
Проектът за АЕЦ „Белене“ е обсъден от премиерът Бойко Борисов и Кристофър Форд - помощник държавния секретар в 
Бюрото по международна сигурност и неразпространение към Държавния департамент на Съединените щати, съобщиха 
от правителствената пресслуба. 
Сред 13-те компании, заявили интерес към втората атомна електроцентрала у нас, е и американската „Дженерал 
Електрик“. По време на срещата е договорено американски експерти да пристигнат в България, за да проучат 
възможностите за допълнително задълбочаване на сътрудничеството в енергийната сфера. Борисов и Форд са 
дискутирали също българо-американските отношения в гражданската атомна енергетика, установени в споразумението 
САЩ - Евратом 123. 
На срещата са присъствали вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на енергетиката Теменужка Петкова и посланика 
на САЩ Херо Мустафа. 
 
√ НСИ отчита ръст с над 11% на доходите на българите през третото тримесечие 
В същото време общите потребителски разходи се увеличават с малко над 4%  
Общите доходи на българските домакинства се увеличават на годишна база през третото тримесечие с далеч по-силно 
темпо, отколкото потребителските разходи, показва проучване на Националния статистически институт (НСИ). 
Общият доход средно на лице от домакинство нараства през периода юли - септември 2019 година с 11,3% спрямо същото 
тримесечие на 2018-а, достигайки 1716 лева, като в същото време общите разходи се увеличават с "едва" 4,3% до 1583 
лева. 
Най-висок относителен дял през третото тримесечие имат доходите от работна заплата (56,5%), следвани от доходите от 
пенсии (27,2%) и тези от самостоятелна заетост (6,7%). Спрямо третото тримесечие на предходната година относителният 
дял на дохода от работна заплата се увеличава с 1,3 процентни пункта, докато този от пенсии, социални плащания и 
помощи - с 0,8 процентни пункта, а доходът от самостоятелна заетост намалява с 1,0 процентни пункта. 
В номинално изражение доходите от работна заплата нарастват през третото тримесечие до 969 лева от 851 лева година 
по-рано (повишение с цели 13,9%), доходите от пенсии се увеличават до 467 от 421 лева (повишение с 11,1%), докато тези 
от самостоятелна заетост се намаляват от 119 на 115 лева (понижение с 3,5%), а доходите от социални обезщетения и 
помощи нарастват от 35 на 51 лева (повишение с 48,2%). 
В същото време общите разходи средно на лице от домакинство се увеличават през периода юли - септември 2019 година 
с 4,3% спрямо година по-рано, достигайки 1583 лева. 
Най-голям относителен дял през третото тримесечие заемат разходите за храна (30,1%), следвани от тези за жилище 
(16,1%), за данъци и социални осигуровки (13,1%) и за транспорт и съобщения (11,2%). 
Спрямо година по-рано разходите за храна и безалкохолни напитки като абсолютна стойност нарастват с 4,2% (от 457 на 
476 лева), за алкохолни напитки и цигари - с 13,3% (до 68 от 60 лева), за здравеопазване - с 16,0% (до 84 от 74 лева), а тези 
за жилища (за вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават с 1,6% (от 250 на 254 
лева).  Без промяна остават разходите за транспорт и съобщения (на ниво от 178 лева), докато разходите за свободно 
време, културен отдих и образование нарастват с 26,1% (до 131 от 104 лева) и за данъци и социални осигуровки - с 11,4% 
(от 187 на 208 лева). 
Според НСИ през третото тримесечие на настоящата година се наблюдава промяна в потреблението на основни 
хранителни продукти средно на лице от домакинството спрямо същия период на 2018 година, като при повечето 
хранителни продукти има увеличение на консумацията. 
По-същество нараства потреблението на плодове - от 17,8 на 19,4 кг, на зеленчуци - от 25,8 на 27,1 кг, и потреблението на 
яйца - от 36 на 37 броя. Същевременно се отчита намалени при потреблението на хляб и тестени изделия - от 21,3 на 20,4 
кг и на кисело мляко - от 7,7 на 7,6 килограма. Без промяна пък остава потреблението на месни произведения, сирене и 
захар. 
 
√ Глобалният дълг е нараснал през първото полугодие до рекордните 250 трлн. долара 
САЩ и Китай допринасят в най-голяма степен за увеличаване на световните задължения  
Глобалният дълг достигна през първата половина на 2019-а година рекордни стойности от над 250 трилиона долара в 
резултат най-вече на скок на задълженията на САЩ и Китай, показва доклад на Института за международни финанси (IIF). 
Докладът показва, че в рамките на първите шест месеца световният дълг е нараснал със 7,5 трлн. долара, като според IIF 
неговият общ размер е достигнал 250,9 трлн. долара и може да надхвърли рекордните 255 трлн. долара до края на 
настоящата 2019 година. 
"Китай и САЩ формират над 60% от това увеличение на глобалните задължения. Дълговете на нововъзникващите пазари 
също удариха нов рекорд от 71,4 трлн. долара, който се равнява на 220% от техния БВП. Поради липсата на сигнали за 
забавяне на темповете на дългово натрупване, ние изчисляваме, че глобалният дълг ще надмине 255 трлн. долара през 
тази година", се казва в доклада на Института за международни финанси. 
Увеличаването на дълга по цял свят предизвика голяма грижа за инвеститорите и също така бе отбелязано от редица 
икономисти като следваща повратна точка за световните финанси. Трябва да се има предвид рекордно ниските лихви в 
световен план правят изключително лесно за корпорации и държавни да взимат все повече кредити. 
"С намаляването обаче на възможностите за по-нататъшно облекчаване на паричните и лихвени политики в много части 
на света, държави с високи нива на държавен дълг (като Италия и Ливан), както и тези, при които държавният дълг расте 
бързо (Аржентина, Бразилия, Южна Африка и Гърция ), могат да се окажат, че по-трудно ще провеждат политики на 
фискални стимули", се посочва в доклада на IIF. 
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По-рано този месец новият управялващат директор на Международният валутен фонд Кристалина Георгиева, засили 
предупрежденията си за високите нива на рисковия корпоративен дълг, които бяха увеличени от устойчиво ниските лихви 
на централните банки. МВФ предупреди, че почти 40%, или около 19 трлн. долара, от корпоративният дълг в големи 
икономики като САЩ, Китай, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания са изложени на риск от 
просрочване (могат да станат необслужвани) в случай на нов глобален икономически спад. 
Водещите централни банкери обаче не изглеждат силно притеснени от тези нарастващи дългове. В четвъртък 
председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви пред Бюджетна комисия на Конгреса, че не вижда признаци за 
образуване на финансови балони или за непосредствена опасност, породена от трилионния бюджетен дефицит на САЩ. 
"Ако погледнете днешната икономика, няма нищо, което да показва за наличието на реален ценови бум и за риск от 
спукване на ценови балон", посочи Пауъл и допълни: "С други думи, това е доста устойчива картина". 
Докладът на Института за международни финанси обаче обрисува различна картина. В него се посочва, че глобалният 
държавен дълг ще надхвърли 70 трлн. долара през 2019 година спрямо 65,7 трлн. долара през 2018-а най-вече в резултат 
на по-голям скок на федералния дълг на САЩ. 
"Големият ръст на световния дълг през изминалото десетилетие с над 70 трлн. долара се движи главно от правителствата 
и нефинансовия корпоративен сектор (всеки от тях допринася за дълга с около 27 трлн. долара). За развитите пазари 
увеличението е главно по отношение на държавния дълг (със 17 трилиона до над 52 трилиона долара). В същото време, за 
развиващите се пазари основната част от увеличението е в нефинансовия корпоративен дълг (с 20 трлн. до над 30 трлн. 
долара)", посочва IIF. 
Докладът на IIF цитира задълбочаващите се световните пазари на облигации като причина за покачването на нивата на 
дълга. Глобалните пазари на облигации се увеличиха от 87 трлн. долара през 2009-а до над 115 трлн. долара към средата 
на 2019-а година. Ръстът се наблюдава най-вече на пазара на държавни облигации, който сега представлява 47% от 
световните пазари на облигации в сравнение с 40% преди десет години. 
"Вселената на облигации се разраства най-бързо на нововъзникващите пазари, набъбвайки с над 17 трлн. долара до близо 
28 трлн. долара за последните десет години", се казва в доклада. 
Глобалният пазар на държавни облигации, особено на книжата със статута на "инвестиционно убежище", като 
американските ценни книжа, напоследък е много пренаселен, тъй като инвеститорите предпочитат по-сигурни, макар и с 
по-слаба доходност финансови активи на фона на несигурността, която е породена от Брекзит, от забавянето на глобалния 
растеж, търговската война САЩ-Китай и разследването за импийчмънта на американския президент Доналд Тръмп. 
 
В. Банкерь 
 
√ Промените в Закона за административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход са в Министерския съвет 
Министърът на икономиката Емил Караниколов е подписал проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
административно регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (или 
ЗАРИДСНПНП), съобщиха от пресцентъра на министерството. 
Отразени са постъпилите бележки в процеса по общественото обсъждане на документа, внeсен е вече в Министерския 
съвет и предстои разглеждането му. 
След приемането и обнародването на Закон за изменение и допълнение ще се изготвят и съответните промени в 
Наредбата за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт 
и продукти от нефтен произход. 
 
В. Moнитор 
 
√ Борисов на конгрес на ЕНП в Загреб, избират нов лидер на евродесните 
Бистрят на форума Западните Балкани и климата 
Премиерът Бойко Борисов ще загрее за визитата си в САЩ и разговора с американския президент Доналд Тръмп на 25 
ноември с друга среща на върха само няколко дена по-рано. Той заминава в началото на тази седмица на конгреса на ЕНП, 
който ще се проведе на 20 и 21 ноември в хърватската столица Загреб. 
Домакин ще бъде неговият колега - хърватският премиер Андрей Пленкович, който ще открие и форума. На конгреса 
трябва да се избере нов президент на Европейската народна партия (ЕНП), която в момента се оглавява от Жозеф Дол. 
Гласуването е планирано за първият ден от форума. 
В западната преса вече се завъртя името на сегашния шеф на Европейския съвет Доналд Тукс, който би могъл да наследи 
Дол на поста, след като стана ясно, че настоящият председател на Европейския съвет няма да се кандидатира за държавен 
глава на Полша, нито има намерение да се завръща във вътрешната политика на страната. Мандатът на Туск начело на 
Съвета изтича в края на ноември, след което той трябва да бъде заменен от Шарл Мишел. За вторник вечерта е планирана 
и официална вечеря на лидерите в Музея за съвременно изкуство. На форума трябва да бъдат одобрени генералният 
секретар и 10-те вицепрезиденти на ЕНП, което пък трябва да стане на пленарната сесия на другия ден. В програмата обаче 
са предвидени и две дискусии, на които ще присъстват държавните и правителствени глави на страните, членки на ЕНП, в 
това число новоизбраната шефка на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен. Първата е на тема Западните 
Балкани, на които лидерите - премиери, президенти и партийни ръководители, ще обсъдят предизвикателствата пред 
цялостната евроинтеграция на региона и общите отговорности това да се случи. Във втория ден пък държавните лидери 
ще обсъдят проблемите с климата, а ЕНП ще излезе дори с резолюция по темата. В нея от формацията ще отбележат, че 
ЕНП и държавите членки приемат сериозно заплахата от изменението на климата и признават необходимостта от нова 
визия за бъдещето на Европа, основана на принципите на устойчивост, субсидиарност и социална пазарна икономика . В 

https://bnr.bg/horizont/post/101189140
https://bnr.bg/horizont/post/101189140
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тази връзка, от ЕНП заявяват, че подкрепя научните изследвания и иновациите в разработването на чисти технологии. 
Електрификацията на колите пък щяло за изисква повече инвестиции в инфраструктура за тяхното зареждане, а 
дълготрайните автомобилни акумулатори щели да бъдат от първостепенно значение. Автомобилните акумулатори на свой 
ред трябва да се произвеждат и сглобяват в Европа, създавайки зелени работни места и растеж вътре в ЕС. 
Екипи от САЩ ще ни помагат в енергетиката 
Екипи от американски експерти ще ни помагат в енергетиката с цел да засилим стратегическото партньорство в сектора. 
Това стана ясно след срещата на премиера Бойко Борисов в МС в събота с помощник държавния секретар в Бюрото по 
международна сигурност и неразпространение към Държавния департамент на САЩ Кристофър Форд. Именно темата за 
енергетиката била сред акцентите на разговора, като Форд отбелязал, че тази област е жизненоважна за общите ни 
стратегически интереси и национална сигурност. На свой ред Борисов изтъкнал потенциала на страната ни да осигури 
диверсификация на енергийните източници и маршрути не само на наша територия, но и в региона. По думите на Борисов 
за България било от стратегическо значение да запази ключовата си роля на газовата карта на Европа. Двамата обсъдили 
и проекта АЕЦ „Белене“, като общо 13 компании са дали заявление за участие в процедурата за избор на инвеститор. Сред 
тях е и американската компания "Дженерал електрик". Двете страни са се договорили за скорошно изпращане на екип от 
американски технически експерти до България, за да бъдат проучени възможностите за засилване на българо-
американското стратегическо партньорство в енергийния сектор. 
 
 „Мениджър Нюз“ 
 
√ КЗК отхвърли обжалването на концесията за летище "София" 
Kомисията за защита на конкуренцията (КЗК) отхвърли като неоснователно обжалването на решението за концесията на 
летище "София". Транспортното министерство избра през следващите 35 години столичната аерогара да се управлява от 
консорциума "Соф кънект", който се състои от обединението между фонда Maridiam и строителя Strabag, а техен партньор 
е операторът на летище "Мюнхен". Четири жалби са били подадени срещу избора на концесионер. 
Според антимопонолния орган, който е взел решението си днес след заседание вчера, претенциите срещу концесията са 
неоснователни. Решението обаче може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. 
Победителят беше класиран на първо място, като предложи най-ниската оферта на база размер на инвестицията и третата 
по сила на база размер на концесионното предложение на година. Според жалбите държавата не си е свършила добре 
работата по оценяването на предложенията, но според КЗК претенциите са неоснователни. Мотивите са описани в 284 
страници. 
От публикуваното решение се разбира, че жалбоподателите са изразили нови възражения срещу офертите и оценките на 
участниците в концесионната процедура. Те обаче са били оставени без разглеждане, защото КЗК имала право да се 
произнася само по отношение на предявените претенции за нарушения в подадените в началото жалби. 
 
√ Цените на петрола останаха без промяна в азиатската търговия 
Kотировките на петрола днес се задържаха без промяна на нивата от предходната сесия след растежа миналата седмица, 
информира Ройтерс. Инвеститорите остават в очакване на нова информация за перспективите за търговската сделка между 
САЩ и Китай. 
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, продължи да се търгува за 63,30 
д. за барел. Миналата седмица контрактите поскъпнаха с 1,3 на сто. 
Американският лек суров петрол също остана без промяна на ценово равнище от 57,72 долара след растежа от 0,8 на сто 
предходната седмица. 

 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 18 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Мисия "Лекар" и рецепта за здравеопазване. Гостува проф. Николай Габровски; 
- Перник минава на воден режим. На живо: В кои часове ще има вода? 
- За чия сметка да е първият ден от болничния? Коментират експертите; 
- За кои пътища и каква тол-такса ще плащаме догодина? 
- Какъв е анализът на БСП след местния вот? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Разследване на БТВ: Каква е причината за водната криза в Перник? И още: Как градът посрещна първия 

ден без вода? 
- Искане за оставка в БСП. Продължава ли вътрешната битка в столетницата? Коментар на Сергей Станишев; 
- Можеше ли да бъде спасено 3-годишното дете, прехвърляно между няколко болници в София? Гост: 

Проф. Радослав Гайдарски; 
- Ще спрат ли злоупотребите с болнични, ако първият ден не се заплаща? В студиото председателят на 

Социалната комисия в парламента Хасан Адемов; 
- „Чети етикета": След селфито с инструктор и ограничаванео на часовете по кормуване. Шефът на 

Автомобилната администрация Бойко Рановски; 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- „Пълен абсурд" с Румен Бахов: Как ТЕЛК-комисия в пазарджишката болница обяви дете с тежка форма на 
аутизъм за здраво и го лиши от помощ от държавата? 
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- Кой стреля по автобус на неуспяла кандидатка за общински съветник във Видин, за саморазправа с 
политически опонент ли става въпрос? И кой наряза гумите на автомобила на новоизбрания председател 
на общинския съвет в Ново село? 

- След разследването на Тина Ивайлова, кой контролира козметиците, които поставят ботокс и хиалурон? 
- Какви ще са цените на новите тол-такси? 
- За шпионския скандал с Русия, политическите битки в ляво и резултатите от местните избори. Говори 

председателят на „АБВ" Румен Петков; 
- Фалшиви био продукти на пазара. Наистина ли са „био" био храните и кой контролира дали зеленият 

стикер означава чиста храна? Проверка в „На твоя страна"; 
- Родители от няколко села, на протест заради уволнена директорка на детска градина; 
- Къци Вапцаров гост в студиото, след като приключи участието си в „Маскирания певец" 

 
 


