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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ФОРУМЪТ “ДА ИЗВАДИМ УСПЕХА ОТ АНОНИМНОСТ” ДИСКУТИРА ПО-ШИРОКА ПУБЛИЧНОСТ ЗА УСПЕХИТЕ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧИ 

• 74% смятат, че в електронните медии преобладават негативните новини. 
▪ 63% от попитаните искат да научават за българските предприемачи! 
▪ 39% от българите са на мнение, че е възможно у нас да се прави успешен бизнес, докато 34% не са съгласни с това. 
▪ На въпроса в каква посока се развива българската икономика 31% от анкетираните казват, че се развива в 

позитивна, а 49% – в негативна. 
▪ Половината анкетирани не са информирани относно износа на страната и посочват маслодайната роза и млечните 

продукти за едни от най-търгуваните продукти, забравяйки изцяло за електротехническата индустрия и 
машиностроенето, които формират по-голямата част от българския износ. 

▪ 52% са на мнение, че българският износ като продукция е качествен, докато едва 12% са на обратното мнение. 
36% не знаят или не могат да преценят, което пък показва слаба информираност. 

Това показва национално представително проучване на изследователски център „Тренд“, представено днес (18.11.2019 г.) 
от Димитър Ганев в рамките на форума “Да извадим успеха от анонимност”, организиран от Германо-българската 
индустриално-търговска камара (ГБИТК), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската 
стопанска камара (БСК). Форумът е част от кампанията „Да успеем в България!“, чиято цел е постигането на по-широка 
публичност на успехите на българските предприятия и предприемачи. 
В дискусията взеха участие председателите на ГБИТК, АИКБ, БСК, СЕМ и Българското дружество за връзки с обществеността, 
зам.-председателят на парламентарната Комисия по култура и медии Тома Биков, отговорни представители на Съюза на 
българските национални електронни медии, Българския форум на бизнес лидерите, Българския дарителски форум, 
Института за пазарна икономика, социолози, икономически анализатори, фирми, неправителствени организации и медии. 
Модератор на форума бе Лидия Шулева, главен координатор на инициативата „Да успеем в България!“ и председател на 
Специализираната комисия по икономическо развитие към ГБИТК. 
„Икономиката на България е излязла от 19 век“, смята главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар 
Богданов. По думите му износът на България в периода 2008 – 2018 г. е претърпял значителни промени. За 10 години 
ръстът на износ на електрически съоръжения се покачва повече от три пъти, търгуването с машини – два пъти, а износът 
на автомобилната индустрия – с рекордните шест пъти. За сравнение, през 2001 г. основният износ е бил облекла, плетива 
и метали. 
Предлагаме Ви извадки от изказванията на участниците:  
Митко Василев, главен управител на ГБИТК: Инициативата „Да успеем в България!“ е провокирана от неспоменаването от 
страна на медиите на имена на фирми и третирането на всяко назоваване на компания или марка като скрита реклама. 
Проблемът, който се поражда от това, е многоизмерен – на обществото не се предоставя пълноценна информация, а от 
друга страна, се изгражда един негативен образ на страната, а съществуващите възможности за реализация в български 
предприятия остават незабелязани. Важно е да говорим за успеха на компаниите, не само заради приноса им към 
икономиката, но и заради това, че служат като положителен пример за бъдещи инвеститори в България. „Човек вижда 
толкова, колкото знае“, е казал Гьоте. 
Васил Велев, председател на АИКБ: „У нас нищо не се произвежда. В България няма индустрия.“ Това е нещото, което най-
често четем в социалните мрежи и слушаме по улиците. Всъщност, малко от българите знаят, че България е далеч от над 
средноевропейското равнище по дял на индустрията в брутната добавена стойност. Малко хора знаят, че първите пера в 
българския износ са машиностроенето и автомобилостроенето и електротехниката и електрониката – все сектори с висока 
и средна добавена стойност. Колко българи познават компаниите, които са български и са основание за национално 
самочувствие и гордост, които са в ТОП 10 в света в своя сектор? Защо преобладава негативното у нас – то ли се харесва 
повече на хората? Защо успехът и добрите практики са анонимни, а проблемите са назовани поименно? Има ли проблем 
в закона или това е автоцензура? И какъв образ на страната искаме да създадем? Изобщо, черногледството в България 
специална религия ли е? Успехът вдъхновяващ пример ли е, или е повод за завист? Ако слушаме новините, излиза, че 
всички са маскари. Това са въпроси, на които е добре да се отговори. 

https://www.bia-bg.com/news/view/25978/
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Радосвет Радев, председател на БСК: Генералната ми оценка е, че този разговор е смислен, а като време е леко закъснял. 
Имаме уверението от парламентарната Комисия по култура и медии, че предстои реконструкция в медийния закон и някои 
регулации могат да бъдат подобрени. Като медиен предприемач, аз съм вкусил и от меда, и от катрана на медийното 
законодателство. В медийното си битие ние сме били и санкционирани, и несанкционирани за споменаването на добри 
бизнес практики, с назоваването на марки и фирми. Всички големи медии имат тежки задачи за постигане на планове, 
покриване на аудитории и пр., и те са свързани с продажбата на реклама. Съществува съждението „Ако съобщя, че фирмата 
Х е направила живота на хората по-добър, следващия месец ще ми падне бюджетът за търговска реклама, затова – никакво 
споменаване!“. Аз, обаче, съм убеден, че връзка между двете няма – споменаването на добри примери няма да намали 
рекламните постъпления. Много важна е автоцензурата. Цялото това дългогодишно балтавене на регулаторните практики 
създаде високи нива на автоцензура – не само у медиите, у журналистите, но и у самите участници в телевизионни и 
радиопредавания. Ние сме произвели у работещите в медията уплаха да казват очевидното. В подтекста на днешния 
форум е „Да върнем свободата на журналистите!“. 
Лидия Шулева, ГБИТК: Бих искала всички, които сме се събрали тук днес, да се обединим, да си партнираме и заедно да 
потърсим успеха и да го извадим от анонимност. Целта ни не е да търсим виновни, а да гледаме напред, да се обединим 
и да си дадем сметка, че ако искаме да запазим младите хора в България, има голяма стойност да показваме успеха с име. 
Нека видим какво ни пречи и какво би ли помогнало, за да постигнем тази цел. Нямаме илюзии, че от утре нещата ще се 
променят, но ако не говорим ясно, открито, с примери, няма да намерим правилния път за промяна на нагласите. Това е 
труден и дълъг процес. 
Ираван Хира, зам.-председател на БФБЛ: БФБЛ беше създаден преди повече от 20 г. по инициатива на принц Чарлз при 
неговото посещение в България. Тогава в БФБЛ членуваха десетина компании, предимно чуждестранни инвеститори. Днес 
вече над 150 компании са членове, като над 80% от тях са български. Всички те се стремят да инвестират по най-добър 
начин в благосъстоянието в обществото. Почти няма българска компания, която да не е ангажирана по един или друг начин 
с корпоративна социална отговорност. Над 80% от българския бизнес се ангажира да помага на обществото, но ако 
преглеждате медиите, ще видите, че 75-80% от обществото има негативно отношение към бизнеса. Положително развитие 
е, че през последните години 90% от проектите в областта на КСО са инициирани от служителите. В компаниите, които са 
социално активни, имат високо ниво на съпричастност на служителите, ниско ниво на напуснали, по-високи бизнес 
резултати. Обществото не знае за такива истории, поради това, че има рестрикции за споменаване на фирмата. 
Наложително е да извадим от анонимност всички компании, които правят добро. Това е дискусия, която дължим. Сигурен 
съм, че ако говорим по-често какви добри неща се случват у нас, ще стимулираме бизнеса да се ангажира, да помага на 
обществото, да обменя добри практики. 
Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум: Над 37 млн. лв. са дарени от компании в България през 
2018 г. Малко над 30% от българите смятат, че бизнесът инвестира в обществени каузи, защото не знае какво да си прави 
парите. Това показва социологическо проучване, което направихме тази година. Очевидно, в медиите има неяснота по 
прилагането на Закона за радиото и телевизията, защото законът оставя много възможности за тълкуване, плаши 
журналистите и редакторите. Заедно с група неправителствени организации подготвихме конкретен текст за промени в 
ЗРТ. Ще връчим на г-н Биков текста. Идеята не е да се насилват медиите да правят нещо, което не е в обществен интерес, 
а законодателството да внесе яснота, за да може общественият интерес да бъде обслужен. Защото, както видяхме, хората 
искат да научават повече за добрите примери. Регулаторът също може да помогне, като бъде част от тази кауза. Заедно да 
направим кампания за журналистите и редакторите, за да внесем яснота, така че самите журналисти да не се 
самоцензурират. Медиите също могат да бъдат полезни, като бъдат честни и, когато смятат, че една новина си заслужава 
да бъде съобщена на обществото, да я представят с имена. Медиите трябва качествено да информират аудиторията. 
Бизнесът също е длъжник на обществото, защото той инвестира и прави добри неща, но малка част от компаниите 
представят адекватна и пълноценна информация за социалните си инвестиции. Бизнесът трябва повече да говори, да 
разказва за мотивите си да инвестира в обществото. Гражданските организации също могат да направят много, като 
разказват каква промяна са постигнали с ресурс, получен от компаниите. 
Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на „Лидл България“: Няма връзка между рекламните бюджети и 
споменаването на активностите на една компания в областта на корпоративната социална отговорност. Всяка уважаваща 
себе си компания, когато прави рекламния си календар, набляга на конкретни продуктови групи и таргети, което бива 
облечено в рекламен бюджет. Тук темата е друга – темата е „Обединение срещу Терминал 2″. Защото всички говореха за 
лошия имидж на страната и бизнеса, за нямането на хора… Но те няма да се върнат, ако не знаят, че могат да работят в 
отлични условия, да получават добри възнаграждения, да се реализират по най-добрия за тях начин. Имаме различни роли 
– държавниците имат ролята да говорят добре за това, което предлага държавата, ние като работодатели трябва да 
създаваме добри условия за работа, културните институции да ни търсят за партньорства, за да случваме добри проекти, 
а медиите – да информират. Всички, с нашите роли, трябва да се обединим, за да постигнем позитивен резултат. 
Таня Кръстева, главен редактор на Bloomberg TV България: Бизнесът при нас има лице, имената на компаниите винаги се 
назовават, винаги отговаряме на въпроса „Кой?“, защото информацията няма стойност, ако не се знае кой стои зад нея. За 
нас успешните и неуспешните истории тежат еднакво – има истории, които са полезни за зрителя. Ние сме призвани да 
информираме, образоваме и възпитаваме зрителя, като разказваме реалността такава, каквато е. Според мен, големият 
проблем е, че много от информацията, която стига до нас, съдържа търговско послание, което е облечено по някакъв 
начин. Именно тук ние сме си обострили сетивата, за да разпознаваме тази информация. Вероятно другите колеги изпитват 
трудности в това отношение и се презастраховат като не споменават имена. Ако имаше проучване за най-четени новини, 
това щяха да са негативните новини. За щастие, тенденцията се променя – посоката е да се показват новини, в които се 
търсят решения. Да се надяваме, че тази световна тенденция скоро ще дойде и при нас. 
Кирил Вълчев, главен секретар на СБНЕМ: Наистина има автоцензура, вкл. у събеседниците. Аз, като водещ на 
„Седмицата“, ги насърчавам сами да си казват фирмите. В събота ми гостуваше представител на Българо-швейцарската 
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камара, който разказа как едни деца гостували в хотел „Сенс“, но преводачката преведе „един хотел“, т.е. вече и 
преводачите имат автоцензура. Няма никакъв спор, че законодателен проблем няма. Има методически указания на СЕМ, 
които ясно дефинират кое е информация и кое е реклама. По-големият проблем е, че имаме една безнадеждно остаряла 
законодателна уредба. Да имаш в 2020 г. Закон за радиото и телевизията при наличието на интернет, на социални мрежи, 
е неадекватно. Закон за интернет не можем да направим. Закон за печата нямаме. Така че, първият ми призив е този закон 
(ЗРТ) да бъде отменен, а материята за чувствително съдържание (за деца, вредности и др.) да бъде уредена в други 
специални закони – Закона за здравето, Закона за закрила на детето, Закона за хазарта и пр. Респективно – контролът да 
бъде поет от съответните регулаторни органи, а СЕМ да бъде закрит. Важно е да се регулира означаването на 
съдържанието като платено. Самите медии бяха много пъти упреквани, че водят политика, концентрирана върху 
рекламата, затова отказват да споменават марки и фирми извън т.нар. платени репортажи. Трябва да подчертаем също, 
че бизнесът често отказва да се показва, защото парите обичали тишината. Така че не е много лесно да накараш един 
бизнесмен да ти гостува в предаването. Призовавам за активно участие на самия бизнес в медиите. Махнете регламентите 
за реклама, защото тя тече вече по канали, които не можете да регулирате, или България трябва да стане Северна Корея. 
Закон за радиото и телевизията трябва да има, но той трябва да е Закон за БНТ и БНР, които трябва да дадат прекрасен 
пример как всичко, което тук се изговори, с обществени пари се прокарва като политика. 
Любомир Аламанов, основател и управляващ директор на SiteMedia: Ние сме консултанти, ние помагаме в 
стратегическите комуникации. Разликата между рекламата и пиара е огромна – ние нямаме нищо общо. Пиарът е 
управленска функция, това е функция на предаване на информация, това не е реклама, не е продуктово позициониране, 
не са маркетингови комуникации. Липсата на комуникации често води до страхотни кризи, на които сме свидетели всеки 
ден. Например, благодарение на „Лидл“ много български производители са си променили износа в пъти за Западна 
Европа. Така че важна е икономическата информация. Това няма нищо общо с рекламата. Навремето имаше едно 
икономическо предаване „Плюс минус“, което даваше икономическа основа на познанията на масовата публика. В 
момента такова нещо почти не може да се случи, защото няма как да се дават примери. Финансовото възпитание на хората 
изостава, защото нямат добри примери. Съгласен съм, че понякога ние като комуникатори прекаляваме. Учим студентите 
да не прекаляват с прилагателните (уникални стоки, уникални услуги, уникални…). Имаме случай, в който наше 
прессъобщение беше отразено в 68 държави, а у нас само 2-3 медии му обърнаха внимание. Какво е бранд, какво е име? 
Името на г-н Биков също е бранд. Утре, ако направи модна линия, това вече име на политик ли е, име на бранд ли е, може 
ли да се споменава? Марешки име ли е, или е бранд? Трябва ли всяка компания да си вкара представител в парламента, 
за да й споменават името? Споменаването на имената на компаниите е силно оръжие срещу фалшивите новини. Защото 
по-ясно могат да бъдат идентифицирани кои са говорители, какво говорят, кое е истина, кое не е. Предоставянето на 
информация не е реклама. Рекламните бюджети няма да спрат. 
Елена Вълчева, управител на пиар агенция „Янев и Янев“: Опитът за вкарване на противоборство между медии и бизнес 
е вредно. Последните проучвания показват, че колкото и силно влияние да имат социалните мрежи върху хората – то е 
20%, а влиянието на телевизиите е 70%. Телевизиите формират образи в главите на хората. Колко от вас са виждали по 
телевизията работещ човек, освен в реалити шоуто „Фермата“? Кога телевизиите са влезли в едно предприятие да 
заснемат хората, които работят там. Ако този образ редовно се показва, това влиза в главите на младите поколения и те се 
стремят към това. А ние този образ сме го изгубили. Това е изгубеният образ на просперитета, на проспериращия човек, 
на този, който постига нещо, благодарение на труда си. После се чудим защо сме най-нещастната нация. Човек е щастлив, 
когато е създал нещо. Разговорът е много важен и трябва да се вземат много бързо много сериозни мерки, затова най-
влиятелните медии трябва да помогнат за това българската нация да повярва в това, че тук нещата вървят по-добре. 
Розита Еленова, председател на СЕМ: Категорична съм, че СЕМ няма разнопосочни практики по темата, която дискутираме 
днес. Няма санкционирана медия за коректно споменаване на бранд, с информационна цел. Обединили сме се в общата 
мисия, когато има положителна новина, медията да не се притеснява да я показва. Налице е, обаче, сериозна автоцензура. 
Самите гости се автоцензурират. Тук са събрани най-точните организации и личности. Силно ангажиран е СЕМ и лично аз 
с тази тема. Ако „Кока Кола“ е отворила завод, трябва да се каже, че „Кока Кола“ е отворила завод. Този състав на СЕМ 
толерира създаването на икономическо предаване в обществената телевизия. Има липса на икономически предавания, 
това е една огромна липса в медийната среда. 
Илияна Захариева, председател на БДВО и директор „Комуникации“ на А1: Простете ми скептицизма, но лично аз се 
занимавам с този процес поне пет години. Тук, на тази маса, може би сме правилните хора, но къде са бТВ и Нова ТВ? 
Всичко, което се каза дотук, е вярно. Да, има методически указания на СЕМ. Да, няма нормативен проблем. Но реално има 
проблем. Например, говорим за участие в телевизия на главен изпълнителен директор на А1, но не можели да кажат кой 
е той, не могат да споменат компанията. Какво знаете вие за 5G, някога нещо казаха ли ви по телевизията как 5G ще 
промени живота ви, как ще има дистанционна медицина, как телекомите работят реално по това? Не, показват ви всякакви 
Златки, но за 5G не ви говорят. Автоцензурата е страховита – тя е от страна на журналисти, водещи и гости. Единствено 
огромна кампания може да помогне да образоваме тези хора – журналисти, водещи, гости, редактори, собственици на 
телевизии. Аз съм отвратена от тази среда. 
Тома Биков, зам.-председател на Комисията по култура и медии при 44-то НС: Нашата задача не е лесна, защото 
очевидно трябва да се борим с редица митове. Най-големият мит е, че законът е виновен. Законът не пречи на никого да 
съобщава факти. Когато отворим за промени в закона, сигурен съм, че тази поправка няма да бъде драматична и ще я 
приемем с консенсус. Наодявам се с ваша помощ да напишем в закона максимално ясно какво може и какво не може да 
прави една медия. По-големият проблем е, че трудно ще се преборим с другите митови, например – с мита кой е успешен 
и кой неуспешен бизнесмен. В интерес на истината, в България образът на бизнесмена е човек с анцунг, Мерцедес и 
приятелка от фолк средите, а не на някой, който произвежда модерни технологии. Телевизиите са пълни с подобен тип 
представители на бизнеса и не виждам там да има някакво притеснение откъм скрита реклама. Скрита реклама има – 
например, в много предавания се появяват диетолози, масажисти, астролози, фитнес инструктори… Знаете ли как вдига 
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потреблението на подобен тип услуга това? Частните медии също са бизнес организации и търсят печалба, но трябва да 
зададем общ стандарт за това какво е успешен бизнес – че това означава полагане на усилия, а не бързо забогатяване. 
Медиите трябва да започнат да отразяват факти, а не да пускат полукриминали, представяйки ги като представители на 
бизнеса. И тези хора дават акъл на хората кое е добре и кое е лошо. Това е обществена функция на медиите – те да показват 
доброто и лошото, да задават стандартите. Законът сам по себе си няма да оправи нещата. Законът за радио и телевизия 
е важен и обхваща широк кръг теми, но е тотално остарял, неадекватен закон – на медиите се гледа като на 
постсоциалистически предприятия. Затова обществените медии се движат по този модел и са на път да фалират. Така че 
има нужда от този закон, но той трябва сериозно да бъде преработен. Пълна политическа воля има за това да бъдат 
подкрепени подобни промени. Медиите не трябва да бъдат санкционирани за съобщаване на факти. Призовавам медиите, 
независимо какъв е законът, да съобщават фактите. Защото е лицемерно да твърдим, че се борим с фалшивите новини, 
при положение че си измисляме общи конструкции, за да заобиколим съобщаването на определени факти. 
Огнян Траянов, собственик на „ТехноЛогика“: Когато се каже кой е гостът и каква е неговата позиция, това показва за 
зрителя/слушателя каква е неговата компетентност по темата, но също и неговите интереси, т.е. това е средство да бъде 
филтрирана скритата реклама. На отговорния бизнес, когато прави КСО, не му трябва пиар. За нас е обидно да се казва, че 
правим КСО като някаква индулгенция. Когато някоя медия ни тласка да плащаме репортаж за КСО, ние не можем да го 
приемем за нормално. Ние правим нещо, което е полезно на обществото, и не можем да допуснем да си плащаме, от 
което да излезе, че правим всичко това за пиар. Това е неприемливо. Ясно е, че тези оправдания със санкции на СЕМ, 
когато става дума за някаква положителна акция, дейност, пример, това е насилие над бизнеса да плаща за реклама. 
Обществените медии не са да компенсират липсата на други медии, а да съсредоточат някои необходими дейности, които 
не са платежоизгодни за частните медии. 
*** 
В заключение, Лидия Шулева заяви: Има рекламни интереси, има бизнес интереси, но ние преди всичко сме общество и 
трябва да мислим за обществения интерес и необходимостта от обективна информация за всички процеси и събития в 
нашата страна. Нещо повече, информацията за успеха и постиженията на хората не трябва да продължават да бъдат 
анонимни. Трябва да спрем да се оправдаваме с различни тълкувания и дефиниции, а да работим за постигане на 
партньорство между всички заинтересовани страни. Защото това е наша обща задача, включително и това как да 
преодолеем автоцензурата. Апелирам към политиците, които имат по-големия авторитет и възможности, да съберат 
заинтересованите страни, да поговорят по тези въпроси и да намерят разумните решения. Ние от своя страна ще 
продължим да работим по тези въпроси, тъй като нашите деца имат необходимост от истинските модели за подражаване 
и за това са необходими вдъхновяващите примери на успеха. 
***  
Вж. АУДИОЗАПИС, СНИМКИ от форума 
 
Дарик радио 
 
√ Искаме ли да познаваме успеха?  
53 процента от българите не познават родни продукти, които са успешни на световния пазар. 20-те процента, които казват, 
че познават, пък посочват на първо място киселото мляко и розовото масло. 
Това показва проучване на „Тренд”, представено в рамките на дискусията „Да извадим успеха от анонимност”, 
организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара, Асоциацията на индустриалния капитал и 
Българската стопанска камара. 
Изводът е, че не сме информирани за международните успехи на българския технологичен сектор, машиностроене, 
електроника, например. 
Дискусията е част кампанията „За да успеем в България”, провокирана от отказа на електронните медии да споменават 
фирмени и продуктови наименования с информационна, а не с рекламна цел. 
 
Капитал 
 
√ Защо телевизиите не разказват бизнес истории 
Ситуацията може да се промени чрез промени в Закона за радиото и телевизията  
Представете си, че утре България подписва договор с Volkswagen за построяване новия завод на компанията у нас. Голяма 
част от телевизиите, включително и най-гледаните, ще съобщят за "крупен инвеститор" в сектора на автомобилната 
индустрия, но няма да кажат кой е той. Защото това може да се изтълкува като скрита реклама. Това обаче е обикновен 
факт и означава, че телевизиите са спестили част от истината пред зрителите. Основната причина това да се случва е 
тълкуванието на Закона за радиото и телевизията от страна на големите канали, които смятат, че споменаването дори и на 
името на някоя компания може да бъде разтълкувано като реклама и съответно да доведе до глоба за медията. 
Темата за образа на бизнеса (и по-специално българския) в медиите е важна и дебатите по нея се водят повече от 15 
години. "Българите не познават своята икономика. Това е потресаващо на фона на факта, че от десетилетия икономиката 
е най-важната тема в държавата", категорични бяха участниците на провелата се в понеделник дискусия "Да извадим 
успеха от анонимност!". 
Тя е организирана от Германо-българската индустриално-търговска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в 
България и Българската стопанска камара. 
Дебатът е част от кампанията на организациите - "Да успеем в България", чиято цел е постигане на по-широка публичност 
на успехите на българските предприятия и предприемачи. 

https://cloud.bia-bg.com/index.php/s/fQdi9ggjI8dCplp
https://www.bia-bg.com/gallery/view/photo/26212/
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В събитието взеха участие всички заинтересовани страни в процеса: представители на бизнеса, неправителствени и 
браншови организации, Асоциацията на радио- и телевизионните оператори, представители на медиите и Съвета за 
електронни медии (СЕМ). Парламентарната комисия по култура и медии беше представена от депутата от ГЕРБ Тома Биков. 
Все по-натрапчиво се забелязва, че в големите български телевизии бизнес новини почти липсват. Как може да се промени 
това? 
Промяна в закона може да помогне 
Ако досега нещата оставаха на ниво дискусия и добри намерения, днес представителите на бизнеса и неправителствените 
организации са решени да осъществят промяна и да дадат по-добра възможност на компаниите за присъствие в медиите. 
Те дадоха сериозна заявка да участват в започналия разговор за промяна на медийния закон и дори са изготвили 
предложение на законопроект за изменение на ЗРТ в частта за търговските съобщения. 
Той е подготвен от Българския дарителски форум, Сдружението за модерна търговия и Българската асоциация на ПР 
агенциите (БАПРА). Очаква се да го подкрепят и други организации, обединяващи бизнеса. 
Законопроектът предлага създаването на нова алинея в ЗРТ, която гласи "не съставлява скрито търговско съобщение": 
1. Споменаването на стоки, услуги, наименование, търговска марка или дейности на производител на стоки или доставчик 
на услуги, което има единствено информационна цел и е от значение за информирането на аудиторията; 
2. Представянето в програми на физически лица - събеседници, гости и други участници, което има единствено 
информационна цел и допринася за качеството на програмата или на медийната услуга в интерес на аудиторията. В тези 
случаи се допуска представянето с думи или звук на имената на физическите лица, техните служебни позиции, 
юридическите лица, които представляват, и експертната им компетентност, с изключение на графично изобразяване на 
свързана с физическите лица търговска марка. 
3. Наличието на изображение на търговска марка върху облеклото на събеседниците, гостите и другите външни участници 
в предаването, обичайно за посочване на производителя на облекло, както и наличието върху спортни облекла на 
спортисти на търговски марки на спонсори. 
Предстои текстовете да бъдат внесени за обсъждане в парламента. Членът на медийната комисия в Народното събрание 
Тома Биков коментира, че депутатите са положително настроени към темата за насърчаване на българския бизнес. 
"Споменаването на търговска марка или компания не е скрита реклама, а съобщаване на факт. Работата на медиите е да 
съобщават факти", бе категоричен Биков. Той подкрепи тезата на повечето участници в дискусията, че "образът на 
българския бизнес в телевизиите е негативен и това е проблем на медиите. Години наред те налагат образа на бизнесмена 
като човек с анцуг, който кара BMW и има гадже фолк певица. Крайно време е това да се промени", подчерта Биков. 
В какво е проблемът? 
Защо най-влиятелните медии - телевизиите, отказват да споменават имена на компании, търговски марки и длъжностите 
на участниците от бизнеса в предаванията си? 
Причината за телевизионното затъмнение върху българския бизнес е по-скоро чисто инерционна. Още от първите години 
на формирането на модерния медиен пазар след 2000 година присъствието на бизнеса в ефир се възприемаше като скрита 
реклама. Затова в Закона за радио и телевизия (ЗРТ) беше поставена забрана за "скрити търговски съобщения", което е 
"представянето с думи, звук или картина на стоки, услуги, наименование, търговска марка или дейности на производител 
на стоки или доставчик на услуги". Накратко, ако този текст се тълкува буквално, електронните медии не могат да споменат 
наименованието на нито една компания при никакви обстоятелства. 
Икономическата журналистика дълго време лавираше под натиска на законовите ограничения и съмненията, че може 
нерегламентирано да взема пари, за да допусне до ефир един или друг бизнес. Това е една от причините за сериозната 
липса на бизнес новини в ефира. Постепенно изчезнаха също и телевизионните икономически предавания. 
Според представителите на български компании, които често участват в дискусията за участието на бизнеса в телевизиите, 
споделят, че е изключително трудно да се гради марка в България. По тяхно мнение част от проблема е в това, че 
компаниите са почти невидими в медиите. 
През 2012 година медийният регулатор СЕМ даде ясен знак, че гледа по-либерално на опитите на телевизиите да отразяват 
бизнес новини. Като резултат от това медийните надзорници предложиха нови указания за тълкуване на Закона за радиото 
и телевизията, които са фокусирани върху скритата реклама и продуктовото позициониране. Указанията са насочени към 
мониторинговия отдел на СЕМ и имат за цел да улеснят отчитането на скрита реклама и продуктово позициониране в 
медийното съдържание. Повече от пет години СЕМ не е наложил нито една глоба на електронна медия, която съобщава с 
информационна цел име на компания или търговска марка, бе категорична Розита Еленова, член на СЕМ, която взе участие 
в дискусията. 
Ефектът от правилата, които преди седем години въведе регулаторът, трябваше да е повече свобода за медиите да 
съобщават и в новините имена на компаниите, когато това е важно зрителите да бъдат информирани. Това не се случва и 
често събития се коментират от хора, които се представят само с името си, докато компанията, от чието име говорят, остава 
анонимна. 
 
3 е-news.bg 
 
√ Бизнес-проучване: Хората не са добре информирани каква продукция изнася България 
Половината от хората у нас не са информирани добре какви продукти най-много изнася България. Тези хора посочват, че 
износът на страната ни се формира основно от маслодайната роза и млечните продукти като най-търгуваните продукти, 
забравяйки изцяло за електротехническата индустрия и машиностроенето. Именно тази част на индустрията формира по-
голямата част от българския износ. Това сочат данните от национално представително проучване на изследователски 
център „Тренд“, представено днес (18.11.2019 г.) от Димитър Ганев в рамките на форума “Да извадим успеха от 
анонимност”. Събитието бе организирано от Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Асоциацията 
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на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК). Форумът е част от кампанията „Да 
успеем в България!“, чиято цел е постигането на по-широка публичност на успехите на българските предприятия и 
предприемачи. 
Други важни акценти от проучването показват, че 39% от българите са на мнение, че е възможно у нас да се прави успешен 
бизнес, а 34% не са съгласни с това. На въпроса в каква посока се развива българската икономика 31% от анкетираните 
казват, че се развива в позитивна, а 49% - в негативна. 
52% от анкетираните са на мнение, че българският износ като продукция е качествен, докато едва 12% са на обратното 
мнение. 36% не знаят или не могат да преценят. 
В същото време 74% от хората смятат, че в електронните медии преобладават негативните новини. 63 на сто от попитаните 
искат да научават за българските предприемачи, поясняват от БСК. 
В дискусията взеха участие председателите на ГБИТК, АИКБ, БСК, СЕМ и Българското дружество за връзки с обществеността, 
зам.-председателят на парламентарната Комисия по култура и медии Тома Биков, отговорни представители на Съюза на 
българските национални електронни медии, Българския форум на бизнес лидерите, Българския дарителски форум, 
Института за пазарна икономика, социолози, икономически анализатори, фирми, неправителствени организации и медии. 
Модератор на форума бе Лидия Шулева, главен координатор на инициативата „Да успеем в България!“ и председател на 
Специализираната комисия по икономическо развитие към ГБИТК. 
„Икономиката на България е излязла от 19 век“, смята главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар 
Богданов. По думите му износът на България в периода 2008 – 2018 г. е претърпял значителни промени. За 10 години 
ръстът на износ на електрически съоръжения се покачва повече от три пъти, търгуването с машини - два пъти, а износът на 
автомобилната индустрия - с рекордните шест пъти. За сравнение, през 2001 г. основният износ е бил облекла, плетива и 
метали. 
Ето и някои от изказванията на участници от форума, събрани от БСК: 
Митко Василев, главен управител на ГБИТК: Инициативата "Да успеем в България!" е провокирана от неспоменаването от 
страна на медиите на имена на фирми и третирането на всяко назоваване на компания или марка като скрита реклама. 
Проблемът, който се поражда от това, е многоизмерен - на обществото не се предоставя пълноценна информация, а от 
друга страна, се изгражда един негативен образ на страната, а съществуващите възможности за реализация в български 
предприятия остават незабелязани. Важно е да говорим за успеха на компаниите, не само заради приноса им към 
икономиката, но и заради това, че служат като положителен пример за бъдещи инвеститори в България. "Човек вижда 
толкова, колкото знае", е казал Гьоте. 
Васил Велев, председател на АИКБ: "У нас нищо не се произвежда. В България няма индустрия." Това е нещото, което най-
често четем в социалните мрежи и слушаме по улиците. Всъщност, малко от българите знаят, че България е далеч от над 
средноевропейското равнище по дял на индустрията в брутната добавена стойност. Малко хора знаят, че първите пет пера 
в българския износ са машиностроенето и автомобилостроенето и електротехниката и електрониката - все сектори с висока 
и средна добавена стойност. Колко българи познават компании, които са български и са основание за национално 
самочувствие и гордост, които са в ТОП 10 в света в своя сектор? Защо преобладава негативното у нас - то ли се харесва 
повече на хората? Защо успехът и добрите практики са анонимни, а проблемите са назовани поименно? Има ли проблем 
в закона или това е автоцензура? И какъв образ на страната искаме да създадем? Изобщо, черногледството в България 
специална религия ли е? Успехът вдъхновяващ пример ли е, или е повод за завист? Ако слушаме новините, излиза, че 
всички са маскари. Това са въпроси, на които е добре да се отговори. 
Радосвет Радев, председател на БСК: Генералната ми оценка е, че този разговор е смислен, а като време е леко закъснял. 
Имаме уверението от парламентарната Комисия по култура и медии, че предстои реконструкция в медийния закон и някои 
регулации могат да бъдат подобрени. Като медиен предприемач, аз съм вкусил и от меда, и от катрана на медийното 
законодателство. В медийното си битие ние сме били и санкционирани, и несанкционирани за споменаването на добри 
бизнес практики, с назоваването на марки и фирми. Всички големи медии имат тежки задачи за постигане на планове, 
покриване на аудитории и пр., и те са свързани с продажбата на реклама. Съществува съждението "Ако съобщя, че фирмата 
Х е направила живота на хората по-добър, следващия месец ще ми падне бюджетът за търговска реклама, затова - никакво 
споменаване!". Аз, обаче, съм убеден, че връзка между двете няма - споменаването на добри примери няма да намали 
рекламните постъпления. Много важна е автоцензурата. Цялото това дългогодишно балтавене на регулаторните практики 
създаде високи нива на автоцензура - не само у медиите, у журналистите, но и у самите участници в телевизионни и 
радиопредавания. Ние сме произвели у работещите в медията уплаха да казват очевидното. В подтекста на днешния 
форум е "Да върнем свободата на журналистите!". 
Лидия Шулева, ГБИТК: Бих искала всички, които сме се събрали тук днес, да се обединим, да си партнираме и заедно да 
потърсим успеха и да го извадим от анонимност. Целта ни не е да търсим виновни, а да гледаме напред, да се обединим 
и да си дадем сметка, че ако искаме да запазим младите хора в България, има голяма стойност да показваме успеха с име. 
Нека видим какво ни пречи и какво би ли помогнало, за да постигнем тази цел. Нямаме илюзии, че от утре нещата ще се 
променят, но ако не говорим ясно, открито, с примери, няма да намерим правилния път за промяна на нагласите. Това е 
труден и дълъг процес. 
Ираван Хира, зам.-председател на БФБЛ: БФБЛ беше създаден преди повече от 20 г. по инициатива на принц Чарлз при 
неговото посещение в България. Тогава в БФБЛ членуваха десетина компании, предимно чуждестранни инвеститори. Днес 
вече над 150 компании са членове, като над 80% от тях са български. Всички те се стремят да инвестират по най-добър 
начин в благосъстоянието в обществото. Почти няма българска компания, която да не е ангажирана по един или друг начин 
с корпоративна социална отговорност. Над 80% от българския бизнес се ангажира да помага на обществото, но ако 
преглеждате медиите, ще видите, че 75-80% от обществото има негативно отношение към бизнеса. Положително развитие 
е, че през последните години 90% от проектите в областта на КСО са инициирани от служителите. В компаниите, които са 
социално активни, имат високо ниво на съпричастност на служителите, ниско ниво на напуснали, по-високи бизнес 
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резултати. Обществото не знае за такива истории, поради това, че има рестрикции за споменаване на фирмата. 
Наложително е да извадим от анонимност всички компании, които правят добро. Това е дискусия, която дължим. Сигурен 
съм, че ако говорим по-често какви добри неща се случват у нас, ще стимулираме бизнеса да се ангажира, да помага на 
обществото, да обменя добри практики. 
Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум: Над 37 млн. лв. са дарени от компании в България през 
2018 г. Малко над 30% от българите смятат, че бизнесът инвестира в обществени каузи, защото не знае какво да си прави 
парите. Това показва социологическо проучване, което направихме тази година. Очевидно, в медиите има неяснота по 
прилагането на Закона за радиото и телевизията, защото законът оставя много възможности за тълкуване, плаши 
журналистите и редакторите. Заедно с група неправителствени организации подготвихме конкретен текст за промени в 
ЗРТ. Ще връчим на г-н Биков текста. Идеята не е да се насилват медиите да правят нещо, което не е в обществен интерес, 
а законодателството да внесе яснота, за да може общественият интерес да бъде обслужен. Защото, както видяхме, хората 
искат да научават повече за добрите примери. Регулаторът също може да помогне, като бъде част от тази кауза. Заедно да 
направим кампания за журналистите и редакторите, за да внесем яснота, така че самите журналисти да не се 
самоцензурират. Медиите също могат да бъдат полезни, като бъдат честни и, когато смятат, че една новина си заслужава 
да бъде съобщена на обществото, да я представят с имена. Медиите трябва качествено да информират аудиторията.  
Бизнесът също е длъжник на обществото, защото той инвестира и прави добри неща, но малка част от компаниите 
представят адекватна и пълноценна информация за социалните си инвестиции. Бизнесът трябва повече да говори, да 
разказва за мотивите си да инвестира в обществото. Гражданските организации също могат да направят много, като 
разказват каква промяна са постигнали с ресурс, получен от компаниите. 
Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на „Лидл България“: Няма връзка между рекламните бюджети и 
споменаването на активностите на една компания в областта на корпоративната социална отговорност. Всяка уважаваща 
себе си компания, когато прави рекламния си календар, набляга на конкретни продуктови групи и таргети, което бива 
облечено в рекламен бюджет. Тук темата е друга - темата е "Обединение срещу Терминал 2". Защото всички говореха за 
лошия имидж на страната и бизнеса, за нямането на хора... Но те няма да се върнат, ако не знаят, че могат да работят в 
отлични условия, да получават добри възнаграждения, да се реализират по най-добрия за тях начин. Имаме различни роли 
- държавниците имат ролята да говорят добре за това, което предлага държавата, ние като работодатели трябва да 
създаваме добри условия за работа, културните институции да ни търсят за партньорства, за да случваме добри проекти, 
а медиите - да информират. Всички, с нашите роли, трябва да се обединим, за да постигнем позитивен резултат. 
Таня Кръстева, главен редактор на Bloomberg TV България: Бизнесът при нас има лице, имената на компаниите винаги се 
назовават, винаги отговаряме на въпроса "Кой?", защото информацията няма стойност, ако не се знае кой стои зад нея. За 
нас успешните и неуспешните истории тежат еднакво - има истории, които са полезни за зрителя. Ние сме призвани да 
информираме, образоваме и възпитаваме зрителя, като разказваме реалността такава, каквато е. Според мен, големият 
проблем е, че много от информацията, която стига до нас, съдържа търговско послание, което е облечено по някакъв 
начин. Именно тук ние сме си обострили сетивата, за да разпознаваме тази информация. Вероятно другите колеги изпитват 
трудности в това отношение и се презастраховат като не споменават имена. Ако имаше проучване за най-четени новини, 
това щяха да са негативните новини. За щастие, тенденцията се променя - посоката е да се показват новини, в които се 
търсят решения. Да се надяваме, че тази световна тенденция скоро ще дойде и при нас. 
Кирил Вълчев, главен секретар на СБНЕМ: Наистина има автоцензура, вкл. у събеседниците. Аз, като водещ на 
"Седмицата", ги насърчавам сами да си казват фирмите. В събота ми гостуваше представител на Българо-швейцарската 
камара, който разказа как едни деца гостували в хотел "Сенс", но преводачката преведе "един хотел", т.е. вече и 
преводачите имат автоцензура. Няма никакъв спор, че законодателен проблем няма. Има методически указания на СЕМ, 
които ясно дефинират кое е информация и кое е реклама. По-големият проблем е, че имаме една безнадеждно остаряла 
законодателна уредба. Да имаш в 2020 г. Закон за радиото и телевизията при наличието на интернет, на социални мрежи, 
е неадекватно. Закон за интернет не можем да направим. Закон за печата нямаме. Така че, първият ми призив е този закон 
(ЗРТ) да бъде отменен, а материята за чувствително съдържание (за деца, вредности и др.) да бъде уредена в други 
специални закони - Закона за здравето, Закона за закрила на детето, Закона за хазарта и пр. Респективно - контролът да 
бъде поет от съответните регулаторни органи, а СЕМ да бъде закрит. Важно е да се регулира означаването на 
съдържанието като платено. Самите медии бяха много пъти упреквани, че водят политика, концентрирана върху 
рекламата, затова отказват да споменават марки и фирми извън т.нар. платени репортажи. Трябва да подчертаем също, 
че бизнесът често отказва да се показва, защото парите обичали тишината. Така че не е много лесно да накараш един 
бизнесмен да ти гостува в предаването. Призовавам за активно участие на самия бизнес в медиите. Махнете регламентите 
за реклама, защото тя тече вече по канали, които не можете да регулирате, или България трябва да стане Северна Корея. 
Закон за радиото и телевизията трябва да има, но той трябва да е Закон за БНТ и БНР, които трябва да дадат прекрасен 
пример как всичко, което тук се изговори, с обществени пари се прокарва като политика. 
Любомир Аламанов, основател и управляващ директор на SiteMedia: Ние сме консултанти, ние помагаме в стратегическите 
комуникации. Разликата между рекламата и пиара е огромна - ние нямаме нищо общо. Пиарът е управленска функция, 
това е функция на предаване на информация, това не е реклама, не е продуктово позициониране, не са маркетингови 
комуникации. Липсата на комуникации често води до страхотни кризи, на които сме свидетели всеки ден. Например, 
благодарение на "Лидл" много български производители са си променили износа в пъти за Западна Европа. Така че важна 
е икономическата информация. Това няма нищо общо с рекламата. Навремето имаше едно икономическо предаване 
"Плюс минус", което даваше икономическа основа на познанията на масовата публика. В момента такова нещо почти не 
може да се случи, защото няма как да се дават примери. Финансовото възпитание на хората изостава, защото нямат добри 
примери. Съгласен съм, че понякога ние като комуникатори прекаляваме. Учим студентите да не прекаляват с 
прилагателните (уникални стоки, уникални услуги, уникални...). Имаме случай, в който наше прессъобщение беше 
отразено в 68 държави, а у нас само 2-3 медии му обърнаха внимание. Какво е бранд, какво е име? Името на г-н Биков 
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също е бранд. Утре, ако направи модна линия, това вече име на политик ли е, име на бранд ли е, може ли  да се споменава? 
Марешки име ли е, или е бранд? Трябва ли всяка компания да си вкара представител в парламента, за да й споменават 
името? Споменаването на имената на компаниите е силно оръжие срещу фалшивите новини. Защото по-ясно могат да 
бъдат идентифицирани кои са говорители, какво говорят, кое е истина, кое не е. Предоставянето на информация не е 
реклама. Рекламните бюджети няма да спрат. 
Елена Вълчева, управител на пиар агенция "Янев и Янев": Опитът за вкарване на противоборство между медии и бизнес е 
вредно. Последните проучвания показват, че колкото и силно влияние да имат социалните мрежи върху хората - то е 20%, 
а влиянието на телевизиите е 70%. Телевизиите формират образи в главите на хората. Колко от вас са виждали по 
телевизията работещ човек, освен в реалити шоуто "Фермата"? Кога телевизиите са влезли в едно предприятие да 
заснемат хората, които работят там. Ако този образ редовно се показва, това влиза в главите на младите поколения и те се 
стремят към това. А ние този образ сме го изгубили. Това е изгубеният образ на просперитета, на проспериращия човек, 
на този, който постига нещо, благодарение на труда си. После се чудим защо сме най-нещастната нация. Човек е щастлив, 
когато е създал нещо. Разговорът е много важен и трябва да се вземат много бързо много сериозни мерки, затова най-
влиятелните медии трябва да помогнат за това българската нация да повярва в това, че тук нещата вървят по-добре. 
Розита Еленова, председател на СЕМ: Категорична съм, че СЕМ няма разнопосочни практики по темата, която дискутираме 
днес. Няма санкционирана медия за коректно споменаване на бранд, с информационна цел. Обединили сме се в общата 
мисия, когато има положителна новина, медията да не се притеснява да я показва. Налице е, обаче, сериозна автоцензура. 
Самите гости се автоцензурират. Тук са събрани най-точните организации и личности. Силно ангажиран е СЕМ и лично аз 
с тази тема. Ако "Кока Кола" е отворила завод, трябва да се каже, че "Кока Кола" е отворила завод. Този състав на СЕМ 
толерира създаването на икономическо предаване в обществената телевизия. Има липса на икономически предавания, 
това е една огромна липса в медийната среда. 
Илияна Захариева, председател на БДВО и директор „Комуникации“ на А1: Простете ми скептицизма, но лично аз се 
занимавам с този процес поне пет години. Тук, на тази маса, може би сме правилните хора, но къде са бТВ и Нова ТВ? 
Всичко, което се каза дотук, е вярно. Да, има методически указания на СЕМ. Да, няма нормативен проблем. Но реално има 
проблем. Например, говорим за участие в телевизия на главен изпълнителен директор на А1, но не можели да кажат кой 
е той, не могат да споменат компанията. Какво знаете вие за 5G, някога нещо казаха ли ви по телевизията как 5G ще 
промени живота ви, как ще има дистанционна медицина, как телекомите работят реално по това? Не, показват ви всякакви 
Златки, но за 5G не ви говорят. Автоцензурата е страховита - тя е от страна на журналисти, водещи и гости. Единствено 
огромна кампания може да помогне да образоваме тези хора - журналисти, водещи, гости, редактори, собственици на 
телевизии. Аз съм отвратена от тази среда. 
Тома Биков, зам.-председател на Комисията по култура и медии при 44-то НС: Нашата задача не е лесна, защото очевидно 
трябва да се борим с редица митове. Най-големият мит е, че законът е виновен. Законът не пречи на никого да съобщава 
факти. Когато отворим за промени в закона, сигурен съм, че тази поправка няма да бъде драматична и ще я приемем с 
консенсус. Надявам се с ваша помощ да напишем в закона максимално ясно какво може и какво не може да прави една 
медия. По-големият проблем е, че трудно ще се преборим с другите митове, например - с мита кой е успешен и кой 
неуспешен бизнесмен. В интерес на истината, в България образът на бизнесмена е човек с анцунг, Мерцедес и приятелка 
от фолк средите, а не на някой, който произвежда модерни технологии. Телевизиите са пълни с подобен тип представители 
на бизнеса и не виждам там да има някакво притеснение откъм скрита реклама. Скрита реклама има - например, в много 
предавания се появяват диетолози, масажисти, астролози, фитнес инструктори... Знаете ли как вдига потреблението на 
подобен тип услуга това? Частните медии също са бизнес организации и търсят печалба, но трябва да зададем общ 
стандарт за това какво е успешен бизнес - че това означава полагане на усилия, а не бързо забогатяване. Медиите трябва 
да започнат да отразяват факти, а не да пускат полукриминали, представяйки ги като представители на бизнеса. И тези 
хора дават акъл на хората кое е добре и кое е лошо. Това е обществена функция на медиите - те да показват доброто и 
лошото, да задават стандартите. Законът сам по себе си няма да оправи нещата. Законът за радио и телевизия е важен и 
обхваща широк кръг теми, но е тотално остарял, неадекватен закон - на медиите се гледа като на постсоциалистически 
предприятия. Затова обществените медии се движат по този модел и са на път да фалират. Така че има нужда от този 
закон, но той трябва сериозно да бъде преработен. Пълна политическа воля има за това да бъдат подкрепени подобни 
промени. Медиите не трябва да бъдат санкционирани за съобщаване на факти. Призовавам медиите, независимо какъв е 
законът, да съобщават фактите. Защото е лицемерно да твърдим, че се борим с фалшивите новини, при положение че си 
измисляме общи конструкции, за да заобиколим съобщаването на определени факти. 
Огнян Траянов, собственик на "ТехноЛогика": Когато се каже кой е гостът и каква е неговата позиция, това показва за 
зрителя/слушателя каква е неговата компетентност по темата, но също и неговите интереси, т.е. това е средство да бъде 
филтрирана скритата реклама. На отговорния бизнес, когато прави КСО, не му трябва пиар. За нас е обидно да се казва, че 
правим КСО като някаква индулгенция. Когато някоя медия ни тласка да плащаме платен репортаж, ние не можем да го 
приемем за нормално. Ние правим нещо, което е полезно на обществото, и не можем да допуснем да си плащаме, от 
което да излезе, че правим всичко това за пиар. Това е неприемливо. Ясно е, че тези оправдания със санкции на СЕМ, 
когато става дума за някаква положителна акция, дейност, пример, това е насилие над бизнеса да плаща за реклама. 
Обществените медии не са да компенсират липсата на други медии, а да съсредоточат някои необходими дейности, които 
не са платежоизгодни за частните медии. 
 
Off News 
 
√ Бизнесът към медиите: Показвайте успехите ни, за да задържим хората в България 
Журналистите да говорят повече за компании и да не се притесняват да споменават имената им, настояват бизнес 
организации 
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Българите няма да напускат толкова масово страната, а тези в чужбина биха се върнали, ако медиите у нас дават по-
достоверна картина за местната икономика и успехите на бизнеса. 
Около това мнение се обединиха участниците в дискусия "Да извадим успеха от анонимност", организирана от 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Обрисуваната от медиите икономическа картина би била по-достоверна, само ако се съобщават по-често добрите каузи 
на компаниите за корпоративната им социална отговорност, смятат участниците в дискусията. Сред тях са представители 
на Института за пазарна икономика, Тракия икономическа зона, Българският форум на бизнес лидерите, Българският 
дарителски форум и др. 
"Масово из социалните мрежи, а впоследствие при разговорите между хората на спирките на градския транспорт слушаме 
как в България нищо не се произвежда, как в България няма индустрия. А в същото време сме над средното европейско 
равнище по дял на индустрията в брутната добавена стойност. Малко хора в България знаят, че първите две пера в 
българския износ са машиностроенето и автомобилостроенето, както и електротехниката и електрониката", коментира 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
Той разказа как собственик на една от медиите в България му е споделил, че ако българският премиер Бойко Борисов и 
германският канцлер Ангела Меркел открият голям завод в България, то въпросната медия ще трябва да съобщи, че 
"крупен германски инвеститор е построил завод в България", без да се споменава името на инвеститора. Причина за това 
е невъзможността на телевизиите да споменават търговски марки, тъй като това би било сметнато за реклама. 
"Черногледството официална религия ли е в България? Успехът вдъхновяващ пример ли е или е плод на завист и повод за 
обяснения, че всичко е резултат от нагласени обществени поръчки? Всеки успех се обяснява  с нагласени поръчки или с 
куфарчета, което е обида за огромното мнозинство почтени, талантливи български предприемачи", заяви Велев.  
Главният икономист на Института за пазарна икономика (ИПИ) Лъчезар Богданов, добави, че икономистите представят 
данни за икономически растеж, но хората не виждат реалните примери за него и трудно се доверяват. "Заради 
премълчаването на новини и имена ние не виждаме успеха в момента на случването му", убеден е той. 
Председателят на Българската стопанска камара и собственик на "Дарик радио" Радосвет Радев обясни, че до голяма 
степен поведението на медиите се дължи на чисто икономически причини – големите телевизии имат огромни 
маркетингови и рекламни цели и затова предпочитат колкото се може повече бизнес съдържанието да се представя под 
формата на реклама, за да генерират повече приходи. 
Според Велев обаче е наложително на медиите да се позволи да съобщават имената на фирмите при позитивни новини, 
тъй като в противен случай журналистите си налагат автоцензура и така ощетяват аудиторията. 
Радев даде пример с новина от спортния сайт на "Дарик" - че отборите в Efbet Лига играят с топки, произведени от Adidas 
за полското футболно първенство. По думите му друга медия не е съобщила новината, вероятно от страх да спомене 
имената на частни компании.  
Пламен Панчев, основател на Тракия икономическа зона (ТИЗ), посочи, че медиите трябва да спрат да акцентират върху 
факта, че в България няма достатъчно работна ръка, защото това отчайва останалите. 
"Гледам телевизия и се чудя в същата ли държава живея! Да, има някои единични лоши примери, но като цяло не може 
да се отрече, че днес инфраструктурата в страната е на съвсем друго ниво, отколкото преди", коментира Панчев. 
Докато преди десетина години е било нормално една немска компания, обмисляща да инвестира в България, да няма 
достатъчно информация за преимуществата на страната ни, то ако това продължава и днес, вече е сериозен проблем, 
допълни Панчев. 
Според Пенчев няма достатъчно работещи хора в България, но "какво правим да има хора? Ако само си говорим, че няма, 
най-много да задълбочим проблема. По-скоро трябва да насърчаваме дуалното образование, ние дори провеждаме 
родителски срещи в компаниите", каза още основателят на ТИЗ. 
Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум, също коментира, че доброто има нужда от име и лице 
и медиите, когато съобщават новини за компании, трябва да започнат да отговарят на един от основните въпроси, на които 
се учат студентите по журналистика – "Кой?". По думите на Величкова самият СЕМ би могъл да направи информационна 
кампания сред журналистите, за да им обясни какво може и какво не може да съобщават.  
Величкова каза, че няколко организации са връчили на Министерството на културата законопроект с необходимите 
промени в правилата, по които работи СЕМ, като документът ще се предостави и на комисията по култура и медии към 
Народното събрание. 
"Мисля, че за всички е ясно какви са нагласите и в крайна сметка какъв е резултатът от информираността на гражданите. 
За съжаление, въпреки продуктовото позициониране, реклама и т.н., българинът все още е в 20-и век с мускалите на Бай 
Ганьо. Това е информираността на българина в момента и мисля, че е крайно време да си дадем сметка дали искаме това 
да е образът на България в съзнанието на медиите и гражданите", коментира бившият социален министър Лидия Шулева, 
която в момента е председател на Специализираната комисия по икономическо развитие към Германо-българската 
индустриално-търговска камара (ГБИТК). 
Според проучване на "Тренд" за нагласите спрямо бизнеса в България на въпроса може или не може да се прави успешен 
бизнес у нас, 39% от хората отговарят, че в България може да се прави бизнес, 34% са настроени негативно, 27% не могат 
да преценят. 
 
НОВА ТВ 
 
√ АИКБ: С предложението за болничните ще бъдат наказвани само тези, които мамят 
С предложението от 1 януари първият ден от болничния да е за сметка на работещите ще бъдат наказвани единствено 
тези, които злоупотребяват и мамят. Това коментира пред журналисти Васил Велев, председател на АИКБ. Според 
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Асоциацията на индустриалния капитал в България, предложението да се включат солидарно както работодателите, така 
и работниците, освен НОИ, е добро за хората, които са коректни и не злоупотребяват. 
"Всички казват, че когато човек действително се разболее, той ще изгуби възнаграждение за един ден - това е така, но този 
коректен човек ще спечели всички останали дни, с това че няма да дели произведеното от него с измамниците, защото те 
няма да получат възнаграждение в този един ден", обясни логиката на предложението за болничните Велев. Това, по 
думите му, е по-малкият плюс, а по-големият е, че ще се произведе много повече и хората ще имат по-високи доходи. 
Той изтъкна, че предложеното решение се практикува в редици страни, особено в Южна Европа. 
Според Велев предложението първите три дни от болничните да се платят от НОИ, както е било преди налагането на 
антикризисната мярка, няма да ограничи измамите, защото на този, който отива на дълъг уикенд, му е безразлично кой 
ще ги плати. В този случай, такива хора ще крадат от всички, чрез обществения фонд НОИ, смята Велев. 
Според него трябва да се помислят възможни изключения от това предложение на базата на чуждестранния опит. В редица 
страни има изключения, например в Португалия има изключения за болни от туберкулоза, за хора, които влизат на 
операция, за болни деца, има такива практики, просто трябва да видим какво правят другите, коментира Велев. 
Той отново повтори позицията на работодателската организация, че темата трябва да се обсъди на общи срещи с 
ръководствата на ресорните парламентарни комисии, добре е такава среща да се направи и в правителство, и в 
тристранния съвет. 
Велев участва в дискусионен форум "Да извадим успеха от анонимност!". 
 
Дарик  
 
√ АИКБ: С предложението за болничните ще се наказват само тези, които злоупотребяват и мамят 
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) с предложението от 1 януари първият ден от болничния 
да е за сметка на работещите ще бъдат наказвани единствено тези, които злоупотребяват и мамят. Това коментира пред 
журналисти Васил Велев. 
Предложението да се включат солидарно както работодателите, така и работниците, освен НОИ, е добро за хората, които 
са коректни и не злоупотребяват. Всички казват, че когато човек действително се разболее, той ще изгуби възнаграждение 
за един ден, това е така, но този коректен човек ще спечели всички останали дни, с това че няма да дели произведеното 
от него с измамниците, защото те няма да получат възнаграждение в този един ден, обясни логиката на предложението 
за болничните Велев. Това, по думите му, е по-малкият плюс, а по-големият е, че ще се произведе много повече и хората 
ще имат по-високи доходи. 
Той изтъкна, че предложеното решение се практикува в редици страни, особено в Южна Европа. 
Според Велев предложението първите три дни от болничните да се платят от НОИ, както е било преди налагането на 
антикризисната мярка, няма да ограничи измамите, защото на този, който отива на дълъг уикенд, му е безразлично кой 
ще ги плати. В този случай, такива хора ще крадат от всички, чрез обществения фонд НОИ, смята Велев. 
Според него трябва да се помислят възможни изключения от това предложение на базата на чуждестранния опит. В 
редица страни има изключения, например в Португалия има изключения за болни от туберкулоза, за хора, които влизат на 
операция, за болни деца, има такива практики, просто трябва да видим какво правят другите, коментира Велев. 
Той отново повтори позицията на работодателската организация, че темата трябва да се обсъди на общи срещи с 
ръководствата на ресорните парламентарни комисии, добре е такава среща да се направи и в правителство, и в 
тристранния съвет. 
 
News.bg 
 
√ Васил Велев: Човек боледува веднъж годишно 
От АИКБ са сигурни, че с предложението за незаплащане от работодателя на първия ден от болничните се наказват само 
недобросъвестните работници, които мамят с болничните. 
При дългите болнични трябва да се променят стандартите и да се засили контролът, но според анализа на НОИ има 
огромен ръст на тридневните болнични. 
Това заяви в отговор на въпрос на news.bg председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) 
Васил Велев по предложението първият ден от болничните да не се заплаща. Велев участва в дискусионен форум на тема 
"Да извадим успеха от анонимност". 
Според Васил Велев хората, които злоупотребяват с късите болнични няма да получат възграждения за периода, в който 
спекулират с болничните. "Човек боледува веднъж в годината", смята Велев. 
От АИКБ не се притесняват, че хората могат да идват болни на работа. "Това не е уникална българска измислица, а така се 
практикува и в редица други страни", каза Васил Велев.  
По думите на Велев въпросът с болничните съществува като проблем и те бележат огромен ръст през последните години. 
Дотук като че ли по този въпрос няма спор. 
Оттам насетне следват пътищата за разрешаването на проблема с фалшивите болнични и предложеното решение да се не 
заплаща първият ден от болничните е решение, което се практикува в страни от Южна Европа, изтъкна Васил Велев.  
Според него късите болнични много трудно могат да бъдат регулирани. За това в другите страни се практикува 
самоконтрол. 
Шефът на АИКБ смята, че предложението да се включат солидарно както работодателите, така и работниците, освен НОИ 
в заплащането на болничните, е добро за хората, които са коректни и незлоупотребяват с взимането на болнични. 
"Всички казват, че когато човек се разболее, той ще загуби възнаграждение за един ден, само че коректният човек ще 
спечели всички останали дни, в които е болничен и няма да дели произведеното от него с измамниците", обясни Велев. 
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Той посочи, че когато хората неочаквано и безпричинно отсъстват от работа и "заминават да прибират овощната градина 
или на дълъг уикенд в Гърция", много работни участъци не могат да стартират и се бавят поръчки. 
На въпрос какъв е профилът на злоупотребяващите с болнични, Велев заяви, че не би ги разграничил, но в частния сектор 
и индустрията оплакванията на мениджърите и предприятията нарастват. Той отчете, че с всяка следваща година 
проблемът се разширява, защото е много лесно и безнаказано да се злоупотреби с болнични.  
"Все повече хора стават имамници. Това ли искаме ние", запита шефът на АИКБ, според когото с мярката първият ден от 
болничния да не се заплаща се защитават порядъчните, добросъвестните и коректните хора, защото те ще получат повече 
средства. АИКБ са готови да седнат на една маса със синдикатите по време на Тристранката и да се разберат по въпроса с 
болничните. 
Запитан как би коментирал идеята трите дни от болничните да се заплащат от НОИ, Велев отбеляза, че така направеното 
предложение няма да препятства по никакъв начин измамите с фалшивите болнични, които ги има и към настоящия 
момент.  
Припомняме, идеята първият ден от болничните да не се плаща беше представена след среща между ГЕРБ и Обединените 
патриоти в лицето на Каракачанов и Симеонов. 
От думите на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова стана ясно, че се мисли за изключения, като 
например за майките на деца и болнични при трудови злополуки. Малко по-късно в парламента тя коментира идеята за 
неплащане на първия ден от болничните с думите: "Няма 100% справедливост". 
От ДПС бяха категорични, че не подкрепят анонсираното предложение, тъй като според тях това е скрито увеличение на 
осигурителната вноска. 
От своя страна синдикатите също остро нападнаха идеята и предупредиха, че ако тя бъде приета, те ще поведат хората на 
протест. 
От КТ "Подкрепа" изразиха готовност да напуснат НСТС и да организират масов национален работнически 
протест. Учителите също заплашиха с национален протест и затваряне на училища, ако дебатът не бъде спрян. 
Заради критиките към идеята първият ден от болничните да не се заплаща, Обединените патриоти отрекоха те да са нейни 
автори и подчертаха, че това било идея на ГЕРБ и по-конкретно - на финансовия министър Владислав Горанов. Той също 
отрече твърденията и заяви, че така и не е ясно кой е предложил първият ден от болничния да е за сметка на болния. 
От Българската търговско-промишлена палата приветстваха идеята за неплатен първи ден от болничните. Според тях 
работодателите не трябва те да се натоварват с нито един ден болнични.  
 
БНТ 
 
√ Бизнесът поиска от медиите да не крият имената на успешни компании 
Българите гледат по-скоро отрицателно на правенето на бизнес у нас, показва социологическо проучване. Затова бизнесът 
поиска медиите да не крият имената на успешни компании и това да не се счита за скрита реклама. 
Българинът мисли все по-негативно за българския бизнес и иска да научава повече добри новини за компаниите. Това 
показва проучване на агенция Трен. Според допитването почти половината от хората у нас смятат, че икономиката се 
развива в негативна посока. Една трета са убедени, че у нас не може да се прави успешен бизнес, и че няма добри 
възможности за професионална реализация. 
Васил Велев: Ние имаме десетки компании, които са световни лидери, това е повод за национално самочувствие и гордост, 
а този успех някак си остава укрит. 
Пламен Панчев: Ако си говорим няма хора, най много да обезверим и тези, които искат нещо да направят. 
От СЕМ застават зад позицията на работодателите. 
Розита Еленова: Абсолютно подкрепям бизнеса в това тяхно желание когато има положителни новини брандът да бъде 
споменат. Никога в своята практика съветът не е глобявал споменаване на фирма, на бранд във връзка с добра новина. 
От компаниите твърдят, че българските медии казват имената на дружествата в негативен смисъл. Мониторингът на СЕМ 
обаче показва, че не е точно така. 
Розита Еленова: Коментираме понякога само добрите новини като вие медиите спестявате имената на брандовете в 
частта лоши новини. 
Според СЕМ няма нужда от законодателни поправки, за да се съобщават поименно успешните компании и да има повече 
позитивизъм в новините. 
 
√ Ваня Григорова: Не е уговорена среща за болничните между премиера и синдикатите  
Не е уговорена среща между премиера и синдикатите по темата за болничните, а е имало само предварителен разговор 
между Бойко Борисов и лидера на "Подкрепа" Димитър Манолов, заяви в студиото на "Сутрешен блок" Ваня Григорова от 
Конфедерацията на труда. Григорова и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал Добрин 
Иванов разговаряха по темата за болничните листове. 
Според работодателите, в 19 държави от ЕС има период на изчакване за плащането на болничните. 
Добрин Иванов - изпълнителен директор на АИКБ: От 2012 то 2018-та има двукратно повишаване броя на болничните и 
анализирихме европейската практика, като установихме, че в Европа също се срещат такива злоупотреби и именно затова 
в повечето европейски страни се въвежда период на изчакване, период на неплащане на обезщетение за временна 
нетрудоспособност. 
Ваня Григорова - КТ "Подкрепа": Ръстът не е двоен от 2012 до 2018-та. Отчетите на НОИ са публични. Ръстът е с 2,5 млн., а 
не с 10, колкото твърди АИКБ. На второ място - период на изчакване не означава, че човекът не получава никакви 
плащания. Означава, че Осигурителния институт не се включва в началото на болестта, а се покрива от работодателя, 

https://news.bg/politics/minimalnata-pensiya-stava-250-lv-ot-1-yuli-2020-g.html
https://news.bg/politics/nyama-100-spravedlivost-za-bolnichnite-kategorichna-menda-stoyanova.html
https://news.bg/politics/nyama-100-spravedlivost-za-bolnichnite-kategorichna-menda-stoyanova.html
https://news.bg/politics/dps-protiv-skritoto-uvelichenie-na-osiguritelnata-vnoska.html
https://news.bg/politics/dps-protiv-skritoto-uvelichenie-na-osiguritelnata-vnoska.html
https://news.bg/politics/knsb-borisov-da-se-ottegli-za-bolnichnite-shte-povedem-horata.html
https://news.bg/politics/knsb-borisov-da-se-ottegli-za-bolnichnite-shte-povedem-horata.html
https://news.bg/bulgaria/kt-podkrepa-zaplashi-da-napusne-nsts-zaradi-bolnichnite.html
https://news.bg/education/uchiteli-gotvyat-protesti-i-zatvaryane-na-uchilishta-zaradi-bolnichnite.html
https://news.bg/politics/goranov-predlozhil-da-ne-se-plashta-parviya-den-bolnichen.html
https://news.bg/politics/ne-e-yasno-koy-e-predlozhil-parviyat-den-bolnichen-da-ne-se-zaplashta.html
https://news.bg/politics/btpp-privetstva-ideyata-za-neplaten-parvi-den-ot-bolnichnite.html
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забележете. Четири дни премиерът се кри. Това, което чакаме да видим, е до сряда дали някой от управляващата коалиция 
ще внесе такова предложение в НС. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Защо болничните за пореден път станаха повод за спор? 
Идеята на управляващата коалиция първият ден от болничните да не се заплаща отново скара синдикатите, 
работодателите и държавата. 
Двете синдикални организации КНСБ и КТ ''Подкрепа'' се обявиха категорично против предложението, като дори 
заплашиха с национален протест в края на месеца и настояха за спешна среща с премиера Бойко Борисов. 
Преди дни социалният министър Бисер Петков коментира, че се търсят други варианти, след като воденото от него 
ведомство вече застана зад идеята. Бизнесът също подкрепя предложението. 
Темата коментират Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България и Ваня 
Григорова от КТ ''Подкрепа''. 
Гледайте видеото с целия разговор. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
АИКБ 
 
√ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПЕРИОДИТЕ НА ИЗЧАКВАНЕ И УЧАСТИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ПАРИЧНИТЕ 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПОРАДИ БОЛЕСТ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС 
1. Период на изчакване 
Под „период на изчакване“ се разбира периодът от време от настъпването на осигурения риск и до момента на изплащане 
на обезщетението. 
Към 1 януари 2019 г. от общо 28 държави-членки, само в 9 няма никакви периоди на изчакване (нито за наети, нито за 
самонаети лица). Това са Белгия, България, Германия, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария. 
В 3 държави (Дания, Хърватия, Финландия) период на изчакване няма за наетите лица, като такъв има само за 
самонаетите. 
В останалите държави най-често периодът за изчакване за наетите лица е между 1 и 3 дни. В някои случаи (напр. 
Ирландия), периодът на изчакване е по-голям (6 дни). 
Периодът на изчакване за самоосигуряващите се (самонаетите) по правило е по-голям в сравнение с този за наетите 
лица. 
Често пъти, при определени обезщетения (напр. при парични обезщетения за рехабилитация или реинтеграция след 
дълготрайно заболяване в Австрия), при определени заболявания (най-често туберкулоза) или при определени 
събития (напр. хоспитализация, хирургическа интервенция, намалена работоспособност поради злополука и 
др.), периодът на изчакване е по-малък или отсъства. 
Подробности относно периодите за изчакване в различните държави са представени в следващата таблица (държавите са 
подредени по азбучен ред): 
Таблица № 1: 
Информация за периодите на изчакване при получаване на парични обезщетения поради болест в държавите-членки 
на ЕС (ситуация към 1 юли 2017 г.) 

Държава Описание 

Австрия 

Обезщетение при болест (Krankengeld):3 дни. Ако неработоспособността не е 
декларирана в рамките на седмица, обезщетението се изплаща от деня на 
уведомяване на компетентните органи. Обезщетение за рехабилитация 
(Rehabilitationsgeld) и реинтеграция след дълготрайно заболяване 
(Wiedereingliederungsgeld): 
Няма период на изчакване. 

Белгия Няма период на изчакване. 

България Няма период на изчакване. 

Германия Няма период на изчакване. 

Гърция 3 дни. 

Дания 

Наети лица: 
Няма период на изчакване. 
Самонаети лица: 
2 седмици. 

http://news.bnt.bg/bg/a/vanya-grigorova-ne-e-ugovorena-sreshcha-za-bolnichnite-mezhdu-premiera-i-sindikatite
https://www.bgonair.bg/a/157-direktno/180652-bolnichnite-za-poreden-pat-povod-za-spor
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Естония 
3 дни. 
9 дни за самонаетите и за лица, осигурени по договори за услуги. 

Ирландия 6 дни. 

Испания 3 дни. 

Италия 3 дни. Няма период на изчакване при туберкулоза. 

Кипър 

Наети: 
3 дни. 
Самонаети: 
9 дни (3 дни, ако са хоспитализирани или с увреждане поради злополука – без 
значение дали е трудова или не). 

Латвия 1 ден. 

Литва 
Няма период на изчакване, освен за авторите. Осигурените лица – автори, получават 
парично обезщетение поради болест след 3-ия ден на болестта. 

Люксембург Няма период на изчакване. 

Малта 3 дни. 

Обединено кралство 7 дни. 

Полша Няма период на изчакване. 

Португалия 

3 дни. Няма период на изчакване в случай на: (1) хоспитализация; (2) хирургическа 
интервенция; (3) при болест, настъпила при получаване на обезщетение за 
отглеждане на дете, която надхвърля периода на обезщетението; (4) при 
туберкулоза. 

Румъния Няма период на изчакване. 

Словакия Няма период на изчакване. 

Словения Няма период на изчакване. 

Унгария Няма период на изчакване. 

Финландия 

Наети: Денят на неработоспособността и следващите 9 работни дни. Самонаети и 
земеделски производители:Денят на неработоспособността (самонаети) и денят на 
неработоспособността и следващите 3 работни дни. 

Франция 3 дни. 

Холандия 2 дни. 

Хърватия 

Наети лица: 
Няма период на изчакване. 
Самонаети лица: 
Период на изчакване от 42 дни (7 дни за самонаети с увреждане). 

Чехия 3 работни дни. 

Швеция 

Наети лица: 
Няма период на изчакване. Самонаети лица:Могат да избират период от 1, 14, 30, 60 
или 90 дни. Ако не бъде направен избор, периодът е 7 дни. Безработни: 
1 ден. 

Източник: MISSOC Comparative Tables Database 
2. Участие на работодателите 
Практиката в държавите-членки на ЕС показва, че работодателите имат редица ангажименти при компенсиране на 
работника или служителя в случай на отсъствие от работа поради временна неработоспособност. Въведените механизми 
са различни, например продължаващо изплащане на възнаграждение в случай на отпуск поради болест, изплащане на 
компенсация или на обезщетение. 
Обикновено участието на държавата започва след като изтече периодът на участие на работодателите, а той на свой 
ред – след изтичане на периода на изчакване. По този начин отговорността по поемане на тежестите от риска се 
разпределя между осигуреното лице, осигурителя и осигурителната система се разпределя според утвърдения модел на 
социална държава (welfare state). 
Не е маловажно и обстоятелството, че колективните споразумения и колективни трудови договори могат да внесат 
изменения в националните практики, което показва важността на тристранното сътрудничество и социалния диалог. 
Подробности относно участието на работодателите при изплащане на паричните обезщетения за временна 
неработоспособност в различните държави са представени в следващата таблица (държавите са подредени по азбучен 
ред): 
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Практиката в държавите-членки на ЕС показва, че работодателите имат редица ангажименти при компенсиране на 
работника или служителя в случай на отсъствие от работа поради временна неработоспособност. Въведените механизми 
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Обикновено участието на държавата започва след като изтече периодът на участие на работодателите, а той на свой 
ред – след изтичане на периода на изчакване. По този начин отговорността по поемане на тежестите от риска се 
разпределя между осигуреното лице, осигурителя и осигурителната система се разпределя според утвърдения модел на 
социална държава (welfare state). 
Не е маловажно и обстоятелството, че колективните споразумения и колективни трудови договори могат да внесат 
изменения в националните практики, което показва важността на тристранното сътрудничество и социалния диалог. 
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Таблица № 2: 
Информация за участието на работодателите при изплащане възнаграждение, компенсация или обезщетение при 
отсъствие поради временна неработоспособност 

Държава Описание 

Австрия 

Обезщетение при болест (Krankengeld): Продължаващо изплащане на заплатата между 
6 и 12 седмици от неработоспособността в зависимост от продължителността на 
трудовия стаж. След изтичане на този период – 50% от заплатата за период от 4 седмици. 
От осигурителната система не се изплаща парично обезщетение за периода, в който 
работодателят изплаща 100% от заплатата. Дължи се обезщетение в размер на 50% от 
дължимия размер за периода, в който и работодателят изплаща 50% от заплатата. 
  
Обезщетение за рехабилитация (Rehabilitationsgeld) и реинтеграция след дълготрайно 
заболяване (Wiedereingliederungsgeld): 
Неприложимо. 

Белгия 

Работници:-          Първите 7 дни – 100% от заплатата;-          От 8 до 14 ден – 85,88% от 
заплатата; 
–          От 15 до 30 ден – 25,88% за част от заплатата до максималния осигурителен доход 
и 85,88% за частта от заплатата над максималния осигурителен доход. 
Служители: 
100% от заплатата за период от 1 месец. 

България 

Първите три дни от временната неработоспособност поради общо заболяване в размер 
на 70% от брутното трудово възнаграждение за текущия месец. От 4-тия ден – 80% от 
референтния осигурителен доход за сметка на осигурителната система. 

Германия 
Работодателят заплаща 100% от възнаграждението за максимум първите 6 седмици от 
неработоспособността. 

Гърция Неприложимо. 

Дания 
Неприложимо, освен ако не е уговорено в колективно споразумение или колективен 
трудов договор. 

Естония 
Работодателят участва с плащания за лицето от 4-тия до 8-мия ден на временната 
неработоспособност. 

Ирландия Неприложимо. 

Испания 
Работодателят изплаща компенсация при болест от 4-тия до 15-тия ден на отсъствието 
при временна неработоспособност. 

Италия 
Работодателят заплаща 100% от възнаграждението за период на временна 
неработоспособност за максимум 180 дни за календарна година. 

Кипър 
Неприложимо, освен ако не е уговорено в колективно споразумение или колективен 
трудов договор. 

Латвия 

Работодателят заплаща компенсация в размер на не по-малко от 75% от референтното 
възнаграждение за 2-рия и 3-тия ден от неработоспособността, и не по-малко от 80% – 
от 4-тия до 10-тия ден от неработоспособността. Общият период на изплащане на 
компенсация не може да бъде по-голям от 10 последователни календарни дни. 

Литва 
Работодателят изплаща компенсация в размер между 62,06% и 100% от референтния 
доход на лицето за първите 2 дни. 

Люксембург 
Работникът продължава да получава възнаграждението си до края на месеца, в който 
се пада 77-мия ден на неработоспособността (13 седмици – средно). 
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Малта 
Работодателят изплаща възнаграждение за периода на полагаемия се по трудовото 
законодателство отпуск за временна неработоспособност. 

Обединеното кралство 

Работодателят заплаща по 102 евро на седмица при временна неработоспособност, 
продължила поне 4 последователни дни за максимум 28 седмици. При доходи под 
определен размер не се дължи компенсация. 

Полша 

За първите 33 календарни дни от болестта за календарна година работодателят 
изплаща 80% от референтната заплата на лицето за месец (100% от референтната 
заплата при трудова злополука, професионална болест или бременност). 

Португалия Неприложимо. 

Румъния 
Работодателят изплаща на работника обезщетение от 1-вия до 5-тия ден на временната 
неработоспособност. 

Словакия 
Работодателят изплаща:-   25% от референтния доход – за първите 3 календарни 
дни;-          55% от референтния доход – от 4-тия до 10-тия календарен ден. 

Словения 
Работодателят изплаща обезщетение за първите 30 дни от отсъствието от работа. 
Размерът варира според причината за отсъствието. 

Унгария 
Работодателят заплаща 70% от брутното дневно възнаграждение за максимум 15 
работни дни на годишна база. 

Финландия 

Работодателят заплаща 100% от възнаграждението за първите 9 дни, ако 
правоотношението е продължило повече от 1 месец. Ако е по-малко от 1 месец се 
заплаща 50% от възнаграждението. 

Франция 

Работодателят заплаща цялата или част от разликата между размера на паричното 
обезщетение от осигурителната система и трудовото възнаграждение в зависимост от 
уговореното в сключените национални или колективни споразумения, което е по-
благоприятно. 

Холандия 

Работодателят изплаща 70% от възнаграждението за първите 104 седмици. Има 
определен максимален референтен дневен доход за изчисляване на дължимото 
възнаграждение. Процентът може да бъде увеличен на база колективно споразумение 
или колективен трудов договор. 

Хърватия 

Продължаващо заплащане на заплатата за първите 42 дни от временната 
неработоспособност. Размерът зависи от наличието на колективно споразумение в 
сектора, но не може да бъде по-малко от 70% от референтния осигурителен доход. 

Чехия 

Работодателят заплаща възнаграждение от 4-тия до 14-тия календарен ден на 
временната неработоспособност в размер на 60% от приложимата референтна средна 
часова ставка. Ставката се изчислява според размера на дохода на лицето. 

Швеция 
Работодателят изплаща компенсация при болест до 14-тия ден от болестта в размер на 
80% от възнаграждението. 

 
Източник: MISSOC Comparative Tables Database 

 
Какво е МISSOC? 
MISSOC, „Взаимна информационна система за социална закрила“ за насърчаване на непрекъснат обмен на информация 
относно социалната закрила между държавите-членки на ЕС.  Базата данни включва информация за системите за 
социална защита и тяхната организация в 28-те държави-членки на Европейския съюз, трите държави от 
Европейското икономическо пространство – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия – както и Швейцария.  
 
БНТ 
 
√ Държавата предложи размер на тол таксите. Превозвачите на протест  
Тол такси от 4 до 7 стотинки на километър за тежкотоварните камиони между 3,5 и 12 тона. Това предлага регионалното 
министерство. Тол системата трябва да заработи от март 2020 г. 
Автобусните превозвачи заплашиха, че ще излязат на общонационален протест на 13 декември заради размера на таксите. 
Те прогнозират и увеличение на билетите за пътуващите. 
Повече по темата от Александър Марков. 
Размерът на тол таксите ще зависи от екологичиня клас на камионите и броя на осите, т.е. размерът на товарите, които 
превозват. 
За най-масовия тежкотоварен транспорт, между 3,5 и 12 т., за най-екологичните автомобили от клас Евро 5 и 6 тол таксата 
да е 4 ст. за километър, предлага МРРБ. За по-ниските екокласове таксата ще е между 5 и 7 стотинки за километър. 
Това означава, че ТИР с клас Евро до 12 тона ще плаща по 14 лв. за разстоянието от София до Бургас. До Варна - 16 лева, а 
от Варна до Бургас - 4 лева. 
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Автобусните превозвачи, обаче, са недоволни, защото - въпреки преговорите от началото на тази година и обещанието да 
са извън обхвата на тол системата - те също в крайна сметка ще плащат. 
Който замърсява и превозва повече, ще плаща повече. Това е принципът на новата тол система. 
Най-високи тол такси ще заплащат тировете над 12 тона с много оси и стар еко клас - между 11 и 36 стотинки за километър. 
Така разстоянието от София до Бургас или Варна ще им струва 71-77 лв. 
Георги Балабанов, Национално тол управление: Тол системата стартира с обхват от 6050 км. От общите 20 000 км, колкото 
е дължината на РПМ, едни 14 000 остават, така да се каже, безплатни за тежкотоварния трафик. Те там няма да плащат тол 
такса. 
Най-недоволни от новата тол система са автобусните превозвачи, защото искаха да бъдат извадени от нея. Недоволни са 
и заради размера на таксите. 
Държавата предлага автобусите над 12 т да плащат между 5-9 ст. за километър на автомагистрала, под 12 т - между 4 и 8 
стотинки. Те сега плащат винетки. 
Магдалина Милтенова, Национално сдружение на автобусните превозвачи в България: Между половин стотинка и 
стотинка и половина в момента заплащат превозвачите спрямо винетната такса. Ако изчислим винетната такса, която 
заплащаме, спрямо километрите, които изминаваме, това е между половин стотинка и стотинка, максимум стотинка и 
половина. Сега от нас се очаква да плащаме минимум 4 стотинки в най-добрия случай. 
Според тях, заради таксите фирми ще фалират, а останалите ще вдигат цената на билетите. 
Магдалина Милтенова: МРРБ и АПИ прогнозират около 7% увеличение на цените. Така че няма как това да не рефлектира 
върху всички стоки и услуги, не само върху билетите. 
Автобусните превозвачи ще искат среща с премиера Борисов за намиране на компромис. Те заплашват с протест на 13 
декември и спиране на линии от 13 януари. Тежкотоварните превозвачи засега няма да протестират, но също искат по-
ниски такси. 
Йордан Арабаджиев, Съюз на международните превозвачи: Бизнесът очаква приемливи тарифи от порядъка на 8-10 ст. 
по нашите разчети, ще бъдат напълно достатъчни да се изпълни изискването по отношение събирането на средства за 
поддръжка на пътищата. 
Леките автомобили остават извън обхвата на системата. Те, както и досега, ще плащат с винетки: 10 лв. - уикенд винетка, 
15 лв. - седмична, 30 лв. - месечна, 54 лв. - тримесечна и 97 лв. - годишна винетка. 
 
√ По-малко сигнали за нарушени трудови права в курортите край Варна  
Сигналите за нарушения на трудовото законодателство в курортите край Варна са намалели в сравнение с миналата 
година. Това показват данните на Инспекцията по труда, след приключването на летния туристически сезон. 
Най-много сигнали за неизплатени заплати са получени в Инспекцията по труда след фалита на британския туроператор 
"Томас Кук". 
Инж. Иван Иванов, Инспекция по труда - Варна: От страна на "Астрал Холидейс" се появиха сигнали в нашата дирекция. 
Но инспекцията по труда във Варна няма компетентност, тъй като фирмата не е регистрирана във Варна. 
Служители на 20 варненски фирми все още чакат заплатите си. Има сигнали и за неполучени суми при работа без трудов 
договор. В тези случаи обаче доказателства няма и работещите трудно могат да бъдат защитени по административен път. 
Инж. Иван Иванов, Инспекция по труда - Варна: Не започвайте работа без подписан трудов договор, екземпляр от който 
трябва задължително да се предостави и справка за регистрация на трудовия договор в НАП. 
Най-честото нарушение край морето и тази година остава полагането на извънреден труд, който не се заплаща от 
работодателите. 
Инж. Иван Иванов, Инспекция по труда - Варна: Неспазване на междуседмична и междудневна почивка. 
Според инспекторите, установяването на нарушения в работното време е трудно, въпреки че проверките тази година са се 
увеличили с близо 12 процента. Макар и потърпевши, работещите рядко съдействат, защото се страхуват да не загубят 
работата си. 
 
√ Изпълнителният директор на "Топлофикация София" подаде оставка  
В Надзорния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД е постъпило искане от изпълнителния директор на дружеството инж. 
Кремен Георгиев за прекратяване на правомощията му. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството. 
Решението му е било предмет на предварително обсъждане и на по-ранен етап с Надзорния съвет, който своевременно е 
предприел действия за осигуряване нормалното функциониране на дружеството. 
Инж. Кремен Георгиев благодари на ръководството и екипа на „Топлофикация София" ЕАД за гласуваното доверие и 
съвместната работа. 
Надзорният съвет на „Топлофикация София“ ЕАД прие единодушно постъпилото заявление за освобождаване на инж. 
Георгиев като изпълнителен директор на дружеството и утвърди за нов изпълнителен член на Управителния съвет 
Александър Александров. 
Александър Александров е магистър „Топлоенергетика“ от Технически университет - София, с няколко специализации в 
Германия, включително по Програма за обучение на висши мениджърски кадри (еквивалент на МВА) и повече от 20 
годишен опит на ръководни позиции във водещи български и международни компании. 
 
√ "Фолксваген" решава до края на годината за завода в Турция  
До края на тази година "Фолксваген" ще реши дали ще строи новия си завод в Турция. Това бе съобщено след заседание 
на Надзорния съвет на концерна. В средата на октомври "Фолксваген" за пореден път отложи това решение - заради 
турската офанзива в Северна Сирия, натъкнала се на остра международна критика. До този момент изглеждаше сигурно, 
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че в съревнованието за завода Турция ще бъде предпочетена пред България, припомня германската осведомителна 
агенция ДПА. 
Малко след началото на турската военна операция в Сирия прозвуча и още едно важно политическо изявление по въпроса 
за бъдещия завод на "Фолксваген". Тъй като в концерна дялово участие има и германската държава - и по-точно провинция 
Долна Саксония, позицията на министър-председателя на тази провинция е решаваща за бъдещата инвестиция. В средата 
на октомври министър-председателят на Долна Саксония Щефан Вайл недвусмислено заяви, че при сегашните 
обстоятелства той лично не може да си представи, че такава инвестиция ще бъде направена тъкмо в Турция. 
Против са и синдикатите във "Фолксваген", които по закон също могат да спрат такова инвестиционно решение. Бернд 
Остерло, председател на Съвета на работниците и служителите във Фолксваген, заяви, че изграждането на завод в Турция 
е неприемливо в момент, когато страната „се опитва да постигне своите цели с война и насилие". Пред медиите Остерло 
добави, че на фона на историята на концерна по времето на националсоциализма Фолксваген е натоварен с особена 
отговорност. „Фолксваген" е длъжен да постъпва морално", каза Остерло. 
В отговор турската страна се опитва да спечели одобрението на синдикатите във "Фолксваген". Баран Челик, президент на 
турския Съюз на износителите от автомобилната промишленост, казва пред „Ханделсблат", че е отправил предложение 
към съответните турски синдикати да разговарят неофициално с колегите си във Волфсбург. 
Турски източници твърдят, че независимо от всичко разговорите между "Фолксваген", турската автомобилна индустрия и 
правителството в Анкара продължават. В края на миналата седмица Баран Челик потвърди, че турското правителство 
продължава контактите с концерна. Същото заяви и министърът на индустрията Мустафа Варанк. А Алпер Канджа, шеф на 
турската асоциация на автодоставчиците, твърди, че Фолксваген продължава преговорите и с турските подизпълнители в 
автомобилния бранш. „Зюддойче Цайтунг" цитира Канджа с информацията, че пратениците на Фолксваген в Турция дори 
са проучили въпроса с местата в детските градини и в училищата. Той лично продължавал да се надява, че „германците 
все пак ще дойдат". 
Турция иска тази инвестиция на всяка цена 
Министър Мустафа Варанк, който преди това беше съветник на президента Реджеп Ердоган, формулира турската позиция 
така: „Когато фирмите започнат да взимат политически решения, те всъщност игнорират интересите на своите 
инвеститори". Варанк защитава турската военна офанзива в Сирия с аргумента, че била „борба срещу тероризма". 
Министерство на външните работи също демонстрират неразбиране по отношение на острата критика срещу турската 
военна операция. „Нашите съседки се казват не Белгия и Люксембург, а Сирия и Ирак", казва високопоставен турски 
дипломат пред „Ханделсблат". Този факт, според него, автоматично предопределял една по-различна външна политика. 
За Турция евентуалната инвестиция на "Фолксваген" е въпрос не само на престиж, коментира „Ханделсблат". Защото 
евентуален провал на тази инвестиция тежко ще удари турската автомобилна индустрия, на която ще ѝ трябва много 
време, за да излезе от кризата, пише изданието. А „Зюддойче Цайтунг" припомня, че безработицата в страната продължава 
да расте и вече е достигнала 14 процента, като най-много работни места се закриват именно в промишлеността. 
 
Investor.bg 
 
√ Икономиката през тримесечието: прегряване, циклично забавяне или структурни проблеми 
Накратко, вътрешното потребление постепенно измества износа като двигател на растежа, а инвестициите в  
В регламента за преходните правила на Общата селскостопанска политика да се включи възможността за прилагане на 
Преходната национална помощ поне още една година до приемането на правилата на новата ОСП. Това предложи 
земеделският министър Десислава Танева на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, където 
представи декларацията на България, съобщи пресцентърът на МЗХГ. 
Документът е подкрепен от Кипър, Чехия, Унгария, Полша и Румъния. 
Танева обясни, че националната помощ би допринесла за осигуряване на сигурност и приемственост при предоставянето 
на подкрепа на земеделските стопани. Тя подчерта, че финансовите нива не трябва да бъдат по-ниски от тези за 2020 
година. 
"Предвид актуалното състояние по преговорите за Реформата на ОСП, считаме за напълно обосновано прилагането на 
преходен период от поне една година преди пристъпване към въвеждането на реформираната политика", посочи 
Десислава Танева. 
Сред аргументите, които тя представи е, че преустановяване на Преходната национална помощ ще доведе до внезапно и 
значително намаляване на доходите на засегнатите земеделски стопани. Това би застрашило осигуряването на работни 
места и развитието на селските райони. 
Преходният пакет, съдържащ двете предложения, предназначени да гарантират непрекъснатостта на подкрепата по ОСП 
за земеделските производители и други бенефициери в преходния период, предвижда удължаване на приложимостта на 
съществуващата правна рамка и адаптирането на някои правила, за да се гарантира приемствеността на ОСП до влизането 
в сила на новата система. 
 
√ Борисов: Националната ни сигурност е гарантирана само в рамките на НАТО 
Премиерът разговаря с генералния секретар на Алианса и увери, че страната ни ще продължи да оказва подкрепа  
Министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, 
съобщиха от правителствената информационна служба. „Високо оценявам ролята на Алианса за защита на сигурността, 
свободата и демократичните ни ценности. За нас - националната сигурност и отбрана на България са гарантирани само в 
рамките на колективната отбрана на НАТО“, изтъкна Борисов пред Столтенберг. 
В хода на разговора министър-председателят отбеляза, че от началото на 2018 г. България успешно прилага националния 
План за нарастване на отбранителните разходи до 2024 г. „С авансовото плащане на 8 броя самолети F-16V Block 70 тази 
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цел вече е постигната и в края на настоящата 2019 г. разходите се очаква да достигнат 3,1% от БВП“, очерта премиерът 
Борисов и Столтенберг разговаряха в навечерието на Срещата на върха между държавните и правителствени 
ръководители на страните членки от НАТО, която ще се проведе на 3 и 4 декември 2019 г. в Лондон.  
Българският министър-председател посочи, че отчитайки днешните рискове и предизвикателства пред международната 
среда за сигурност, страната ни разглежда единството на Европа и Северна Америка като по-важно от всякога. „За България 
трансатлантическата връзка е в основата на нашата колективна отбрана“, акцентира Бойко Борисов. Той даде висока 
оценка на темите, които ще бъдат във фокуса на Срещата на върха на НАТО в Лондон, касаещи всички ключови елементи 
от архитектурата на сигурността в Евроатлантическия регион. 
„Вярвам, че решенията на висшия форум ще доведат до по-нататъшно укрепване както на възможностите за възпиране и 
отбрана, така и на трансатлантическата връзка между Европа и Северна Америка“, заяви премиерът Борисов пред 
генералния секретар на НАТО. 
Той посочи още, че целите на страната ни са фокусирани в три основни области - повишаване на разходите за отбрана, 
модернизация и превъоръжаване, и преодоляване на дефицита на личен състав във Въоръжените сили. По приоритетите 
се работи активно и в следващите години ще продължи реализацията на ключовите проекти по модернизацията 
(придобиването на нови бойни самолети, кораби и бойни машини). 
"България ще продължи да оказва подкрепа на усилията на Алианса към постигане на световен мир и сигурност. 
Разглеждаме участието си в мисии и операции на НАТО като основен приоритет и възнамеряваме да запазим ангажимента 
и приноса си към тях“, каза още Борисов в телефонния си разговор със Столтенберг. Премиерът специално обърна 
внимание върху ролята на съвместните военни учения, които допринасят за подобряването на оперативната съвместимост 
на българските въоръжени сили с тази на други държави членки на НАТО. 
 
БНР 
 
√ Борисов и Караянчева гостуват в Севлиево за откриването на обновен завод  
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, министър-председателят Бойко Борисов и вицепремиерът 
Томислав Дончев ще са гости на Севлиево по повод откриването на обновен завод и 85-ата годишнина на завода. 
Модернизацията е свързана с автоматизация на производствените процеси и подобряване на условията на труд в завода 
за санитарна арматура, който води началото си от 1934 г. 
Произведените в него смесители и душове се продават в повече от сто страни по света. 
Компанията подкрепя социално значими проекти и е сред основните дарители на общинската болница. 
Благодарение на тези нейни ангажименти днес в здравното заведение ще бъде открито обновеното детски отделение. 
 
√ Министър Караниколов открива българо-турски бизнес форум в София  
Министърът на икономиката Емил Караниколов открива днес българо-турски бизнес форум в София като част от 
програмата на двудневно посещение у нас на бизнес делегация от съседната страна. 
В делегацията са представители на турски компании от машиностроенето, транспорта и логистиката, електрониката, 
електротехниката, автомобилостроенето, туризма и отбранителната индустрия. 
Форумът ще бъде открит от ресорните министри на двете страни, като участие в него ще вземат и представителите на 
българските институции, ангажирани с насърчаването на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. 
Целта на бизнес визитата е да бъдат активизирани търговско-икономическите отношения между България и Турция. Да 
бъдат разкрити нови възможности за търговско и производствено сътрудничество и делови партньорства, както и за 
насърчаване на двустранните инвестиции в двете държави. 
 
√ ИПИ: Бюджетът все по-малко се използва като инструмент за политики 
От института ще представят алтернативен бюджет  
Интервю на Диана Дончева с Калоян Стайков за предаването „Преди всички“ 
„Бюджетът все по-малко се използва като инструмент за провеждане на политика в различни сектори и се е превърнал в 
едно механично упражнение, което просто се репликира година за година“, заяви пред БНР Калоян Стайков - експерт от 
Института за пазарна икономика (ИПИ). 
Днес ИПИ представя своя алтернативен държавен бюджет, съпътстван с широка дискусия на експерти. 
Според Стайков в бюджетите на държавата липсва анализ за ефекта от програмите и за това дали постигат целите си. 
Програмното бюджетиране е един от инструментите, които могат да помогнат, смята той. 
„Виждаме абсолютно прекратяване на всякакви процеси за приватизация, за концесиониране. Виждаме редица реформи, 
които бяха тотално спрени в различни сектори. Единствено чуваме обещания за такива реформи, но в крайна сметка нищо 
не се случва. Нашите предложения се опитват да разбият този тип на работа“, обясни Стайков в интервю за предаването 
„Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
Той посочи какво предлага техният алтернативен бюджет: 
„Първо обръщане на тенденцията при приходите, т.е. предлагаме мерки за намаляване на данъчно-осигурителната 
тежест, вместо нейното увеличаване. Друго много важно – за да получават и гражданите, и бизнесът адекватни услуги от 
страна на администрацията, заплатите и условията на труд там трябва да са много по-добри. За целта трябва да се направи 
преструктуриране“. 
„Друго наше предложение е да се направи реална реформа там, за да може да се подобрят условията и да се увеличат 
заплатите. Предлагаме осигурителни промени – намаляване на осигуровките за пенсии с 2%, така че да се облекчи 
напрежението на пазара на труда“. 
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„Друго важно нещо е започване на здравна реформа, като се прехвърлят 2% от осигуровката към частни здравни фондове. 
Даване на повече свобода на местната власт, като се прехвърлят 2% от подоходния данък към общините“. 
Калоян Стайков коментира и идеята на управляващите първият ден от болничния да не се плаща: 
„За да решим един малък и сравнително ограничен проблем като обхват, ние на практика ще накажем цялата система – 
всички осигурени, което ще има точно обратния ефект. Това е предложение, което по скоро ще навреди на работодателите, 
отколкото да им помогне“. 
Според него усилията трябва да се насочат към решаване на проблема. 
Какво още предлагат от ИПИ в алтернативния си бюджет, чуйте в звуковия файл.  
 
√ Стимулират киберсигурността на малките и средни фирми чрез ваучери до 20 000 лв.  
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия открива процедура за подкрепа на дребния 
бизнес чрез ваучерни схеми за дигитална защита. 
Ваучерната схема по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ е пилотна за страната ни и предоставя 
информационни и комуникационни услуги на малките и средни предприятия като безвъзмездна финансова помощ в 
размер на 20 000 лева за ваучер. С тази помощ представителите на малкия и среден бизнес ще могат да подобрят и защитят 
дигиталното си присъствие. 
Бюджетът на програмата е близо 10 милиона лева и се очаква да подкрепи близо 450 предприятия, обясни изпълнителният 
директор на агенцията Бойко Таков: 
„Имаме два типа ваучери – "малък" и "голям". Малкият ваучер е на стойност 5000 лева, а големият - 20 000 лева.  Малкият 
включва разработване на платформи, уебсайтове и мобилни приложения. Вторият тип ваучер има три подтипа -  стимулира 
дейности в областта на дигиталния маркетинг, управленски, производствени и логистични процеси, услуги за осигуряване 
на кибер и информационна сигурност“. 
Изпълнението на схемата започва от 20 ноември. 
 
√ Електронен подпис - вече и през банково мобилно приложение  
За първи път електронен подпис може да се получава през банково мобилно приложение. Продуктът е разработен 
съвместно от една от големите банки и българска финтех компания (за технологични иновации в сферата на финансовите 
услуги– бел. ред.), която е сред лидерите в технологиите за мобилно лицево разпознаване. Към момента банката 
възнамерява да предлага на клиентите си краткосрочен овърдрафт, но в бъдеще плановете й са да представя по-широка 
гама от продукти. 
Електронният подпис може да бъде използван през банковото мобилно приложение след няколко стъпки от страна на 
клиента, обясни Георги Димитров - съосновател на фирмата, разработила технологията за лицево разпознаване: 
"За да се идентифицира, той ползва документ за самоличност, който го снима с камерата на телефона. Данните от 
документа се разпознават, пращат се в МВР, където се проверява дали документът е валиден. На снимката, която се върне 
от документа от МВР, се прави биометричен анализ на изображението на човека пред телефона - дали съвпада с това от 
снимката в регистъра на българските документи за самоличност". 
Създадено е и 3D лицево разпознаване, „за да не използва чужда снимка или видео, или аватар, или селфи на друг човек“, 
допълни Димитров. 
За да използва услугата, клиентът трябва да има мобилното приложение на съответната банка. За нейните услуги 
електронният подпис е безплатен, но за да се използва извън системата ѝ, клиентът ще трябва да избере абонаментен 
план.  
 
√ Пчеларите разчитат на директно подпомагане от Европа  
Интервю на Диана Дончева и Веселина Миланова с Елена Стоилова за предаването „Преди всички“ 
Разчитаме на директно подпомагане от Европа, заяви пред БНР Елена Стоилова – председател на Областния пчеларски 
съюз в Търговище, която ще участва днес в семинар в Европарламента по проблемите на пчеларството. 
Във форума, организиран от българския евродепутат Андрей Слабаков и италианския му колега Пиетро Фиоки, ще се 
включат 25 български пчелари и техни колеги от Италия, Полша и Белгия. 
„Проблемите на пчеларите в България не се различават много от тези, които са в Европа и по цял свят. Наблюдаваме от 
известно време доста проблеми със здравето и често се случва да изчезват колонии“, каза Елена Стоилова в предаването 
„Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
„Отдаваме го и на климатични промени, но най вече на агресивно земеделие с употреба на пестициди. ЕС забрани вече 
четвърти пестицид, което ни дава надежда, че нещо се прави и че Европа търси все по-чист начин на живот и все по-чисто 
земеделие. Това обаче са само малки крачки“, коментира тя. 
„Крачки от полза за всички“ 
Вече има регистрирана гражданска инициатива от страна на ЕК, която ако успее да събере 1 млн. подписа в рамките на ЕС, 
това ще даде знак за начало на постепенна абсолютна забрана на използването на пестициди. 
Стоилова подчерта обаче, че много трябва да се внимава с това, защото абсолютна забрана на пестицидите означава, че 
те трябва да се заместят с нещо. 
Ще изправим и друг сектор пред проблеми – земеделието, отбеляза тя и добави: 
„Трябва да се стараем да направим такива крачки, които да са в полза за всички“. 
Притеснение от свободна търговия на ЕС с Меркосур 
Пчеларите са притеснени от евентуално сключване на споразумение за свободна търговия между ЕС и Меркосур - 
обединение на повечето страни в Южна Америка, което би дало възможност за безмитен внос на мед. 

https://bnr.bg/post/101193485/ipi-budjetat-vse-po-malko-se-izpolzva-kato-instrument-za-politiki
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„Очакванията са за 45 хил. тона безмитен внос на мед годишно, което изправя на нокти всички пчелари в ЕС“, предупреди 
Елена Стоилова. 
По думите ѝ, ако това се случи, това означава пчеларите у нас да прекратят дейност. 
 
√ Европейските институции се споразумяха за Бюджет 2020  
След дълги спорове Европейската комисия, Съветът и Европейският парламент се споразумяха за бюджета за 2020 година. 
Предстои гласуването на финансовата рамка в комисиите и пленарната зала на парламента.  
Бюджетът за следващата година възлиза на близо 170 млрд. евро бюджетни кредити за поети задължения или средства, 
за които могат да бъдат сключени договори през следващата година и близо 155 млрд. евро бюджетни кредити за 
плащания, което пък са парите, които ще бъдат изплатени. 
Почти половината от бюджетните кредити - около 84 млрд. са за повишаване конкурентоспособността на икономиката. От 
тях около 59 млрд. са насочени за намаляване на икономическите разлики в страните-членки. 
21% от общия бюджет ще бъдат заделени за борба с климатичните промени. Например програмата LIFE за околната среда 
и изменението на климата ще получи 589,6 милиона евро (увеличение с 5,6% в сравнение с 2019 г.). „Хоризонт 2020“, която 
традиционно допринася значително за изпълнението на свързаните с климата цели, ще получи 13,46 млрд. евро (+8,8%). 
Енергийното направление на Механизма за свързване на Европа, което инвестира в широкомащабното внедряване на 
възобновяеми източници, ще получи 1,28 млрд. евро (+35%). 
Земеделските стопани ще получат над 58 млрд. евро. 
За сателитната система „Галилео“ са предвидени" 1,2 млрд. евро, за да увеличи своя пазарен дял и да достигне 1,2 млрд. 
ползватели до края на следващата година. 
Увеличени са и средствата по програмата „Еразъм“ с 3,6 на сто и те възлизат на 2,89 милиарда евро. 
Преговорите между различните европейски институции относно бюджета за 2020 година протекоха трудно, като страни-
членки настояваха за намаляване на общите разходи. Нужният компромис беше постигнат снощи, малко преди крайния 
срок. 
Анализаторите предвиждат трудностите да са по-сериозни в течащите и в момента обсъждания за дългосрочния бюджет 
от 2021 до 2027.  
 
√ Украйна отхвърли предложената от "Газпром" краткосрочна сделка  
Министърът на енергетиката и околната среда на Украйна Алексей Оржел определи като „неприемливо“ предложението 
на „Газпром“ за продължаване на действащия или сключване на нов договор за транзит на газ през страната. 
„Предложението, което получихме, е неприемливо за Украйна, защото то предвижда да се откажем от арбитражите и да 
подпишем договор само за една година“, заяви министърът в ефира на местна телевизия, цитиран от ТАСС. 
Оржел обясни, че в случай на подписване на дъглосрочен договор за транзит, Киев е готов на компромиси и „може да се 
постигне разбирателство“. 
Министърът изключи Русия да опита да продължи транзита след 1 януари 2020 година и без договор. 
„Ще смятаме това за контрабанда. Тогава ще има нови юридически процеси“, предупреди той. 
 
News.bg 
 
√ Новите изисквания водят до поскъпване на шофьорските курсове 
Най-близката автомагистрала от тук е 130 км. Това означава, че ние трябва да вдигнем цената на курса в пъти, за да 
отговаряме на тези изисквания. Не можем да чакаме кога ще има зима, за да шофират курсистите в мъгла и зимни условия. 
Това заяви пред БГНЕС автоинструктор от Силистра, където днес имаше протест срещу новите изисквания за автошколите.  
Възрастен шофьор каза, че броят на часовете може да се увеличи за по-големите центрове, там интензивността на 
движение е по-голяма. "Тук за 50 минути ще обиколя три пъти града, а в София ще мина два светофара", заяви опитният 
водач.  
Инструкторите не одобряват и електронната система за контрол - да се снимаме и да правим селфита в началото и в края 
на часа - това са някакви безумия. Не можем да задължим курсистите си да имат телефони, с които да си правим селфита, 
обяви инструкторът. 
Представители на някои от автошколите протестираха в София и в Силистра 
 
В. Банкерь 
 
√ Комитетът за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция –България ще заседава в София 
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова ще съпредседателства заседание 
на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 
2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на министерството 
Заседанието ще се състои от 11.30 часа в хотел "Хилтън" в София. 
В рамките на Комитета за наблюдение ще бъдат отчетени напредъкa в изпълнението на програмата, основните 
предизвикателства на програмния период 2021-2027 г. и други въпроси. 
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В. Moнитор 
 
√ Съветът по туризъм обсъжда гаранционен фонд срещу фалит 
Промени в системата за защита на потребителите на туристически услуги и на икономическите оператори, както и 
механизми за защита от неплатежоспособност и несъстоятелност. Това ще бъде основна тема на заседание на 
Националния съвет по туризъм. 
Членовете на съвета туризъм към министъра на туризма се събират днес в Боровец. 
Ще бъде представен опита на Великобритания и Полша в тази сфера, както и потенциала на Гаранционен фонд. Сред 
въпросите, които стоят на дневен ред е и обвързването на професионалната застраховка на туроператорите с оборота на 
фирмата. 2019 г. беше особено рискова както за международния бизнес, така и за родния, след като и дъщерни фирми на 
британския туроператор „Томас Кук“ от континентална Европа също обявиха фалит. 
58 са местата за настаняване, основно на територията на черноморските общини, са имали договори с фалиралия 
британски туроператор, като най-голям дял имат морските курорти. 
В началото на октомври и официалният представител на „Томас Кук груп“ за България „Астрал Холидейз“ също спря работа. 
 
√ Цацаров се срещна със съветника на Белия дом за защита на интелектуалната собственост 
Наказателният кодекс се нуждае от спешни изменения в частта „Престъпления против интелектуалната собственост“, за 
което е необходим експертен опит, но и политическа воля. 
До това общо становище са достигнали главният прокурор Сотир Цацаров и координаторът на Правителството на САЩ по 
въпросите на защитата на интелектуалната собственост Вишал Амин. Двамата се срещнаха вчера, като на разговора са 
участвали и завеждащият отдел „Специализиран“ във ВКП Румяна Арнаудова и прокурорът от този отдел Илона 
Кръстенякова, съобщиха от държавното обвинение. По време на разговора е било обсъдено сътрудничеството между 
правоохранителните органи на България и САЩ при разследването на тези престъпления. От прокуратурата са запознали 
Вишал Амин с действията, които са предприети в тази насока – издаване и актуализиране на указания за разследването на 
престъпления против интелектуалната собственост, създаване на мрежа от прокурори, отговорни за тези разследвания на 
територията на цялата страна, както и провеждане на обучения с такава насоченост. В резултат на тези действия, е 
постигнато двойно увеличение на образуваните досъдебни производства с такъв предмет – при 79 за 2018 г., само за 
първите 9 месеца на 2019 г. те са 147. През 2019 г. за първи път са постигнати осъдителни присъди с налагане на наказание 
лишаване от свобода на 16 лица. Представена е била и подробна информация за последните действия на прокуратурата, 
МВР – ГДБОП и НАП срещу нелегални кабелни оператори. Длъжността „Координатор на Правителството на САЩ по 
въпросите на защитата на интелектуалната собственост“ е създадена с акт на Конгреса през 2008 г. Координаторът действа 
като главен орган на изпълнителната власт към Президента на САЩ, който отговаря за провеждането на политиката на 
американското правителство за защита на интелектуалната собственост и противодействие на нелегалното пиратство. 
Назначението на г-н Вишал Амин на тази длъжност е потвърдено от Сената на САЩ през август 2017 г. 
 
 „Мениджър Нюз“ 
 
√ Европейските борси не намират единна посока в началото на седмицата  
Основните индекси на европейските борси записаха смесени резултати в понеделник на фона на продължаващата 
неяснота около потенциалните американски мита върху вноса на автомобили от ЕС, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,45 пункта, или 0,11%, до 406,49 пункта. Немският DAX се понижи с 
19,03 пункта, или 0,14%, до 13 222,72 пункта. Френският CAC 40 записа спад от 13,46 пункта, или 0,23%, до 5 925,81 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 6,36 пункта, или 0,09%, до 7 309,30 пункта, след като 
прочуване показа, че консерваторите имат преднина от 14 процентни пункта пред лейбъристите преди парламентарните 
избори на 12 декември.   
„Върху европейските пазари продължава да тези фактът, че Тръмп все още не е взел решение за тарифите“, коментира 
Дейвид Мадън, пазарен анализатор в CMC Markets. 
„Инвеститорите не са готови на агресивни покупки в DAX или CAC, докато съществува тази неяснота“. 
Миналата седмица в медиите се появи информация, че американският президент Доналд Тръмп ще отложи въвеждането 
на мита върху вноса на автомобили от Европейския съюз с половин година. 
Пазарите обаче бяха подкрепени от информацията, че Пекин и Вашингтон са провели конструктивни разговори по 
телефона в Събота. 
Най-големият печеливш на STOXX 600 бе испанският борсов оператор Bolsas y Mercados Españoles (BME), чиито акции 
скочиха с цели 37,01%, след като паневропейската борса Euronext и швейцарската SIX започнаха наддаване за оператора. 
Dow Jones прескочи границата от 28 000 пункта 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха ръст в петък, като промишленият индекс Dow Jones достигна 
нов рекорд, задминавайки равнището от 28 000 пункта за първи път в историята, предаде Си Ен Би Си. Повишенията 
дойдоха на фона на коментарите на икономическия съветник на Белия дом Лари Къдлоу, който заяви, че САЩ и Китай се 
доближават до търговско споразумение. 
Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones се повиши с 222,93 пункта, или 0,80%, до 28 004,89 пункта. На индексът бяха 
необходими малко повече от четири месеца за да скочи от 27 000 на 28 000 пункта. Той достигна ниво от 27 000 пункта за 
първи на 11 юли. В този период от време акциите на Apple са поскъпнали с над 30%, докато тези на Intel, J.P. Morgan, United 
Technologies и Home Depot са поскъпнали с над 10%. 
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Другите два водещи индекса също достигнаха нови рекордни върхове, като широкообхватният Standard & Poor’s 500 отчете 
ръст от 23,83 пункта, или 0,77%, до 3 120,46 пункта, докато технологичният NASDAQ напредна с 61,81 пункта, или 0,73%, до 
8 540,83 пункта. 
Трите индекса продължиха и серията си от седмични повишения. Dow регистрира четвърти пореден седмичен ръст, 
напредвайки с 1,2%. S&P 500 приключи 6-та седмица в зеления сектор, което е най-продължителната серия от 2017 г. 
насам, когато бяха регистрирани 8-поредени седмици на ръст. Nasdaq регистрира 7-ми седмичен ръст, напредвайки с 0,8%. 
Компаниите, които са чувствителни към новините за търговските отношения между САЩ и Китай, също записаха ръст, като 
акциите на Caterpillar, Boeing, Apple и Micron Technology поскъпнаха съответно с 1,30%, 1,15%, 1,19% и 1,94%. 
В четвъртък Лари Къдлоу заяви, че сделката между САЩ и Китай е все по-близо, позовавайки се на това, което той определи 
като "много конструктивни преговори" с Пекин за прекратяване на 16-месечна търговска война между двете най-големи 
икономики на планетата. Неговото изказване дойде на фона на информация, че преговорите между Пекин и Вашингтон по 
т.нар първа фаза от търговското споразумение са ударили на камък. 
Секторът на здравеопазването напредна с 2%, след като администрацията на Тръмп публикува план, който ще принуди 
болници и застрахователните компании да разкриват цените, които договарят. Акциите на UnitedHealth, Humana и Danaher 
поскъпнаха съответно с 5,30%, 5,52% и 5,02%. 
Ръст в Китай и Япония 
Повечето от основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в понеделник, 
следвайки новите рекорди на Уолстрийт, предаде Маркетоуч. 
„Фокусът на пазарите тази седмица остава върху преговорите между САЩ и Китай и новините от Хонконг. Икономиката на 
Хонконг е на ръба на рецесия, тъй като продължаващите протести в града влияят негативно на продажбите на дребно, 
туризма и услугите. Те нанесоха сериозни щети върху репутацията на един от най-важните финансови центрове в Азия“, 
коментира Маргарет Янг Ян от CMC Markets. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 113,44 пункта, или 0,49%, до 23 416,76 пункта 
Акциите на Z Holdings, собственик на портала Yahoo Japan, поскъпнаха с 1,20%, след като компанията обяви, че придобива 
приложението за чат LINE. Книжата на Line поскъпнаха с 2,18%, а тези на технологичния гигант Softbank, който държи 44-
процентов дял в Z Holdings, поскъпнаха с 1,64%. 
В континентален Китай Shanghai Composite очетете ръст от 17,86 пункта, или 0,62%, до 2 909,20 пункта, докато по-малкият 
Shenzhen Composite напредна с 11,49 пункта, или 0,71%, до 1 617,19 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng добави 354,43 
пункта към стойността си, или 1,35%, достигайки ниво от 26 681,09 пункта. Акциите на Geely Automobile и AIA Group 
поскъпнаха с 4,47% и 1,95%. 
Южнокорейският измерител Kospi се понижи с 1,49 пункта, или 0,07%, до 2 160,69 пункта, като акциите на Samsung 
поевтиняха с 0,37%. 
В Австралия ASX 200 записа спад от 26,90 пункта, или 0,40%, до 6 766,80 пункта, следвайки поевтиняването на акциите на 
Westpac с 0,68%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 0,76 пункта, или 0,14%, до 554,64 пункта. BGBX40 напредна с 0,16 пункта, или 0,15%, до 109,56 пункта. BGTR30 
добави 0,49 пункта към стойността си, или 0,10%, достигайки ниво от 495,46 пункта. BGREIT се повиши с 0,25 пункта, или 
0,19%, до 130,13 пункта. 
 
√ Мария Габриел номинирана за зам.-председател на ЕНП  
Мария Габриел е един от дванадесетте кандидати за пост като зам.-председател на Европейската народна партия. Тя се 
ползва с голямо доверие сред европейските лидери и се очаква да стане една от десетте зам.-председатели, събщи в. "24 
часа". Очакванията са за първи зам.-председател да бъде избран Дейвид Макалистър. Изборите за зам.-предедателите ще 
се проведат на 21 ноември в Загреб. Ден по-рано ще бъзе избран и новият лидер на партията. Единствен кандидат за поста 
е бившият председател на Европейския съвет Доналд Туск и най-вероятно няма да има изненади при одобрението на 
титуляра за поста. Туск се ползва с личната подкрепа на настоящия лидер на европейската партия Жозеф Дол и се приема 
добре от всички европейски лидери. 
 
√ Джонсън обещава данъчни облекчения за бизнеса  
Премиерът на Великобритания Борис Джонсън ще обещае серия от данъчни намаления за компаниите в речта си на 
конференцията на Конфедерацията на британската промишленост (КБП - CBI), предаде Франс прес. Това се случва в разгара 
на предизборната кампания и по-малко от два месеца преди датата, предвидена за Брекзит. 
В речта, която трябва да произнесе по-късно днес, премиерът признава, че по-голямата част от ръководителите на 
големите компании "не са искали Брекзит", но в момента основната им тревога е да се приключи с несигурността около 
един безкраен процес на излизане от ЕС. 
Той обещава в случай на победа на изборите на 12 декември "намаляване на данъците върху недвижимите имоти за 
компаниите, понижение на данъците за работодателите. Вноската за здравно осигуряване в страната ще се понижи с 1000 
лири за над половин милион работодатели", се посочва в откъси от речта му, получени от Франс прес. 
Лидерът на консерваторите възнамерява също така да намали данъците върху новите сгради и да увеличи данъчните 
кредити за дейности, свързани с научноизследователска дейност и развитие. 
Британските медии оценяват на 1 милиард лири стойността на данъчните намаления за компаниите, информира БТА. 
Основният съперник на Борис Джонсън - лидерът на лейбъристката партия Джереми Корбин, чиято кампания се основава 
на много лява програма, разчита да представи пред членовете на работодателската организация на годишната 
конференция в Лондон помощи за финансиране на програми за обучение в областта на климата. 
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Лейбъристите обещават през първия им мандат програма за обучение на 320 000 "климатични чираци" в Англия, за да се 
борят срещу "сериозния недостиг на квалифицирана работна ръка във Великобритания", който ще продължи заради 
автоматизацията на редица професии и необходимостта от отговор на климатичните промени. 
КБП призова вчера в навечерието на годишния си конгрес партиите, които са в предизборна кампания за предсрочните 
парламентарни избори, да избегнат "още една провалена година заради политическия застой" след три години и половина 
криза около Брекзит. 
Годишният конгрес на КБО традиционно събира основните политически лидери. Лидерката на Либералните демократи 
Джо Суинсън също трябва да произнесе реч днес, припомня Франс прес. 
 
√ Бундесбанк: Слаб растеж, но рецесия няма да има  
Растежът на германската икономика, най-голямата в Европа, ще остане слаб през четвъртото тримесечие. Няма обаче 
причина за страх от рецесия, а дори има признаци, че перспективите за мащабния промишлен сектор може би се 
стабилизират. Това заключава Бундесбанк в месечния си доклад, публикуван днес и цитиран от Ройтерс. 
Германия избегна рецесия с растеж от 0,1 на сто за миналото тримесечие, но цифрата вероятно сочи стабилизиране, а не 
съживяване, тъй като ориентираните към износ сектори продължават да страдат, отбелязва агенцията. 
"Забавянето на германската икономика вероятно ще продължи през четвъртото тримесечие на 2019 година", посочва в 
доклада си централната банка. "Само че вероятно няма да се засили значително. Както стоят нещата в момента, общият 
брутен вътрешен продукт малко или много би могъл да е в застой", допълва банката, цитирана от БТА. 
Глобалната търговска война, забавянето на китайската икономика и промяната в потребителските навици тласнаха към 
рецесия германската промишленост, но вътрешната икономика се оказва неочаквано издръжлива, припомня Ройтерс.  
Част от обяснението е, че компаниите запазват персонала си дори в тежък период от страх, че ще им бъде трудно да 
намерят квалифицирани работници, щом спадът отмине. 
"От днешната изгодна позиция няма причина да се страхуваме, че Германия ще изпадне в рецесия", твърди Бундесбанк. 
Институцията отбелязва също, че има известни колебливи признаци на стабилизиране на търсенето в промишлеността и 
допълва, че вътрешната икономика вероятно ще продължи да бъде движеща сила. 

 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 19 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Ще излязат ли синдикатите на протест заради болничните и какво е мнението на работодателите? 
- Ваксините за възрасните хора срещу грип пристигнаха във Варна. Ще има ли за всички? На живо от морската 

столица; 
- Ще зачестят ли телефонните измами по празниците и как да се предпазим? Говори Златка Падинкова, началник 

сектор "Измами"; 
- На живо: Заради ремонт на пътя за Мелник жители на три мелнишки села пътуват по около 50 километра в посока. 

Какво е решението? 
- Исторически успех! Българка с трета титла в Европейския рали шампионат за жени - специално за БНТ; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Каква е версията на лекарката от столичната педиатрия за смъртта на 3-годишното момченце? 
- Ще има ли наказани за разкопаното корито на река Вит заради строежа на магистрала „Хемус"? 
- Икономистът от Лондон: Проф. Димитър Иванов за Брекзит и Бюджет 2020; 
- Ще бъде ли Борис Бонев коректив на мнозинството в Столичния общински съвет? 
- Бял елен слезе в карловските села. Откъде се появи рядкото животно? 
- Кой е президент на българския футболен съюз след оставката на Борислав Михайлов? Коментар на члена на 

Изпълкома на БФС Венцислав Стефанов; 
- Коя е психоложката, работила с футболистите от националния отбор? 
- bTV Новините на 19 години! В студиото, колегите, отличени за своята работа през годината; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Злоупотреба с пагона. Как полицай завлича десетки семейства с хиляди левове? 
- Можело ли е да бъде спасено тригодишното дете, което почина в петък след препращане от болница в болница? 

Говори директорът на столичната педиатрия; 
- Корнелия Нинова за вътрешната и външната опозиция на левицата и алтернативата на Бюджет 2020. Накъде след 

пленума? 
 
√ Предстоящи събития в страната за 19 ноември 

- От 09:00 часа в зала 6 на НДК, ще се проведе среща-дискусия на тема: „5G: интелигентна трансформация и растеж". 
Участие в дискусията ще вземат: Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията: Росен 
Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; проф. д.ик.н. Стати Статев, 
ректор на Университета по национално и световно стопанство и директор на Институт по икономика и политики. 

- От 09:00 часа в хотел „ИнтерКонтинентал", Дипломатическият институт, със съдействието на дирекциите „ООН и 
сътрудничество за развитие" и „Външноикономически отношения" в МВнР, организира семинар на тема „По пътя 
към многогодишната рамка на Р България за подпомагане на развитието и хуманитарна помощ за периода 2020-
22 г." 
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- От 10.00 часа във Военна академия „Георги Стойков Раковски", президентът Румен Радев ще участва в 
отбелязването на празника на Сухопътни войски. 

- От 10:00 часа в заседателната зала „София" на Столичния общински съвет, ще се проведе заседание. 
- От 10:00 часа, в централата на КТ „Подкрепа", ще се проведе заседание на двата Национални стачни комитета на 

КТ „Подкрепа" и на КНСБ, на което ще се обсъждат бъдещите съвместни действия относно предложението първият 
ден от временната нетрудоспособност (болнични) да не се плаща от работодателите от 1 януари 2020 г. и да остава 
за сметка на работещите. 

- От 10:30 часа в Международен център - УниКредит Булбанк (ул. „Аксаков" 8), ще се проведе пресконференция, 
посветена на 25-ия Ежегоден благотворителен базар на Международен женски клуб - София. В 
пресконференцията участие ще вземат: - Албена Джоунс, президент на Международен женски клуб - София; 
Ангелина Лякова, координатор на 25-ия благотворителен базар; Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център; 
Теодора Петкова, председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на „УниКредит Булбанк". 

- От 10.45 часа на ул. „Никола Габровски 30" ще се проведе брифинг на Националния щаб в рамките на 
пълномащабно учение „Защита 2019 г.", ръководен от министъра на вътрешните работи Младен Маринов. 

- От 11.00 часа в сградата на "Черковна" 90 ще се проведе брифинг на Специализираната прокуратура и ГДБОП за 
неутрализирана организирана престъпна група за производство на неистински документи. 

- От 11.30 часа, в зала „Мусала" на хотел „Хилтън", заместник-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Деница Николова ще съпредседателства заседание на Съвместния комитет за наблюдение на 
Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 2014- 2020 г. 

- От 13.00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча"-23, ще се проведе пресконференция на партията. 
- Oт 13.00 часа в Интер Експо Център, ще се проведе осмото издание на Предприемаческа борса. 
- От 17.00 часа пред Аулата на СУ „Св. Климент Охридски" на бул. „Цар Освободител"-15, ще се проведе официална 

церемония за връчване на наградите „За жените в науката" със специалното участие на вицепрезидента Илияна 
Йотова. 

***  
Варна 

- От 10.30 часа в зала „Варна" в сградата на Общината ще се проведе пресконференция на Фондация „Карин дом" 
във връзка с обявяването на международен архитектурен конкурс за идеен проект на нова сграда на Карин дом. 

***  
Велико Търново 

- От 14.00 ч. на територията на Кризисния център за лица в кв. „Зона Б" ще се проведе засаждане на 20 дръвчета за 
отбелязване на 20-ата годишнина от разкриването на първия за югоизточна Европа SOS Младежки дом. 

***  
Севлиево 

- От 10.00 часа в МБАЛ - Севлиево ще бъде открито обновеното детско отделение. Ще присъстват Цвета Караянчева 
и Бойко Борисов. От 11.00 ч. в „Идеал Стандарт - Видима" ще се състои официалното откриване на 
модернизирания завод за санитарна арматура, което съвпада с честванията по повод 85- годишнината на 
компанията. 


