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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
НОВА ТВ 
 
√ Управляващите направиха крачка назад по въпроса с болничните  
Предложението първият ден болничен да е за сметка на работниците няма да бъде обсъждано от парламента. Новината 
съобщи премиерът Бойко Борисов, който обаче уточни, че проблемът с фалшивите болнични е голям и решението му ще 
се търси от Тристранния съвет. В същото време синдикатите обявиха, че независимо от стъпката назад, протест ще има. 
Работодателите пък са недоволни от отстъплението. 
„Не само че няма входирано предложение, няма да има входирано предложение. Не може в България всеки, който си 
вземе болничен, полицай да го проверява болен ли е. Защото масово се лъже с това. Не може да се толерират тарикати. 
Тази тема няма да бъде вкарвана в парламента”, категоричен бе Борисов. 
Срещу „тарикатите” скочиха и синдикатите. Създадоха общ национален комитет. И не се отказаха да протестират. 
„Не бихме могли с лека ръка да подминем, че вече втора седмица нервите на гражданите са опънати от някакво 
недомислие. Освен това някой си позволява да се подиграва с тези хора и си прави експерименти”, смята Любка Георгиева 
от КТ „Подкрепа”. 
„Бяха коментирани както национални, така и регионални протестни действия, и вътрешнофирмени протестни действия”, 
поясни Тодор Капитанов от КНСБ. 
Кога ще се състои протестът синдиактите ще решат след среща с премиера и бизнеса. По думите на Борисов синдикатите 
са във възторг, защото минималната пенсия става 250 лева. 
„Да виждате такъв възторг да е изписан по лицата ни?”, контрира Любка Георгиева. 
Недоволен от отстъплението е и бизнесът. 
„Еднодневните болнични не могат да бъдат контролирани", каза още Васил Велев, председател на Асоциацията на 
индустриалния капитал. 
Бизнесът поиска да види предложения от здравното министерство, Лекарския съюз и НОИ за това как да се реши 
проблемът. 
Следват разговорите между първо и второ четене в парламента. 
 
БНТ 
 
√ Няма да внасят в НС предложението да не се плаща първия ден от болничния 
Предложението първият ден от болничните да не се плаща няма да се внася в Народното събрание. Това каза премиерът 
Бойко Борисов. Мярката за справяне с фалшивите болнични беше предложена след коалиционен съвет миналата седмица. 
Идеята предизвика спорове между бизнеса и синдикатите. Министър-председателят каза, че решение на проблема ще се 
търси в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Сидникатите обявиха, че не се отказват от намеренията си за 
протест в края на месеца. Бизнесът заплашва да напусне тристранния съвет. 
Идеята първият ден от болничните да не се плаща дошла, заради увеличаващият се брой болнични в последните години 
и съмненията за злоупотреби. 
Бойко Борисов - министър-председател: 1 милиард за безплатни лекарства сме дали. И в същото време от 8 на 18 милиона 
болничните листове. Дори и лекарската гилдия трябва да разбере, че не може да се продължава дето се вика да се 
толерират таркати. Абсолютно са прави хората и аз за това не се съгласих и за това няма да го входирам - да накажем 
истински болен да си плати първия ден заради тарикатите. 
Въпреки казаното от премиера синдикатите планират протест в края на месеца. 
Любка Георгиева - КТ "Подкрепа": Не бива да подминаваме подобни опити някой да си прави опити с психиката на 
българския народ. Тъй като точно на това бяхме подложени тази седмица. Ония така наречени вносители стоят и те 
убеждават, че си крадец, а ти знаеш, че не си крадец. 
Тодор Капитанов - КНСБ: Структурите, както на КНСБ, така и на "Подкрепа" са в абсолютна готовност за организирано 
участие в протестни действия, както в национален мащаб, така и в регионален. 
Бойко Борисов - министър-председател: От протести пак повтарям се притеснявам от гръцките хотелиери. И ще видите, 
че те ще протестират повече от сидникатите ако приемехме такова решение. 
Работодателски организации определиха решението на премиера като отказ от реформа. 
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Васил Велев - АИКБ: Ще помислим заедно с колегите от КРИБ с другите работодателски организации как да реагираме. 
Може би ние трябва да организираме един протест на хората, които не крадат. Може да излезем също така и от НСТС, 
защото не искаме да ставаме параван на предварително взети решения. 
Мерки за ограничаване на злоупотребите бизнес, сидникати и правителство ще небележат заедно в Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, обясни премиерът. 
Бойко Борисов - министър-председател: Пределите на работещите хора имат лимит. Ние не можем да оставим 2 милиона 
да работят на макс а другите покрай тях да се измъкнат. 
Тристранният съвет ще обсъжда и мекри за ограничаване на злоупотребите в ТЕЛК-овете допълни Борисоив 
 
√ Въпреки думите на премиера за болничните: Синдикатите са в готовност за протест 
След крачката назад за болничните, синдикатите все пак не се отказват от намерението си за протест. На брифинг преди 
минути от КНСБ и КТ "Подкрепа" заявиха, че не приемат като официално решение думите на премиера Бойко Борисов, че 
няма да бъде внесено в парламента предложението първият ден от болничния да не се плаща. 
Тодор Капитанов - КНСБ: Структурите на КНСБ и КТ "Подкрепа" са в готовност в края на месеца да реализираме 
национални протестни действия. Бяха набелязани конкретни такива, за които ще разберете със сигурност, когато разберем 
резултатите от срещата между лидерите на двете конфедерации с премиера. Както и резултатите от очаквания спешен 
НСТС, на който ще очакваме гаранции, че предложението за неплащане на първия ден от болничните ще бъде отменено. 
Любка Георгиева - "КТ "Подкрепа": Няма да го отменим този протест. В никакъв случай няма да го отменим, защото не 
бива да подминаваме подобни опити някои да си прави експерименти с психиката на българския народ, тъй като точно на 
това бяхме подложени през тази седмица. 
Васил Велев - АИКБ: Ще помислим заедно с колегите от КРИБ с другите работодателски организации как да реагираме. 
Може би ние трябва да организираме един протест на хората, които не крадат. Може да излезем също така и от НСТС, 
защото не искаме да ставаме параван на предварително взети решения. 
За повече информация вижте видеото. 
 
ТВ Европа 
 
√ Борисов: Промените при болничните няма да се входират в НС, въпреки това синдикатите на протест  
Предложението първият ден от болничните да се плаща от работника, няма да бъде внесено в парламента. Новината 
дойде от премиера Бойко Борисов. Той посочи, че темата трябва да бъде обсъди на Тристранен съвет. Въпреки промените 
синдикатите са категорични протест ще има. 
Идеята първият ден от болничните да се плаща от работника, а не от работодателя не получи зелена светлина. 
Предложението дойде след коалиционен съвет на управляващите миналата седмица, няколко дни по-късно обаче 
премиерът Бойко Борисов заяви, че промените няма да бъдат входирани в парламента. 
Бойко Борисов – министър-председател: 
„Да накажем истински болен да си плати той първия ден, заради тарикати. В тристранка ние ще търсим мерки, до този 
момент не че няма входирано предложение, но няма да има входирано предложение.“ 
Промяната не означава, че борбата с фалшивите болнични обаче ще спре, поясни премирът. От своя страна синдикатите 
обаче заявиха, че са се уморили да вярват на думи, затова протестът им остава. 
Любка Георгиева – КТ Подкрепа: 
„През всичките тези години сме вярвали на думи, а после се оказва че са ни подхвърлили идея, този път сме решили че ще 
има протест дори ако официално решат да го отменят.“ 
Тодор Капитанов – КНСБ: 
„Абсолютна готовност в края на месеца да реализираме национални протестни действия.“  
Управляващи и бизнес са категорични в едно – фалшивите болнични удрят по икономиката на страната. 
Бойко Борисов – министър-председател: 
„Проблемът е такъв взимат си болнични, отиват някъде отиват на др място да работят докато са в болнични на черно, те 
трябва да назначат някой, за да не спира производството и става голям проблем.“ 
Васил Велев – АИКБ: 
„Хора не позволявайте да ограбват вашия труд с фалшиви болнични, когато вашият колега е на плажа, в овощната градина 
или за риба вие изработвате неговото възнаграждение, той краде от вас, не от мен.“ 
От бизнеса изразиха намерение да напуснат тристранния съвет, но решението зависи от това какви идеи ще бъдат чути на 
предстоящата среща. Работодателите са на мнение, че метод за справяне с фалшивите болнични няма как да бъде 
намерен. 
Васил Велев – АИКБ: 
„Не съществува такъв механизъм. Трябва да се търси механизъм за дългите болнични, но най-много страда бизнеса от 
кратките болнични.“ 
В новия бюджет е заложено минималната пенсия да стигне 250 лева. Увеличението, синдикатите и управляващите видяха 
по различен начин. 
Бойко Борисов – министър-председател: 
„Синдикатите са във възторг, защото минималната пенсия става 250 лева. Отколечна мечта!“ 
Любка Георгиева – КТ Подкрепа: 
„Да виждате такъв възторг да е изписан по лицата ни. Няма такъв възторг, ние приветстваме, когато има стъпки за 
потенциала за повишаване на пенсиите, но е недостатъчно.“ 

http://news.bnt.bg/bg/a/knsb-i-kt-podkrepa-obszhdat-deystviyata-si-za-bolnichnite
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Конкретна дата за срещата между премиера Бойко Борисов и представителите на синдикатите няма. Не е ясно и кога точно 
в края на месеца синдикатите ще излязат на протест. 
За повече информация вижте видеото. 
 
INews.bg 
 
√ АИКБ: С предложението за болничните ще се наказват само тези, които злоупотребяват и мамят 
Той изтъкна, че предложеното решение се практикува в редици страни, особено в Южна Европа  
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, председател на АИКБ. 
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. 
 
Еconomy News 
 
√ АИКБ против 250 лв. min пенсия 
Асоциация на индустриалния капитал в България е против обявеното от кабинета на намерение да увеличи минималната 
пенсия на 250 лв.  Бизнесът държи на обвързаност на осигурителния принос на конкретния човек с размера на неговата 
пенсия. Всяка различна теза е демотивираща и деморализираща плащанията на осигуровки върху реалния размер на 
дохода, което ерозира целия пенсионен модел. Ако държавата държи да подпомогне пенсионерите с ниски доходи, това 
в никакъв случай не трябва да се прави чрез пенсии, а посредством мерките на социалното подпомагане. 
По предложението първият ден от болничните да не се заплаща АИКБ подкрепя тази мярка, която според тях ще има за 
резултат ограничаване на пандемичното разрастване в последните години (от 2012 г. насам) на злоупотребите с болнични 
листове (2 пъти като брой и 3 пъти като разходвани средства). В повечето страни членки на ЕС има период на изчакване, а 
във всички страни членки от Южна Европа този период е от три дни. До днес, въпреки че всички без изключение са съгласни 
с наличието на сериозен и задълбочаващ се във времето проблем, никой освен работодателите не е предложил работеща 
мярка за ограничаването му. Вярваме, че анонсираното решение на коалиционния съвет, макар и недостатъчно 
радикално, ще има положително и дисциплиниращо отражение върху обема на злоупотребите с болнични листове и върху 
ръста на доходите на работещите и незлоупотребяващи с болнични работници и служители, коментират от АИКБ. 
 
АИКБ 
 
√ ДОБРОТО КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ Е СРЕД ФАКТОРИТЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ 
КЪМ КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ 
Доброто корпоративно управление е едно от важните условия за увеличаване на доверието на местните и чуждестранните 
инвеститори към българския капиталов пазар, както и основа за устойчивото развитие на българските компании. Около 
това се обединиха участниците в кръгла маса на тема „Корпоративно управление – изграждане на устойчиви практики или 
регулаторно бреме“. Целта на събитието бе да представи гледните точки на участниците на капиталовия пазар, 
регулаторните органи, различните държавни институции, работещи в областта на корпоративното управление, както и на 
всички заинтересовани лица. То се организира от Национална комисия по корпоративно управление (НККУ) и е част от 
официалното честване на 10-годишния юбилей на комисията. 
Участие в кръглата маса взеха заместник-министърът на икономиката Лъчезар Богданов, заместник-председателят на 
Комисията за финансов надзор Мария Филипова, председателят на Асоциация на индустриалния капитал Васил Велев, 
предишните председатели на Националната комисия по корпоративно управление – Иван Такев, проф. Стефан Петранов 
и Румен Радев.  
“Днес празнуваме 10 години от създаването на Комисията. Десет години, в които концепцията за корпоративното 
управление и принципите на корпоративното управление претърпяха значително развитие в национален и световен 
мащаб. Днес корпоративното управление не е само система от правила за ефективно управление на акционерната 
собственост и защита на тази собственост. Все по активно се коментира и неговата стабилизираща роля за устойчивото 

https://www.tvevropa.com/2019/11/borisov-predlozhenieto-parviyat-den-ot-bolnichnite-da-se-plashta-ot-rabotnika-nyama-da-bade-vneseno-v-parlamenta/
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развитие на компаниите. Днес корпоративното управление е лидерство, водещо до изграждането на  устойчиви практики 
за развитието на компаниите.  
И в същото време 10 години не бяха достатъчни, за да популяризираме Националния кодекс за корпоративно управление, 
за да стане той разпознаваем не само сред публичните компании, но сред големите компании от обществен интерес, 
компании с държавно и общинско участие. 
Надявам се, когато празнуваме следващия юбилей Комисията да бъде водещ фактор в икономическия живот на България, 
разпознаваема структура, която действително е в помощ на бизнеса и добавя стойност за компаниите и техните 
корпоративни ръководства”, каза Даниела Пеева, председател на НККУ по време на юбилейната кръгла маса. 
По думите на зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов през последните десет години българската икономика се 
е трансформирала като е реализирала изключителен напредък. „България се превърна във фактор на инвестиционната 
карта на Балканите. Ще работим за повече инвестиции в страната, като очакваме съвсем скоро България да бъде избрана 
за член на Съвета за корпоративно управление на ОИСР. Министерство на икономиката ще бъде ваш партньор като ви 
обещавам, че ще се стараем регулациите да бъдат във ваша полза, а не да ви затрудняват. Защото не може да има 
устойчиво икономическо развитие, без добро корпоративно управление.“ 
Думите му бяха потвърдени от проф. Бистра Боева. Тя цитира данни от годишната класация на Международния 
икономически форум, според които България заема 40-то място от общо 140 държави в класацията за корпоративно 
управление.  
„Регулациите не са самоцел и не са създадени да пречат на публичните дружества, те дават прозрачност и ясно представят 
ролята на всички участници на българския капиталов пазар. Една от основните задачи на КФН е повишаване на 
удовлетвореността на тези участници. Силно се надявам, че ще постигнем това със създаването на единна входна точка, 
чрез която да намалим административната тежест. Считам, че чрез добро ефективна комуникация с НККУ, ще постигнем 
това.“, допълни зам.-председател на Комисията за финансов надзор Мария Филипова.  
Участниците в кръглата маса обсъдиха още ролята на Кодекса за корпоративно управление, картата за самооценка, 
важността от популяризиране на добрите практики, работата и ролята на НККУ, както и трудностите, пред които са 
изправени публичните дружества. 
В края на септември Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България пое председателството на НККУ за 
тригодишен мандат. Като основна цел за новия период беше посочено разработването на пакет от инициативи, които да 
повишат информираността на корпоративните ръководства относно новите тенденции в областта на корпоративното 
управление, корпоративното лидерството и устойчиво развитие. 
За Националната комисия по корпоративно управление 
Националната комисия по корпоративно управление е обединение на физически и юридически лица с доказан принос в 
областта на корпоративното управление. Тя е създадена през 2009 г. с основна цел насърчаване прилагането на добрите 
практики по корпоративно управление и развитието на Българския национален кодекс за корпоративно управление. 
Комисията е постоянно действащ независим орган и бе създаден под егидата на Българска фондова борса и Комисия за 
финансов надзор, с подкрепата на Световната Банка и Международната финансова корпорация (IFC).  
  
БТВ 
 
√ Има ли алтернатива за Бюджет 2020 
Експерти предложиха различна визия за държавните финанси през следващата година 
Има ли алтернатива за Бюджет 2020? И доколко е добър предложеният проект за държавните финанси през следващата 
година? По тези въпроси в студиото на „Лице в лице“ дискутираха изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов и 
старщи изследователят на Института за пазарна икономика Петър Ганев. 
Добрин Иванов изрази своето разочарование от решението на премиера въобще да не внесе в парламента предложението 
да не се плаща първият ден от болничните. 
Според него наистина е налица проблем със злоупотребяване с болнични и „не се чува гласа на тези, които предлагат  
решения, атези които заплашват с протести“. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БГ Предприемач 
 
√ Германо-българската индустриално-търговска камара (ГБИТК), Асоциацията на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) и Българската стопанска камара (БСК) организираха форум „Да извадим успеха от анонимност” 
Форумът „Да извадим успеха от анонимност” е част от кампанията „Да успеем в България!“, чиято цел е постигането на по-
широка публичност на успехите на българските предприятия и предприемачи.” 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, от друга страна, се изгражда един негативен образ на страната, а съществуващите 
възможности за реализация в български предприятия остават незабелязани, заяви Д-р Митко Василев, главен управител 
на ГБИТК 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. 
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. 

https://btvnovinite.bg/predavania/lice-v-lice/ima-li-alternativa-za-bjudzhet-2020.html
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Модератор на форума бе Лидия Шулева, главен координатор на инициативата „Да успеем в България!“ и председател на 
Специализираната комисия по икономическо развитие към ГБИТК. 
Димитър Ганев представи пред форума национално представително проучване на изследователски център „Тренд“ за 
нагласите на българското общество към процесите в икономиката и бизнеса, както и към начина на медийното им 
отразяване. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Излишъкът по платежния баланс през септември нараства почти двойно за година 
В централната банка отчитат, че за девет месеца ПЧИ нарастват със 714,5 млн. евро, докато преди година 
повишението беше 283,4 млн. евро 
Текущата и капиталова сметка през септември излезе на плюс с 807,1 млн. евро при излишък от 440,1 млн. евро преди 
година.  Според предварителните данни на Българската народна банка (БНБ) за периода от януари до септември 
платежният баланс е положителен и възлиза на 5,613 млрд. евро, като преди година пак беше отчетен излишък от 3,240 
млрд. евро. 
Само за септември салдото по текущата сметка е на положителна територия със 718 млн. евро при излишък от 384,2 млн. 
евро за септември миналата година. 
За първите девет месеца на годината текущата сметка е положителна и възлиза на 4,862 млн. евро, като за същия период 
на 2018 г.излишъкът достигна 2,797 млрд. евро. 

 
 
Търговското салдо е на 
плюс с 67 млн. евро при 
дефицит от 62,3 млн. 
евро през септември 
2018 г. 
От януари до септември 
търговското салдо е на 
минус с 316,1 млн. евро, 
като дефицитът преди 
година беше   1,262 
млрд. евро. 
Износът на български 
стоки към 30 септември е 
на стойност 2,425 млрд. 
евро. Той нараства с 49 
млн. евро в сравнение с 
година по-рано. 
За деветте месеца на 
тази година експортът е 
269,4 млн. евро и 

нараства с 831,9 млн. евро в сравнение със същия период на 2018 г. Износът за януари – септември 2018 г. нараства на 
годишна база с 2,6%. 
Вносът на стоки за септември е 2,358 млрд. евро и намалява с 80,3 млн. евро (3,3%) спрямо септември 2018 г. (2438.7 млн. 
евро). 
За януари – септември вносът е 21,585 млрд. евро и намалява със 113,9 млн. евро (0,5%) спрямо същия период на миналата 
година, когато беше 21,699 млрд. евро. За сравнение импортът от първите девет месеца на миналата година нараства на 
годишна база със 7,9%. 
В централната банка изчисляват, че салдото по услугите е положително в размер на 424,5 млн. евро, като през септември 
2018 г. пак беше на положителна територия с 432.2 млн. евро. 
От януари до септември то е положително и възлиза на 3,383 млрд евро при положително салдо от 3,015 млрд. евро за 
същия период на 2018 г. 
Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството (работна сила, капитал 
или земя), данъци върху производството и вноса и субсидии) е положително в размер на 50,4 млн. евро при отрицателно 
салдо от 47,9 млн. евро за септември 2018 г. 
От януари до септември салдото е положително в размер на 97 млн. евро, като през същия период на миналата година 
беше на минус с 578,9 млн. евро. 
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Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително в размер на 176,1 млн. 
евро при положително салдо от 62,2 млн. евро за септември 2018 г. За девет месеца то е на плюс с 1,697 млрд. евро при 
положително салдо от 1,622 млрд. евро за същия период на 2018 г. 
Капиталовата сметка е положителна в размер на 89,1 млн. евро при положителна стойност от 55,9 млн. евро за септември 
2018 г. За девет месеца тя е на плюс със 751,8 млн. евро, при положителна стойност от 443,2 млн. евро за януари – 
септември 2018 г. 
Финансовата сметка за септември е положителна в размер на 436,3 млн. евро при положителна стойност от 394,8 млн. 
евро преди година. За девет месеца тя е на плюс и достига – 2,738 млрд. евро, при положителна стойност от 2,808 млрд. 
евро за същия период на 2018 г. 
Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен 
баланс и международна инвестиционна позиция, е положително в размер на 101,2 млн. евро при положително салдо от 
161,7 млн. евро за септември 2018 г. 
От януари до септември салдото е отрицателно в размер на 460,3 млн. евро при отрицателно салдо от 83,6 млн. евро (0.1% 
от БВП) за същия период на 2018 г. 
Преките инвестиции – активи се повишават със 146,2 млн. евро при увеличение със 72,6 млн. евро за септември 2018 г. За 
девет месеца те нарастват с 335 млн. евро при увеличение с 527,4 млн. евро за същия период на 2018 г. 
Преките инвестиции – пасиви нарастват с 45 млн. евро при намаление с 89,1 млн. евро за септември 2018 г. За първите 
девет месеца на тази година те нарастват със 795,3 млн. евро при увеличение с 611 млн. евро за периода от януари до 
септември 2018 г. 
Салдото по статия Портфейлни инвестиции е положително в размер на 201 млн. евро при положителна стойност от 117,6 
млн. евро за септември 2018 г. За януари – септември то е положително в размер на 954,1 млн. евро, като преди година 
пак беше на плюс с 803,3 млн. евро. 
Портфейлните инвестиции – активи за септември нарастват с 225,3 млн. евро при увеличение със 103 млн. евро за 
септември 2018 г. От януари до септември те се повишават с 951 млн. евро при увеличение със 729,2 млн. евро за същия 
период на миналата година. 
Портфейлните инвестиции – пасиви за септември 2019 г. нарастват с 24,3 млн. евро при понижение с 14,6 млн. евро за 
септември 2018 г. От януари до септември те намаляват с 3,1 млн. евро при спад със 74 млн. евро за същия период на 2018 
г. 
Резервните активи на БНБ през септември се повишават с 459,7 млн. евро при увеличение с 603,6 млн. евро преди година. 
За девет месеца те намаляват с 286,1 млн. евро при увеличение с 978,2 млн. евро за същия период на 2018 г. 
В централната банка отчитат, че преките чуждестранни инвестиции в страната по предварителни данни намаляват с 91,7 
млн. евро за септември, при понижение със 123,8 млн. евро за септември 2018 г. 
От януари до септември те нарастват със 714,5 млн. евро (при увеличение с 283,4 млн. евро за януари – септември 2018 г.). 
 

Нетният поток от инвестиции на 
чуждестранни лица в недвижими 
имоти е положителен в размер на 3,9 
млн. евро, при положителен нетен поток 
от 14,7 млн. евро за януари – септември 
2018 г. По страни, най-голям дял в 
инвестициите в недвижими имоти имат 
Германия (1 млн. евро), Русия (0,7 млн. 
евро), Холандия (0,6 млн. евро) и Латвия 
(0,5 млн. евро). 
По предварителни данни, 
статия Реинвестиране на 
печалба (показваща дела на 
чуждестранните инвеститори в текущата 
печалба или загуба на дружеството на 
база на счетоводни данни за 
финансовия резултат) е отрицателна и 
възлиза на 72,1 млн. евро, при 

положителна стойност от 215,1 млн. евро за януари – септември 2018 г. 
За януари – септември нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между 
дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски 
кредити) възлиза на 1,116 млрд. евро, при 78,3 млн. евро за януари – септември 2018 г. 
Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари – септември 2019 г. са от Холандия (323,4 млн. евро), 
Германия (260,1 млн. евро) и Обединеното кралство (142,4 млн. евро). 
Преките инвестиции в чужбина за септември 2019 г. нарастват с 9,5 млн. евро, при увеличение с 37,9 млн. евро за 
септември 2018 г. За девет месеца вложенията в чужбина нарастват с 254,2 млн. евро (при увеличение със 199,8 млн. евро 
за януари – септември 2018 г.). 
 
√ Спад между 10% и 18% на туризма в националните курорти отчита Ангелкова 
Българският туризъм бележи незначителни спадове като приходи и брой туристи през годината, отчете ресорният 
министър  



7 

 

2019 година е трудна и изпълнена с много предизвикателства пред туризма, но постигнатите до момента резултати са 
много добри дори спрямо миналогодишните исторически рекорди. Това заяви министърът на туризма Николина 
Ангелкова на заседание на Националния съвет по туризъм в курорта Боровец, в което участваха представители на 
институциите, бизнеса, местната власт и наблюдатели. То бе свикано, за да бъдат обсъдени важни за сектора теми след 
фалита на британския туроператор Thomas Cook през септември, съобщават от пресцентъра на туристическото ведомство. 
От януари до септември чуждестранните визити у нас са над 7,8 млн., като спадът спрямо същия период на 2018 г. е едва 
0,8%.  
По данни на БНБ за периода януари-август 2019 г. приходите от международен туризъм възлизат  на над 2,8 млрд. евро, 
като спадът е 0,3%.  Добри са данните и за лятото - в местата за настаняване с поне 10 легла в страната през периода от 
юни до септември 2019 приходите от нощувки са с ръст от 4,5   на сто в сравнение  със същия интервал на 2018 г. 
Министърът припомни негативната кампания в началото на годината, която предвещаваше срив на летния сезон, но 
фактите говорят обратното. „Секторът има нужда от спокойствие, за да реализира оптимални резултати“, отбеляза тя. В 
същото време при организираните туроператори, и най вече в националните курорти, се отчита спад между 10 и 18% и 
знаейки това, направихме стъпки за насърчаване на организирания туризъм, обърна внимание Ангелкова. 
Тя отбеляза анонсирана подкрепа от 15 млн. лв. за организирания туризъм през рекламата и маркетинга към основни 
генериращи пазари. Фокус са Германия, Великобритания, Русия и страните от Вишеградската четворка. Процедурата 
предвижда финансова подкрепа при доказан положителен резултат от отседнали в местата за настаняване, които са 
регистрирани в ЕСТИ, тоест платили са всички данъци, обясни министърът. Механизмът пилотно ще се прилага за месеците 
от май до октомври. Ако мярката покаже добри резултати, ще бъде включена в 5-годишен период с допълнителен ресурс.  
Николина Ангелкова поясни, че българското законодателство предвижда застраховка, която касае само крайния 
потребител при фалити в туризма. Допълнителни застраховки не са задължителни по европейското и българското 
законодателство и ние не можем да се месим в частно-правни отношения. Всички щети за туристите след фалита на Thomas 
Cook са покрити, заяви още тя. Що се отнася до доставчиците, те трябва да се конституират като кредитори според 
съответното законодателство. Колегите са във връзка с Германия, германското Министерство на  икономиката и 
застрахователите и за това браншът бе своевременно информиран, каза още министърът. 
В момента е важна застраховката „Отговорност на туроператора“. От общо 3430 регистрирани туроператори и турагенти у 
нас 1154 са с минимална застраховка от 25 хил. лв. и само 18 са с над 1,4 млн. лв., съобщи министърът. Тя илюстрира с 
примера, че туроператор с 25 хил. лв. покритие и пакет от 600 лв. на турист може да удовлетвори претенциите едва на 41 
човека, което е крайно недостатъчно. Вдигането на нивата на застрахователните лимити за туроператори е дебат и в 
Германия. 
Създаваме работна група, за да обсъдим увеличаване на минималния лимит на задължителната застраховка. 
Министерството на финансите, КФН, Асоциацията на застрахователите и други институции също ще бъдат включени, за да 
може  в срок да се предложат текстове за законодателна промяна и да гарантираме интересите на туристите, анонсира 
министърът. 
Проучваме опита на други страни, свързани с предлагане на туристически услуги от апартаментите за гости и различните 
електронни платформи за настаняване. Поехме ангажимент работната група, която бе създадена от началото на годината, 
да предложи текстове със законодателни промени как те да излязат на светло, защото голяма част предлагат тези услуги, 
но не са регистрирани, поясни министърът. 
Министър Ангелкова очерта ролята на бъдещи конгресни центрове в националните ни курорти – не само в Слънчев бряг, 
но и в Златни пясъци и в големите градове също, които имат огромен потенциал да стъпят на картата на деловия туризъм. 
През 2020 г. предстои второ издание на проведената през май тази година в Слънчев бряг международна среща за 
устойчиви инвестиции в туризма. Ще бъде организирана и среща с международни и български блогъри, влогъри и 
инфлуенсъри, за да се развива иновативната реклама на българския туризъм. 
Ведомството работи активно с Министерството на културата, за да утвърждава още по-успешно страната като дестинация 
за четири сезона. Предстои да финализираме проект, според който културните институти да участват в популяризирането 
на страната, обяви Ангелкова. 
 
БНТ 
 
√ Радев: Българските сухопътни войски са изправени пред нови предизвикателства  
Българските сухопътни войски са изправени пред нови предизвикателства. Отстояването на националните и колективни 
интереси става все по-сложна и отговорна задача, която изисква дълбока трансформация на цялостната система за 
отбрана, генериране и поддържане на адекватни способности и високо подготвени специалисти, командири и лидери. 
Това заяви президентът и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев при откриването на 
тържественото събрание във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ по повод празника на Сухопътни войски – 19 
ноември. 
Държавният глава изрази надежда, че изоставането в процеса на модернизация на Сухопътните войски ще бъде 
преодоляно и напомни, че винаги е настоявал модернизацията на трите вида въоръжени сили да тече едновременно като 
най-добър и балансиран подход. Модернизацията е единен процес на обща трансформация, подчерта Радев и изрази 
убеждението си, че ще се намерят механизмите Сухопътните войски да имат полагащото им се въоръжение и технологии. 
Като основен проблем пред Сухопътни войски държавният глава очерта дефицитът, неокомплектоваността с личен състав. 
„Тук трябва да бъде акцентът на усилията и трябва да се възстановят привлекателността и достойнството на военната 
професия“, каза Румен Радев и изрази увереност, че Сухопътните войски ще продължат все така отговорно да изпълняват 
задачите си, свързани с националната сигурност. 
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Президентът посочи, че историята на Сухопътни войски е летопис на слава, героизъм, всеотдайност и безрезервна 
отдаденост на Родината. 
„Българските сухопътни войски са неразделна част от нашия народ, защото в цялата си история с героизъм и храброст са 
защитавали и служили вярно на своя народ. Доказали са, че са ключов фактор за суверенитета, териториалната цялост и 
независимостта на България“, подчерта в словото си на церемонията държавният глава. 
По думите на президента именно хората са най-силното и ефективно оръжие на Сухопътни войски, защото не са допуснали 
да бъде пленено българско бойно знаме дори в най-тежките и неравностойни битки. 
„Вие сте тези, които не отказвате нито една задача, поставена от държавното ръководство и в условията на ограничени 
ресурси, при липсата на съвременно оборудване и въоръжение продължавате да усъвършенствате своите способности и 
с чест и достойнство да изпълнявате вашите отговорни мисии“, каза още Румен Радев. 
На тържественото събитие присъстваха началникът на отбраната генерал-лейтенант Андрей Боцев, заместник-министърът 
на отбраната генерал-лейтенант Атанас Запрянов, командирът на Сухопътни войски генерал-майор Михаил Попов, 
офицери от видовете въоръжени сили, слушатели и възпитаници на военната Алма матер, ветерани. 
 
√ Среща на външните министри на НАТО  
Вицепремиерът Екатерина Захариева заминава за Брюксел за Срещата на министрите на външните работи на страните-
членки на НАТО. 
Министрите на 29-те страни и Република Северна Македония ще финализират подготовката за Срещата на върха на 4 
декември в Лондон. 
Сред водещите теми ще бъдат сигурността в Черно море, повишаване на разходите за отбрана, обявяването на космоса за 
оперативен домейн на НАТО - наред с въздушния, земния, морския и кибер-пространството. 
Министрите ще обсъждат стратегически въпроси на сигурността като Русия, Китай и контрола на въоръженията. 
Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг вече обяви, че очаква в Северна Македония да стане пълноправен 
член на съюза догодина. 
 
√ През 2020 година ще имаме "умни градове" с 5G мрежи  
През 2020 г. в България ще има "умни градове" с 5G мрежи, обяви министирът на транспорта Росен Желязков. 
В средата на следващата година мобилните оператори ще получат честотите от радиоспектъра за изграждане на мрежи от 
пето поколение. За да бъдат стимулирани да изградят 5G, операторите ще получат честотите с 30% по-ниска цена, обявиха 
от Комисията за регулиане на съобщенията. 5G ще извърши революция в технтологичния свят, създавайки "умни градове" 
и ще промени живота ни изцяло. 
Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: В момента режимът за 
изграждането на мобилна станция е трета категория, тоест тя е приравнена на изграждането на ВЕЦ. Разбира се, режимът 
трябва да бъде облекчен. 
Иван Димитров, председател на Комисията за регулиране на съобщенията: В Комисията подготвяме процедури, с които 
да предоставим честотен спектър на телекомите, на мобилните оператори, за изграждане на мрежата. 
 
√ АПИ призовава: Шофьорите да подготвят автомобилите си, очаква се застудяване  
Със заповед на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски, от 20 ноември 
се въвежда зимното поддържане на републиканската пътна мрежа. АПИ призовава шофьорите, ако досега не са 
подготвили автомобилите за пътуване при зимни условия да го направят, тъй като от следващата седмица се очаква 
застудяване и по високопланинските райони е възможно дъждовете да преминават в сняг. 
В поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3000 снегопочистващи 
машини - снегорини, техника за разпръскване на пясък и т. н. Към момента по опорните пунктове са близо 1800 машини. 
В края на октомври АПИ провери готовността на пътноподдържащите фирмите за предстоящия зимен сезон 2019/2020. 
Осигурени са над 83 хил. т сол, 112 хил. т пясък, 3 340 т химически материали за обработване на пътната настилка на 
републиканските пътища, за да се осигури безопасното пътуване на шофьорите. Пътноподдържащите фирми продължават 
с доставките за предстоящия зимен сезон. 
На директорите на 27-те областни пътни управления е разпоредено да следят прогнозите по райони и със завишено 
внимание да предприемат необходимите действия за обработка на настилките във високопланинските райони и 
проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания по усойните места. Необходимо е шофьорите да карат 
внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение, необходимата дистанция и да не предприемат 
резки маневри. 
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното 
поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от 
денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ. 
В агенцията целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за 
състоянието по републиканските пътища. 
 
√ Ясен Тодоров: Целта по време на повторното гласуване беше да се протака  
"Аз също мисля, че всичко е записано в Конституцията и в Закона за съдебната власт. По време на повторното гласуване за 
Иван Гешев, малка част от членовете на ВСС се опитаха да превърнат тази важна процедура в един абсолютен цирк. Три 
часа се водиха процедурни спорове. А в закона ясно е записано как следва да се действа". Това заяви бившият член на 
Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров в студиото на "Още от деня". 
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По-рано днес президентът Румен Радев каза, че няма да бави отговора дали ще подпише указа за назначаването на Гешев 
за главен прокурор. Той беше категоричен, че няма да приема ултиматуми от никого. 
"Целта по време на повторното гласуване беше да се протака, да се създаде напрежение. Отвън имаше митинг, на който 
се извършиха доста хулигански прояви от хора, които не знам дали знаеха защо са там. Сега протестиращите настояват 
президентът да не подписва указа и да се обърне към конституционния съд", каза още Ясен Тодоров. 
Той нарече исканията на протестиращите абсолютно незаконен политически натиск върху държавния глава. 
Съображенията на Румен Радев за неподписването на указа за назначаването на Гешев бяха свързани само с процедурата, 
а не с качествата на кандидата за главен прокурор. 
Тодоров беше категоричен, че при повторното предложение, направено от пленума на ВСС, президентът е длъжен да 
издаде указ. 
"Като за трима го изслушваха Иван Гешев, колкото продължи избора на Сотир Цацаров преди 7 години, но тогава имаше 
трима кандидати", коментира бившият член на ВСС. 
На въпроса щеше ли да протече по-добре гласуването, ако имаше състезание, Ясен Тодоров отговори: 
"Промените в закона от 2016 година и предшестващите ги промени в Конституцията от 2015 година заложиха този капан. 
Ако беше останала старата ситуация, 5-имата членове на ВСС, които не гласуваха в подкрепа на Гешев, щяха да имат 
възможността да направят свои номинации и щеше да има втори кандидат. Но след като се дава възможност само на 
прокурорската колегия да номинира, най-нормалното нещо беше тя да си направи, жаргонно казано, един предварителен 
кастинг, да се обедини около един кандидат, защото ако прокурорската колегия не е единна, вероятността да не се получи 
избор, е много голяма". 
 
√ 158 къщи за гости са с пълна санкция заради злоупотреба с евросредства  
В края на седмица изтича 14-дневният срок, в който собствениците на къщите за гости с открити нарушения могат да дадат 
своите възражения към фонд "Земеделие". Това съобщи в предаването "Още от деня" изпълнителният директор на фонда 
Васил Грудев. Във фонд "Земеделие" изготвиха актове за държавни вземания, които бяха връчени на собствениците на 253 
къщи за гости у нас, които не са използвани по предназначение. Санкциите са в резултат на извършените проверки през 
лятото на тази година. 
След като приключи 14-дневният срок, във фонд "Земеделие" ще бъдат разгледани възраженията на собствениците на 
къщи за гости и там където ще се издаде окончателен акт, незабавно ще бъде сезиран НАП и ще се пристъпи към запор и 
връщане на парите. 
Става дума за фирми, които са получили финансиране по Програмата за развитие на селските райони за времето от 2007-
2013 г. Те бяха проверени това лято по разпореждане на министър Десислава Танева, след скандала с имоти на политици. 
Скандалът с къщите за гости тръгна от разкритията на прокуратурата за бившия заместник-министър на икономиката 
Александър Манолев. 
От проверените 276 къщи за гости, 253 са с нарушения и само 23 са изрядни. Собствениците на къщи с нарушения ще 
трябва да връщат над 46 млн. лева. 
На 158 обекта е наложена пълна санкция на използваните евросредства. Останалите ще връщат само част от парите. 
Най-честото нарушение е, че къщите не се използват по предназначение. Освен това много от тях не са изпълнили 
заложеното в бизнес плана да открият нови работни места. 
Сравнително голям брой къщи, които ще трябва да връщат пари, са от района на Благоевград и София. 
В село Караполци, община Елин Пелин, има две къщи за гости, изградени с евросредства. И двете са в списъка на фонд 
"Земеделие" и трябва да връщат 100% от парите. Едната субсидия е малко над 390 000 левa, а другата - близо 340 000. 
Първата къща е регистрирана в Туристическия регистър като място за настаняване от 2015 г. Виждаме и табелка за 
категория 2 звезди. 
И в двете къщи за гости в село Караполци не открихме никого зад високите стени. Местните хора разказват, че след 
проверките през лятото тази година къщите стоят заключени. 
Според кмета на Караполци имотите за гости са на една фамилия. 
Опитите да се свържем със собствениците останаха без резултат. Кметът е доволен, че някой инвестира в селото, но така 
и не можа да каже дали стопаните приемат гости. 
Ангел Бонев - кмет на с. Караполци: Идвали са и търсят по различни въпроси и проблеми съдействие. Но ние не знаем 
кой идва в тези къщи и какво се прави в тях. 
Венямин Тодоров е собственик на къща за гости с пекарна и заведение в село Добърско, която работи от 2 години. Според 
него проверката на фонд "Земеделие" през лятото не установила нарушения. Сега обаче Тодоров е получил писмо за 
държавно вземане, според което трябва да върне над 380 000 лв., получени за изграждане на обекта. Според писмото, 
причините са, пропуски в изпълнение на бизнес плана. 
Венямин Тодоров - собственик на къща за гости, Добърско: Две са точките - едната касае брой персонал за тези 3 години, 
а другата е оборот. 
Подали сме жалба към органите, които ще разгледат нашия казус и ще очакваме решение от съда и от ДФЗ Земеделие. 
И собствениците на хижа "Предел хът" край Благоевград също предприемат подобна мярка. След проверка те получили 
писмо, според което трябва да връщат 138 000 лв, използвани за ремонт на сградата и за купуване на външни атракциони. 
В предаването "Още от деня" изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Васил Грудев заяви, че връщането на парите 
ще се проточи дълго. 
Васил Грудев - изпълнителен директор на ДФ "Земеделие": Процедурата ще бъде дълга, тъй като следва цикъла на 
публично - държавни вземания. Сега изчакваме да получим възражения от страна на бенефициентите, които да обяснят 
за невъзможността да приемат гости. 
Грудев коментира и случая с къщата за гости на бившия заместник-министър на икономиката Александър Манолев. 

http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/etapna_ocenka_ot_reviziranite_288_kasti/
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Васил Грудев: Това е опит за измама. Няма класическа схема за злоупотреба с европейски пари, а има опит за измама. При 
тази къща липсва каквото и да е функциониране и дори и опит за работа като къща за гости. Подготвяла се е като изкуствена 
инвестиция. Наблюдавахме балона с къщите за гости и той беше през 2013, сега това е невъзможно. 
Според Грудев България е в средата на класацията сред Европейските страни за това доколко коректно сме изпълнили 
бизнес плановете за изграждане на къщи за гости с евросредства. 
Ако собствениците не искат да върнат парите? 
От фонд "Земеделие" са категорични, че за всички собственици процедурата на събиране на парите ще мине през НАП и 
когато вземането бъде обезпечено със средства от самите къщи, те ще бъдат възстановени на Държавния бюджет. 
 
√ Руски медии: И двете тръби на "Турски поток" са запълнени с газ  
Газопроводът "Турски поток" ще бъде въведен в експлоатация до края на 2019 г., като и двете му тръби са запълнени с газ, 
пише Газета.ру. "Газпром" обяви в прессъобщение, че запълването на тръбите отбелязва последния етап преди 
въвеждането в експлоатация, което трябва да пренася руски природен газ под водите на Черно море до Турция и от там в 
страните от Европейския съюз и Югоизточна Европа. 
Общият капацитет на газопровода е 31,5 милиарда кубически метра газ годишно. Дължината му е 930 километра. 
Газът е подаден от компресорната станция Руска до Къйъкьой, където излизат тръбите на турския бряг. След излизането 
на тръбите от морето те продължават през турска територия до границите на съседни европейски държави. 
По-рано стана ясно, че "Турски поток" може да попадне под ударите на санкциите на Комисията по външна политика на 
Сената на САЩ, налагани на физически лица и компании, които строят тръбопровода "Северен поток 2". Причината за 
санкциите са "въпроси за енергийната сигурност на Европа". 
 
√ Първи телевизионен дебат преди изборите във Великобритания  
Във Великобритания се състоя първия телевизионен дебат преди изборите на 12 декември. Допитване до общественото 
мнение показва, че той е приключил без явен победител. 
С ръкостискане съперниците Борис Джонсън и Джеръми Корбин зададоха тона на политическия дебат във 
Великобритания. Министър-председателят и лидерът на лейбъристите участваха в първия телевизионен дебат преди 
извънредните общи избори, насрочени за 12 декември. 
Излизането на Великобритания от ЕС беше в центъра на изказванията и на двамата политици. Публиката в студиото обаче 
се разсмя при думите на Корбин, че позицията му за Брекзит е ясна. 
Джеръми Корбин, лидер на Лейбъристката партия: Ще имаме референдум, ще имаме преговори и ще изчакаме 
резултатите. 
Смях предизвикаха и някои от отговорите на Борис Джонсън. Британският премиер заяви, че само той е в състояние да 
изведе Великобритания бързо от Европейския съюз. Запитан от водещата кой чуждестранен лидер харесва най-много, 
Джонсън отговори: 
Борис Джонсън, министър-председател на Великобритания: От всичките 27 страни членки, защото те ми дадоха 
фантастична сделка и това ни дава възможност да излезем от Европейския съюз. 
Проучване след дебата показва, че силите са изравнени. Според 51% от анкетираните Борис Джонсън се е представил по-
добре, докато 49 на сто смятат, че това е бил Джереми Корбин. 
 
БНР 
 
√ В НС разглеждат Закона за корпоративното подоходно облагане на второ четене  
Парламентът ще разгледа на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Текстовете 
предизвикаха скандал между управляващи и опозиция. 
Няколко са важните облекчения за физическите лица, които парламентът трябва да приеме на второ четене. 
Гражданите със свидетелство от ТЕЛК няма да сканират допълнително документи, необходими за данъчни облекчения. 
Няколко са важните облекчения за физическите лица, които парламентът трябва да приеме на второ четене. Гражданите 
със свидетелство от ТЕЛК няма да сканират допълнително документи, необходими за данъчни облекчения. 
Относно общинското облагане, текстовете предвиждат данъкоплатците да са задължени при дарение, което не е от майка 
или от баща, и не е имот или моторно превозно средство да се декларира пред съответната община. 
Текстовете, касаещи Данъка върху добавената стойност, предпоставят данъчните да могат да регистрират по ДДС две или 
повече свързани фирми, ако сборът на оборотите не надхвърли прага от 50 000 лева. 
Предвижда се при наличие на основание за ползване на данъчно облекчение собствениците на автобуси, които извършват 
обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабо населените места, които се субсидират 
от общините да уведомяват общината, като подават данъчна декларация до месечен срок от настъпване на 
обстоятелствата. 
От БСП и ДПС не са съгласни с начина, по който се правят промените, защото не са били внесени като пакет. Филип Попов 
коментира: 
"В буквалния и в преносния смисъл решават колко кожи да смъкнат от гърба на българските граждани.  
Йордан Цонев: "ПГ на ДПС няма да подкрепим пакета данъчни закони". 
Председателят на Бюджетната комисия Менда Стоянова с мотивите за подкрепа: 
"Европейски директиви, за които цялата зала трябва да е съгласна, че трябва да бъдат транспонирани, няколко 
разпоредби, които касаят намаляване административната тежест и няколко разпоредби, които може би вие няма да 
подкрепите, но тяхната цел е единствено и само даване, избягване на възможността от страна на данъкоплатците да 
укриват данъци". 
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√ Търговската сделка между САЩ и Китай все още е изправена пред сериозни препятствия  
Китай и САЩ все още трябва да изминат дълъг път за прекратяване на търговската война, като в естеството на двустранните 
отношения продължава да има съществени различия, въпреки продължаващите разговори за евентуална "първа фаза" от 
търговското споразумение, съобщава във вторник англоезичното водещи китайско онлайн издание Global Times, 
цитирайки служители, бизнес лидери и експерти. 
Разликите бяха видими във вторник по време на бизнес кръгла маса в Пекин, където настоящи и бивши служители, бизнес 
лидери и висши експерти от двете страни си размениха откровени мнения за търговските отношения и как трябва да се 
продължи напред. 
Един от най-големите проблеми е, че американските служители и бизнес лидерите смятат, че не са спечелили толкова 
много от присъединяването на Китай към Световната търговска организация (СТО), колкото са очаквали, докато китайската 
страна се опитва да докаже, че всички страни - Китай, САЩ и целят свят - се възползват от това, заяви пред репортери Дзън 
Яншен, главен изследовател на Китайския център за международни икономически обмени, след като той присъства на 
кръглата маса за американски и китайски предприемачи. 
Тази фундаментална разлика е в основата на близо 18-месечната търговска война между двете най-големи икономики в 
света. Ако проведената в Пекин бизнес кръглата маса е някаква индикация, търговските преговори все още са изправени 
пред големи пречки за постигане на каквато и да е справедлива и разумна сделка. 
Търговските преговарящи от двете страни се опитват да постигнат "първа фаза" от по-всеобхватно споразумение, но 
продължава да има несигурност кога, и дали изобщо могат да го направят. 
Global Times все пак отбелязва, че двете страни проведоха "конструктивни" дискусии по телефона в неделя по отношение 
на основните проблеми на първата фаза от търговската сделка и се договориха да поддържат тесен контакт. 
Тимъти Стратфорд, председател на Американската търговска камара в Китай, който също присъства на бизнес кръглата 
маса във вторник, заяви, че макар бизнесът да изглежда насърчен от продължаващите усилия, има "сериозни проблеми", 
които трябва да бъдат решени. 
"Смятаме, че все още има много големи различия в мненията на двете правителства, така че се надяваме, че и двете страни 
могат да постигнат разбиране възможно най-скоро", посочи Стратфорд пред репортери след срещата при затворени врати. 
Китайските представители заявиха нееднократно, че като условие за всяка евентуална търговска сделка и двете страни 
трябва едновременно и пропорционално да отменят съществуващите тарифи, но американските управляващи не 
показаха, че биха били благосклонни по този въпрос. Вместо това президентът на САЩ Доналд Тръмп дори заплаши, че 
ще наложи повече тарифи за китайски стоки, ако скоро не бъде постигната сделка. 
Според водещото англоезично китайско издание има два критични фактора във времето, когато Тръмп иска да постигне 
сделка. Първият, САЩ скоро ще трябва да решат дали да продължат или не с повишенията на митнически тарифи, 
планирани за средата на декември - ход, който вероятно ще промени посоката на разговорите към по-добра или по-лоша. 
Вторият, Тръмп е изправен пред разследване за импийчмънт и предстояща предизборна надпревара, когато неговата все 
по-непопулярна търговска война може да осигури допълни амуниции за неговите противници в рамките на САЩ. 
За Китай обаче са необходими стратегическо търпение и решимост при справянето с търговският конфликт, който може да 
продължи с години, като същевременно азиатска страна продължава да преследва висококачествен икономически растеж 
и конструктивен ангажимент с останалия свят, смята Цзън Яншен, който също така е и съветник на различни китайски 
правителствени ведомства. 
"Само когато и двете страни не могат да се борят повече, ще има сътрудничество. Ако искате да ускорите прехода от 
неразумен конфликт към сътрудничество, трябва да се грижите добре за собствените си дела", посочи той и допълни: 
"Американците имат много малко историческо търпение. Те бързат. Китай има много голямо историческо търпение". 
Цзън Яншен също така каза, че за да преминат от "неразумен конфликт" към сътрудничество, Китай и САЩ ще трябва да 
преминат през период на конфронтация, който може да продължи повече от 15-те години, които бяха необходими на 
 
News.bg 
 
√ И собственикът, и шофьорът на колата са в системата "бонус-малус" 
Публикуваха предложения модел за системата "бонус-малус" на страницата на Комисията за финансов надзор (КФН) за 
обществено обсъждане, съобщиха от КФН. 
Отговорни за проекта на системата "Бонус-малус" са три институции: Комисията за финансов надзор (КФН), 
Министерството на вътрешните работи (МВР) и Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията (МТИТС). В подготовката участва и Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата". 
От днес, 19 ноември 2019 г., в едномесечен срок, трите институции, ще приемат писмени предложения от всички 
заинтересовани страни в обществото. 
Припомняме, че при представянето на предложението за системата "бонус-малус" през 2018 г., КФН обеща по-евтина 
Гражданска отговорност. И обещанието, и самото предложение обаче не бяха посрещнати с доверие от страна и на 
застрахователите. 
За да се осигурят равнопоставени условия на всички участници в системата "Бонус-малус" се предлага да бъдат 
предвидени само нарушенията и престъпленията, извършени след 01 януари 2020 г. 
Системата "Бонус-малус", съгласно предложения проект ще има два етапа. Първият етап е, когато влизат в сила 
разпоредбите за отчитанена извършените административните нарушения, заложени като фактори за определяне на 
"бонус-малус" класа на водача и собственика на колата от 01 януари 2020 г. 
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Вторият етап е влизане в сила на разпоредбите, които регулират определянето на "Бонус-малус" класа на водача и 
собственика на колата и коригирането със съответния коефициент на индивидуалната застрахователна полица от 01 
януари 2021 г.  
За да се избегне привилегировано третиране или дискриминация се предлага системата да е еднаква в случаите на 
моторни превозни средства, собственост на физически лица, юридически лица, държавата и общините. 
Според предложения модел носители на "Бонус-малус" класа са на самостоятелно основание собственикът и шофьорът на 
автомобила. 
Предлага се собственикът да бъде носител на класа за "бонус-малус" за всяка отделна кола. По такъв начин извършените 
нарушения с конкретния автомобил няма да натоварват други коли, притежавани от същия собственик и ще се избегне 
ефектът на разпростиране. 
С придобиването на моторното превозно средство се предвижда новият собственик да се класифицира в базов 
"неутрален" клас за "бонус-малус", който е равен на базовата застрахователна премия на застрахователя, съгласно 
тарифата без корекции.  
За да се избегне заобикаляне на системата, чрез фиктивно прехвърляне на автомобила и неговото повторно придобиване 
от същия собственик с цел изчистване на натрупани "малуси", се предлага, ако колата бъде закупена от същия собсвтеник, 
да се вземат предвид натрупаните "малуси" през предишните периоди на притежание при прилагане на правилата за 
преход. Целта е собственикът да се окаже в същия "бонус-малус" клас, който би имал, ако собствеността върху моторното 
превозно средство не е била прехвърляна. 
Предложението е шофьорът също да е носител на клас "бонус-малус", защото поведението на водача е основният фактор 
за причиняване на катастрофи. Целта на предлаганата система е да противодейства на рисковото поведение на водачите 
на превозни средства при движението им по пътищата.  
За да може да се отчита "бонус-малус" класът на водача се прави предложение за промени в законодателството. 
Предвижда се всички шофьори, включително и собственикът на колата, да се вписват в застрахователната полица 
"Гражданска отговорност". 
Ако не бъдат вписани всички шофьори, се предвижда да има административно наказание, както за водача, така и за 
собственика на автомобила. 
Изключения се правят за шофьорите на линейки, превозни средства със специален режим на движение, собственост на 
МВР и др. подобни, които имат право да ползват специален режим на движение. Изключението засяга и автомобил, 
собственост или е предоставено за ползване от лице, което е внедрило система за управление на пътната безопасност БДС 
ISO 39001, както и шофьорите на учебни автобуси или курсисти за шофиране.  
Това, че не се вписват в полицата, не значи, че шофьорите на тези служебни автомобили се освобождават от системата 
"бонус-малус". Тяхната система бонус-малус ще се пренася от служебния, на личния им автомобил. 
"Предлага се "бонус-малус" класът на водача да се определя към момента на вписване в застрахователната полица, като 
се отчитат административните нарушения и престъпления, установени с влезли в сила наказателни постановления, 
фишове, електронни фишове и присъди към момента на вписването в застрахователната полица", пишат авторите на 
системата. 
Предложението е при първо вписване в застрахователна полица водач, за който няма информация за влезли в сила такива 
актове за налагане на наказания да се определя базов "неутрален" клас за "бонус-малус".  
В проекта се предлагат две алтернативни скали за "бонус-малус": едната с 15 (петнадесет класа) при базов "неутрален" 
клас 6, пет класа "бонус" и девет класа малус. При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 
23% от базовата премия а в най-утежняващия "малус" клас се реализира увеличение от 400 % на базовата премия. 
Втората скала съдържа 20 (двадесет класа) при базов "неутрален" клас 8, седем класа "бонус" и дванадесет класа малус. 
При нея в най-облагодетелстващия "бонус" клас се реализира отстъпка от 25% от базовата премия, а в най-утежняващия 
"малус" клас се реализира увеличение от 400 % на базовата премия. 
И двете предложени скали са разработени от консултанта и на база на изчисления индекс на издръжливост са сред най-
балансираните от всичките единадесет предложени варианта. Скалата на "бонус-малус" класовете заедно с 
коефициентите за промяна на базовата застрахователна премия се определят в Приложение № 2 към проекта на наредба.  
На сайта на КФН може да бъде разгледан целият пакет документи, включващ проект на Наредба за системата "Бонус-
малус" по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. Там е поместен и проект за 
последващи промени в Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по застраховки "Гражданска 
отговорност" на автомобилистите и "Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, мотивите към 
направените предложения: https://www.fsc.bg/bg/normativna-uredba/obshtestveni-konsultatsii/ 
Предложенията за системата бонус-малус могат да бъдат отправени на телефон, КФН: 0800 44 444 и мейл КФН: bonus-
malus@fsc.bg 
 
Дневник  
 
√ Главният прокурор Сотир Цацаров е предложен за шеф на антикорупционната комисия  
Сегашният главен прокурор Сотир Цацаров, чийто мандат официално изтича през януари, е номинацията на 
управляващите за председател на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото 
имущество (КПКОНПИ). Това обявиха официално на пресконференция от ръководството на групата на ГЕРБ, както и 
депутати от ВМРО и от "Атака". 
Номинацията, която е подписана от депутати от трите партии, ще бъде внесена в деловодството на парламента днес. 
Цацаров беше и в Народното събрание, но си тръгна преди изявлението и не застана на трибуната с политиците, които го 
предложиха и обосноваваха кандидатурата. Депутати от НФСБ не били подписали предложението. 
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Засега единственият друг официално обявен кандидат е от партията на Веселин Марешки "Воля" - депутатът Симеон 
Найденов. От останалите парламентарни сили кандидатури не са издигани. БСП трябваше да обсъжда темата днес 
следобед, но неофициално социалисти коментираха, че нямат подходящ кандидат, който да предложат, и то с ясното 
разбиране, че няма да бъде избран. Срокът за номинации изтича утре. 
Според източници на "Дневник" в спецслужбите разговори да поемат поста са водени и с Недялко Недялков – зам.-
директор на ДАНС, с Ивайло Иванов – главен секретар на МВР, и с Христо Терзийски – директор на Главна дирекция 
"Национална полиция". Те обаче отказали. До днес на обед вариант за поста беше и настоящият депутат и бивш зам. 
вътрешен министър Красимир Ципов. 
Кой е преговарял и още за екипа Гешев - Цацаров 
"Разговорите с г-н Цацаров съм ги водил само и единствено аз, защото трябваше да бъде човек - малко или много "синя 
каска", да не е обвързан с никакво партийно или политическо ръководство. В момента това, че ние сме се обединили около 
една кандидатура, не означава, че това е политическа кандидатура", заяви пред журналисти депутатът от ВМРО Емил 
Димитров. За нас трябваше да бъде човек, който да е работил и да знае естеството на работата, допълни той. И след това 
обяви: "Г-н Цацаров е това, което всички останали не са", като допълни, че той не е искал да се занимава, но го убедили и 
се съгласил. 
От думите му се разбра, че екипът между бъдещия главен прокурор Иван Гешев и Цацаров като шеф на антикорупционната 
комисия би бил най-добре работещият и това мнение се споделяло от много негови колеги в парламента, а много други 
се били притеснили. Димитров дори цитира разговори с депутати, които казвали, че за поста е подходящ "или Цацаров, 
или да не се занимаваме, все ни е едно кой ще бъде друг". Имаме един главен прокурор и една агенция със сходни 
функции, допълни Димитров. 
Според шефа на групата на ГЕРБ Даниела Дариткова за председател на комисията трябва да бъде избран български 
гражданин с високи професионални и нравствени качества и най-малко 10 години юридически стаж. По думите й дали 
борбата с корупцията да бъде успешна е въпрос, който касае интересите на всички български граждани, тъй като среда, 
освободена от корупция, привлича инвеститори. 
Колегата й Валентин Радев смята, че Цацаров знае къде е разделението на властите и е убеден държавник. На въпрос на 
журналисти за изказването на главния прокурор за "две сгради, където се вземат решенията за тримата големи", той каза, 
че Цацаров го е убедил в разделението на властите, без да се съобразява с партиите. 
Депутатът от "Атака" Явор Нотев обяви, че Цацаров има своята нагласа и професионална готовност да поеме тежестта на 
тази длъжност. Освен това той бил заявил и демонстрирал готовност, заради което можело да му гласуват доверие. 
Пресконференцията бе прекъсната, без да бъде отговорено на всички въпроси на журналисти 
Какво каза Цацаров за евентуалната му номинацията 
Въпросът за евентуалната номинация на Сотир Цацаров за председател на антикорупционната комисия бе отправен на 14 
ноември веднага след като Висшият съдебен съвет (ВСС) повторно избра с 20 гласа "за" и 4 гласа "против" Иван Гешев да 
заеме поста му. 
Попитан дали е получавал покана да оглави антикорупционната комисия КПКОНПИ и как ще се развие професионалната 
му кариера Цацаров каза, че все още не е започнал да мисли за пенсиониране, но ако има някакви намерения, ще ги обяви 
официално. 
Силвия Великова от БНР го попита дали смята да завърши мандата си, който изтича официално на 10 януари 2020 г., а след 
това добави: "Аз съм", за да бъде видяна в препълнената с журналисти зала. 
"Ама знам, че сте вие. Мислите ли, че не мога да ви позная дори и по гласа? Ако имам някакви планове и намерения за 
бъдещето си, които могат да включват и предаване на щафетата, а могат да включват и да доизкарам мандата си, преди 
да ги съобщя, ще ги обсъдя първо със семейството и със себе си", отговори главният прокурор. 
Днес Цацаров си тръгна, без да отговаря на въпроси на медиите. Според Красимир Ципов от ГЕРБ това ще стане по време 
на изслушването преди избора. 
Как ще бъде избран нов шеф на комисията 
Номинираните за поста кандидати трябва в срок от 7 дни да представят необходимите документи, в които да бъдат 
включени също декларация за имущество и конфликт на интереси, както и концепция за работата на комисията. След 
становища на неправителствени и научни организации кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната комисия, а 
гласуването ще бъде в пленарната зала. 
Изборът е с обикновено мнозинство - с поне половината от гласовете на присъстващите депутати. За избран се смята 
кандидатът, който събере най-много гласове. Според депутати изборът ще бъде факт до три седмици, т.е. в мандата на 
Цацаров като главен прокурор. Няма законов срок за встъпване в длъжност, но до месец трябва да освободи стария пост, 
което на практика ще съвпадне с изтичането на мандата му. 
Новоизбраният председател на антикорупционното звено ще довърши мандата на доскорошния председател Пламен 
Георгиев и съответно няма да има пълния 6-годишен мандат, а се очаква да оглавява комисията в следващите около 4 
години. Георгиев беше избран на поста през пролетта на 2018 г., но покрай продължителните скандали с имотите на 
властта и разкритието за незаконно надстроения му мезонет той подаде оставка през юли тази година. 
Как се освобождава главен прокурор 
Макар и депутати да смятат, че най-вероятно няма да се стигне до предсрочно прекратяване на мандата на Сотир Цацаров 
като главен прокурор, пречка за това няма. 
Главният прокурор се назначава и освобождава от президента по предложение на Висшия съдебен съвет. Официално 7-
годишният мандат на Сотир Цацаров изтича на 10 януари 2020 г. Ако той реши да освободи поста преди изтичането на 
мандата, трябва да подаде оставка пред ВСС, а след това държавният глава да го освободи. 
В случай че не е приключила процедурата по избор на нов главен прокурор (президентът Радев все още не е подписал указ 
за назначаването на Иван Гешев), ако Цацаров освободи поста, той трябва да бъде поет от негов заместник – Иван Гешев. 
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√ България не търси таланти - защо е сред най-неспособните в ЕС да ги привлича и задържа  
България изостава от почти всички европейски държави в умението си за създава, развива, привлича и задържа таланти 
сред българите и от чужбина. Тази година страната е подобрила резултата си спрямо миналата година, а за пет години се 
е оттласнала от дъното, но подробните данни показват, че това се дължи основно на единствените ѝ добри показатели - 
ниските разходи за живот и относителният ръст на работещите. 
Привличането и задържането на талантливи служители и дори възнаграждението на управленския персонал не е 
приоритет на компаниите, страната и бизнесът не могат да се похвалят с мотивация на работещите и забележими политики 
за спиране изтичането на мозъци. По-евтино е, но и качеството на живот не е високо, а състоянието на правораздаването 
не гарантира защита на частните права на ниво, което да прави страната привлекателна за талантливите българи и 
чужденци. 
Това са изводите в доклад на Института за развитие на управлението (IMD) в Лозана, едно от най-елитните учебни 
заведения за бизнес администрация в света. Световната класация за таланти (World Talent Ranking) проследява как 
страните "развиват, привличат и задържат високо квалифицирани професионалисти". Използват се три групи фактори - 
инвестиции и развитие, привлекателност за страната и подготвеност на кадрите. В тези групи има общо 32 критерия - от 
конкретни данни до оценка качеството на инвестициите - и всеки фактор има еднаква тежест в крайния резултат. 
За няколко години България се е изкачила в списъка от 63 държави - от самото дъно преди четири години (61-во място, 
когато и измерваните държави бяха толкова) до 52-ро през тази. Миналата година тя изпреварваше само Словакия, а тази 
- още две източноевропейски членки на ЕС, които са съвсем близо в класацията: Хърватия (53), Румъния (55) и Словакия 
(57). 
Авторите на доклада отбелязват, че обучаването и задържането на талантлива работна сила е ключово за укрепване на 
конкурентоспособността, "особено в сегашния динамичен пейзаж", в който предизвикателствата пред правителствата, 
бизнеса и обществата ще са все по-големи. 
 
 

 
 
Освен повечето страни от ЕС преди България са и Саудитска Арабия, Казахстан, Индонезия, Филипините, Украйна и 
Йордания. 
Инвестиции и развитие 
Резултатите на България в първата категория фактори - инвестиции и развитие (инвестицията в и развитието на таланти в 
страната) са най-добри от трите категории, макар че средната им стойност почти "тъпче на едно място" от 2015 г. насам 
(тогавашната 47-ма позиция става 44-та година по-късно и спада с 2 позиции тази година), но само там се отчита спад 
спрямо предходната година. В Европа с по-лош резултат са Словакия и Румъния (съответно 47-а и 54-та). 
Като силни страни са описани делът на жените в работната сила (46.4% или 25-о място) и правителствените разходи за 
образование, които се падат на ученик в гимназиалния етап на образованието, измерени като дял от БВП на глава от 
населението (21.7% или 27-мо място). Като по-добър спрямо други държави показател е отбелязано съотношението между 
учители и ученици в гимназиалния етап на образованието (12.64 или 36-о място). Но резултатите от оценката на PISA за 
уменията на 15-годишните българи поставят страната на 42-а позиция. 
Останалите шест показателя не са отбелязани изрично като слабите страни на България, но позициите ѝ по всички от тях 
са ниски: съотношение на ученици към преподаватели в началното образование (46), бюджет за образование като дял от 
БВП (48), общите публични разходи, които се падат на ученик (50), прилагане на професионално обучение на стажанти 

https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-talent-ranking-2019/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2015/11/23/2655098_bulgariia_e_nai-neprivlekatelna_za_talantite_pokazva/
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(53), обучение на служители (55) и здравна инфраструктура (58). Резултатът по последния критерий (оценката е доколко 
"удовлетворява нуждите на обществото") е един от най-ниските за България и в трите категории. 
Привлекателност - единствено с ниските разходи 
Във втората категория - привлекателност ("степента, в която дадена страна ползва талантите в чужбина") България не е 
подобрила резултата си спрямо миналата година, но се е качила с 2 позиции спрямо 2015-а и е на 58-мо място. 
Рязко се отличава като преимущество цената на живота в страната. Тук България е четвърта: индексът на цените на стоки 
и услуги (вкл. жилищата) е 62.10 (за отправна точка се използва Ню Йорк с резултат 100). Преди България (т.е. по-евтино е 
там) са само Казахстан, Южна Африка и Румъния. Непосредствено след нас са Украйна, Колумбия и Турция. 
Не следва нито един резултат, който да поставя България в първата половина на списъка: 
- привличане и задържане на таланти като приоритет на компаниите (60-о място) 
- качеството на живот (59) 
- възнаграждение на управленския персонал (58) 
- мотивация на работещите (57) 
- изтичане на мозъци (56) 
- правосъдна система, работеща безпристрастно за всички (53) 
- възнаграждение в сектора на услугите (52). 
Малко по-добри са позициите в облагането на доходите (36) и излагането на замърсяване на въздуха (45). 
 
 

 
 
 
Подготвеност - слаби резултати с едно изключение 
В третата категория "подготвеност" или "наличието на умения и компетенции у талантите", където страната е на 55-о място 
(4 позиции по-добре спрямо 2015 г.) отново има един изключително висок резултат. Темпото на растеж на работната 
сила (2.86% в българския случай) поставя страната на трето място. Само Саудитска Арабия и Люксембург изпреварват 
България. След нея са отново Южна Африка и Колумбия, следвани от Мексико. 
Световната класация на таланта (на английски език). 
Подобно на предишната категория и тук по всички останали критерии резултатите са по-скоро слаби. Най-добра (37-а) е 
позицията при дела на чуждите студенти във висшето образование (1.71 на 1000 души, но не се измерва дали и колко 
остават да работят в България или просто използват по-достъпните университетски такси), следват езиковите умения като 

https://www.dnevnik.bg/file/3994337.pdf
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отговарящи на нуждите на компаниите (39-а). Адекватността на университетското образование към конкурентността на 
съвременната икономика (59) и образованието по мениджмънт (63, най-слабият резултат сред всички изследвани страни) 
са посочени като най-незадоволителните фактори. 
Не са много по-добри резултатите за: 
- наличие на квалифицирана работна сила (51) 
- съотносимост на началното и средното образование към нуждите на съвременна конкурентна икономика (51) 
- служители с финансови умения (57) 
- международен опит на мениджърите (55) 
- компетентни висши ръководители, които да бъдат наети (51) 
- дял на завършилите информационни технологии, инженерство, математика или природни науки (47) 
- владеене на чужд език на ниво, необходимо за нуждите на фирмата (39). 
Малки и средни европейски икономики оглавяват списъка 
Европейски държави оглавяват класацията и тази година - повечето от тях, малки и средноголеми икономики (най-
голямата сред тях, Германия, е едва 11-а), инвестиращи много в образованието и високото качество на живот. Швейцария 
и Дания са първа и втора за седма поредна година. Швеция е трета в последното издание. Източна Европа обаче е по-
ниско в класацията - с изключение на Естония и Литва. 
Под България са десетина страни, сред тях три от Европейския съюз: Хърватия, Колумбия, Румъния, Перу, Словакия, Турция, 
Индия, Мексико, Бразилия, Венецуела и Монголия. В долната част на таблицата проблемът е основно в изтичане на мозъци 
и слабите инвестиции в образованието. 
Най-голямата икономика в света, Съединените щати, е на 12-а позиция. Канада обаче се е сринала със 7 места (до 13-а) 
спрямо предходната година. Силни са резултатите в Азия - Сингапур е единствената неевропейска страна сред първите 
десет (с три позиции нагоре спрямо предишната година). В класацията 15-и е Хонконг (а континентален Китай, от който 
автономният регион е част, е едва 42-ри), Тайван - 20-и, Малайзия - 22-ра, Корея и Япония, съответно на 33-о и 35-о място. 
Как е в Източна Европа 
Начело тук е Естония, следвана от Литва и Словения. Но авторите подчертават някои особености на това защо естонците 
са на 27-о място в класацията и те не говорят добре за реално наличие на таланти в страната. Естония е на позиция 21 по 
Инвестиции и развитие, на 23 по привлекателност и на 35 по подготвеност на кадрите. Силен положителен ефект оказват 
оценката според PISA (5), замърсеността на въздуха (6) и участие на жените на трудовия пазар (7). 
Но след това идва съвсем различна реалност за предприемачите, търсещи качествени служители и мениджъри. По 
наличие на квалифициран персонал се оказва, че Естония е на последното 63-о място. Служителите с финансови умение 
са такъв дефицит, че тя е 58-а по този показател. Компетентни ръководители също се намират трудно - 57-о място. 
Отговорът е в критерия "изтичане на сиво вещество" (41) и слизането до 40 позиция в използването на стажове. 
По същия начин Словения (31) има съвсем прилични позиции по правителствени разходи за образование (10) и 
съотношение преподаватели към брой гимназиални ученици (8). Но е 42-а по привлекателност сред талантливите 
словенци и 53-та сред чужденците. Няма много качествени мениджъри с международен опит (49), компетентни висши 
ръководители (46) и студентите ѝ не се връщат много от чужбина (41). 
Защо реалното наличие на таланти е важно 
Успехът на инвестициите и развиването на таланти, както и способността да бъдат привличани и задържани те, се отразява 
в наличието на умения и компетентност сред работещите в страната, казват авторите. Когато оценяват реалното наличие 
на такива служители и лидери, те следят дали се увеличава работната ръка и качествата ѝ, както и доколко опитни и 
способни са наличните висши ръководители. 
Перспективите си личат по способността на образователната система да отговори на търсенето на таланти от 
предприемачите. Това се оценява според това дали училища и университети могат да запълнят вакантните места за опитни 
специалисти в икономиката и дали обучават достатъчно добре на чужди езици. Накрая, от IMD следят и оценките според 
PISA и дали следващите в чужбина след това се прибират в родината си.  
 
 „Мениджър Нюз“ 
 
√ Промени във Валутния закон и закона за горивата в дневния ред на правителството днес  
Проекти на промени на Валутния закон, както и на Закона за административно регулиране на икономическите дейности, 
свързани с нефт и продукти от нефтен произход /т. нар. закон за горивата/, се очаква да одобрят министрите на днешното 
редовно правителствено заседание. Това съобщи пресслужбата на кабинета.  
В дневния ред е предвидено още Министерският съвет да одобри и доклад за отчет на напредъка към 18 октомври 2019 
г. в изпълнение на мерките от 2016 г. за приемане на План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, 
възпрепятстващи нарастването на инвестициите.  
Министрите се очаква да гласуват и приемането на проект на международен договор за материали, доставка на 
оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на комплектомобилна производствена линия за 
метални конструкции (Ultimate Building Machine System - UBM). 
 
√ ИПИ представи алтернативен бюджет за по-високи доходи  
Обръщане на тенденцията в данъците чрез мерки за намаляване на данъчно-осигурителната тежест, покачване на заплати 
в публичния сектор, в т.ч. на педагогическия персонал, но след реформа, повече свобода и избор в пенсионното и 
здравното осигуряване, намаляване на преразпределението през бюджета и планиране на излишък като реален и 
прозрачен буфер са основните акценти в представения днес за 17 път Алтернативен бюджет на Института за пазарна 
икономика /ИПИ/. Философията на разчетите на Института този път почива на идеите за осигуряване на по-високи доходи 
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и в същото време, облекчаване на данъчната тежест при общо заложени приходи от малко над 45 млрд. лв. или 35,5% от 
БВП и разходи от 43,45 млрд лв, равняващи се на 34,3% от БВП. За сравнение, план сметката на правителството предвижда 
за първи път след кризата т.нар. бюджет 0 с абсолютен баланс между приходи и разходи в размер на 46, 82 млрд. лв. или 
36,9% от БВП. Всяка година ИПИ представя свой вариант на фискална рамка на публичните приходи и разходи малко след 
като финансовото министерство обяви план-сметката за следващата година. 
Сред приходните мерки от ИПИ предлагат 

• Премахване на данъци –върху дивидентите, лихвите и застрахователните премии (-175 млн. лв.); 

• Намаляване на данъка върху ЕТ на 10% (-65 млн. лв.); 

• Отпадане на някои данъчни облекчения –преотстъпване на корпоративен данък; ваучери за храна, 
преференциална ставка на ДДС за туризма (+274 млн. лв.); 

• Приемане на механизъм за МРЗ и МОД; административна реформа (-541 млн. лв.); 

• Реална финансова децентрализация чрез преотстъпване на 2 пр. пункта от подоходния данък на общините 
В частта за разходните мерки от ИПИ предвиждат 

• По-високи заплати в администрацията, но след реформа; 

• Оптимизиране на разходите за текуща издръжка; 

• Премахване на националните доплащания в селското стопанство; 

• Реалистични капиталови разходи. 
Какви биха били ефектите от подобно бюджетиране? Според ИПИ, това би довело реален бюджетен бюфер, формиран 
чрез излишък, по-добре платена, но оптимизирана администрация, повече разполагаем доход в населението, по-голям 
личен избор в осигурителните системи. 
Ето как изглежда в цифри сравнението между консолидираната фискална програма на Министерски съвет и ИПИ 

 
Източник: ИПИ 
Местните данъци и такси ще се увеличават в следващите две години, прогнозират още от ИПИ. Фокус в алтернативния 
бюджет на института тази година е фискалната децентрализация и затова в него са заложени мерки като "преотстъпва" 1/5 
от приходите от подоходното облагане на общините. Това са 876 млн. лв., които биха постъпили в общинските бюджети 
от облагането на доходите на българските граждани. В допълнение към това са направени някои промени в 
изравнителната субсидия и субсидията за капиталови разходи, като последните са насочени към малките общини за сметка 
на големите областни центрове. Така общините ще имат повече собствен ресурс, а държавните трансфери ще могат да 
бъдат насочени към по-малките и бедни общини и да постигнат по-сериозен кохезионен ефект, коментират икономистите 
Лъчезар Богданов и Калоян Стайков от института. 
През 2020 г. държавата предвижда да предостави трансфери на общините в размер на 4,2 млрд. лв., като от тях 3,7 млрд. 
лв. са за делегирани от държавата дейности, 200 млн. лв. субсидия за капиталови разходи и 350 млн. лв. трансфери за 
местни дейности. Данъчните приходи на общините през 2020 г. ще бъдат в рамките на 1 млрд. лв., тоест над 4 пъти по-
ниски спрямо общите трансфери от държавата. Това съотношение предопределя тежката зависимост на общините от 
трансфери и субсидии и често води до отлагане на публични инвестиции на местно ниво. Прехвърлянето на 1/5 от 
приходите от подоходното облагане на общините ще направи местните власти по-самостоятелни и ще им позволи да 
провеждат последователна и дългосрочна политика спрямо нуждите на съответното населено място, смятат от ИПИ и 
припомнят, че вече са внелси внесе отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов с предложение за данъчна 
децентрализация, като поставя фокуса връху подоходното облагане. Направеното предложение има за цел 1) да обвърже 
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общинския бюджет с икономическата активност в съответната община и по-специално с работните места и нивото на 
заплащане и 2) да повиши собствените данъчни приходи на общините, които към момента са под 15% от общинските 
бюджети. По този начин, всяка нова инвестиция и създадено работно място, както и всяко повишаване на заплащането 
или изсветляване на сиви доходи ще води автоматично до повече финансов ресурс в общинския бюджет. 
Пълна презентация на алтернативния бюджет може да видите тук. 
 
√ Ръст на европейските борси след удължаването на лиценза на Huawei в САЩ  
Основните индекси на водещите европейски борси записаха повишения във вторник, следвайки решението на САЩ да 
удължи с още 90 дни лиценза, позволяващ на американските компании да продължат да работят с китайския технологичен 
гигант Huawei, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 2,88 пункта, или 0,71%, до 408,87 пункта. Немският DAX се повиши с 
153,02 пункта, или 1,16%, до 13 360,03 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 87,92 пункта, 
или 1,20%, до 7 395,62 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 31,88 пукта, или 0,54%, до 5 961,67 пункта. 
Решението на администрацията на американския президент Доналд Тръмп за удължаване на лиценза за работа с Huawei 
идва на фона на новини, че Пекин гледа с песимизъм на развитието по т. нар. „първа фаза“ от търговското споразумение с 
Вашингтон, 
Междувременно автомобилният сектор се възстанови след вчерашния спад, който беше най-лошият за последните 6 
седмици, след като стана ясно, че продажбите на нови коли в ЕС са се увеличили с 8,6% през октомври. Това е най-високото 
октомврийско равнище от 2009 г. насам и се дължи на силното търсене в Германия и Франция. 
Акциите на Volkswagen, BMW, Daimler, Renault и Peugeot поскъпнаха съответно с 1,69%, 1,15%, 0,96%, 1,61% и 0,43%. 
Повечето сектори в Stoxx600 отчетоха напредък, като изключение направиха компаниите от медийния сектор, които 
последваха срива с 19,32% на акциите на сателитния оператор SES, след като председателят на Федералната комисия по 
комуникациите на САЩ Аджит Пай подкрепи публично провеждане на търговете за отдаване на честоти за 5G мрежите в 
страната. 
Нови рекорди в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха ръст в понеделник, достигайки нови рекордни върхове, 
докато инвеститорите анализираха смесените сигнали на търговския фронт между САЩ и Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 31,33 пункта, или 0,11%, до 28 036,22 пункта, подкрепен от поскъпването с 
2,07% на акциите на Disney. Широкообхватният Standard & Poor’s 500 отчете ръст от 1,57 пункта, или 0,05%, до 3 122,03 
пункта, благодарение на печалбите в сектора на потребителски стоки от първа необходимост и този на недвижимите 
имоти. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 9,11 пункта, или 0,11%, до 8 549,94 пункта. 
От началото на месеца Dow и S&P 500 са добавили над 4% към стойността си, докато Nasdaq е напреднал с 5,8%. 
Печалбите на борсите обаче бяха лимитирани, след като от Си Ен Би Си събщиха, цитирайки правителствен източник, че 
китайските преговарящи са песимистично настроени към подписването на т.нар. „първа фаза“ от търговското 
споразумение с Вашингтон. От Пекин са притеснени от скорошното изказване на американският президент Доналд Тръмп, 
че той е не съгласен с отмяната на наложените до момента мита върху китайския внос в САЩ. 
Новината доведе до понижение на доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа до 1,815%. 
Репортажът на Си Ен Би Си дойде, след като китайската държавна медия съобщи през уикенда, че Пекин и Вашингтон са 
провели конструктивни разговори по телефона. 
Първата фаза на сделката се очаква да бъде подписана този месец. Именно оптимизмът около търговските преговори 
между двете най-големи икономики в света, комбиниран с разхлабването на паричната политика на Федералния резерв 
на САЩ, помогна на водещите индекси да достигнат нови рекордни върхове. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати във вторник на фона на 
притесненията около напредъка в търговските преговори между САЩ и Китай, пише Маркетоуч. 
„Липсата на значими икономически данни в Азия означава, че вниманието на инвеститорите остава насочено към 
ситуацията в Хонконг и търговските преговори. Нито една от двете теми обаче няма да вдъхне доверие на пазарите“, 
коментира Джефри Хейли от Oanda. 
В континентален Китай Shanghai Composite се повиши с 24,79 пункта, или 0,85%, до 2 933,99 пункта, докато по-малкият 
Shenzhen Composite напредна с 29,61 пункта, или 1,83%, до 1 646,80 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng добави 412,71 
пункта към стойността си, или 1,55%, достигайки ниво от 27 093,80 пункта. Акциите на AAC и Sunny Optical поскъпнаха с 
6,10% и 5,10%. 
Печалби бяха регистрирани в сектора на производителите на чипове, след като САЩ днес удължи с още 90 дни лиценза, 
позволяващ на американските компании да продължат да правят бизнес с китайския технологичен гигант Huawei. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 124,11 пункта, или 0,53%, до 23 292,65 пункта. 
Акциите на на Z Holdings, собственик на портала Yahoo Japan, се сринаха с 8,06%, след вчерашният силен ръст на фона на 
новината, че компанията придобива приложението за чат LINE. Книжата на Softbank и Sony поевтиняха с 1,34% и 1,30%. 
Южнокорейският измерител Kospi се понижи с 7,45 пункта, или 0,34%, до 2 153,24 пункта. В Австралия ASX 200 записа ръст 
от 47,40 пункта, или 0,70%, до 6 814,20 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 2,82 пункта, или 0,51%, до 552,95 пункта. BGBX40 се понижи с 0,37 пункта, или 0,34%, до 109,17 пункта. 
BGTR30 добави 0,07 пункта към стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 495,51 пункта. BGREIT се понижи с 0,99 пункта, 
или 0,76%, до 129,48 пункта. 
 

https://ime.bg/var/images/alternative_budget_ime_2020.pdf
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√ Извеждането от експлоатация на малките реактори в „Козлодуй“ ще приключи 7 години по-рано 
Общо досега са демонтирани 44 707 т материали, от които 34 361 т са освободени от регулиране 
Крайният срок за завършване на Програмата за извеждане от експлоатация на четирите малки реактора на АЕЦ „Козлодуй“ 
се съкращава със 7 години - от 2037 на 2030 г. Това съобщи Момчил Казаков, главен технолог на поделението „Извеждане 
от експлоатация на 1-4 блок“ в ДП „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) на семинар на дружеството, проведен в София по 
повод 15 години от създаването му. 
Съкращаването на срока е едно от предизвикателствата пред ДП РАО за извеждането на блоковете от експлоатация. 
Другите са едновременното извеждане от експлоатация на четирите блока, което е уникално в световен мащаб. „Не по-
малко предизвикателство е и наличието на два работещи блока на площадката – V и VІ блок на АЕЦ „Козлодуй“, посочи 
Момчил Казаков. 
Не по-малко трудно е и трансформирането на съществуващата инфраструктура в АЕЦ в инфраструктура за целите на 
извеждане от експлоатация, посочи още Момчил Казаков. Едно от най-трудните неща, с които се сблъскахме обаче, беше 
привличането на бившия оперативен персонал от четирите малки реактора за изпълнение на дейностите по извеждане от 
експлоатация, просто защото тези хора са работили дълги години на блоковете и си ги обичат едва ли не като живи 
същества, припомни Момчил Казаков. Нещо повече – някои от тези хора категорично отказваха дори да чуят, че блоковете 
ще бъдат нарязани и предлагаха те да бъдат оставени като паметници, което, разбира се, противоречи на изискванията за 
безопасност, категоричен беше Момчил Казаков. 
Разбира се, това отношение е напълно нормално, като се има предвид, че четирите малки реактора на АЕЦ „Козлодуй“ са 
работили между 21 и 24 кампании и са произвели по 66-69 млн. мегаватчаса електроенергия съответно всеки от тях. 
Шест години след спирането на блоковете от експлоатация българските правителства ги прехвърлят от АЕЦ „Козлодуй“ на 
ДП РАО заедно със съответния брой служители от централата към предприятието. Понястоящем поделението „Извеждане 
от експлоатация на 1- 4 блок“ е най-голямото в състава на ДП РАО, като в него работят 650 души. 
Вече е демонтирано почти цялото оборудване и турбо-фундаментите в машинната зала, като са оставени някои 
тръбопроводи, платформи за обслужване, клапани и пр., които ще бъдат необходими за продължаващия процес на 
извеждане от експлоатация. 
„Извадени са и всички касети-екрани и борните надставки от четирите малки реактора, частично са демонтирани борните 
възли, в процес на демонтаж е и междинния контур на четирите реактора“, отчете Момчил Казаков. „Общо досега са били 
демонтирани 44 707 тона материали, от които 34 361 тона са освободени от регулиране“, добави той. 
От тях демонтираните метали са 31 662 тона, от които са били дезактивирани и освободени от регулиране – т.е. продадени 
като скрап, 26 523 тона. Демонтираният бетон е 13 045 тона, от който е освободен от регулиране - 7 838 тона. 
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√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 20 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Управляващите дадоха крачка назад за първия ден от болничния. Как да спрат злоупотребите - гост Хасан 
Адемов от ДПС; 

- Антикорупционната комисия с номинации за шефове. Как ще се бори корупцията? 
- Инцидент или лекарска небрежност. Каква е причината за смъртта на 3-годишното дете в София? 
- Перник на протест срещу водния режим. Как се стигна до кризата - говори областният управител на града 

Ирена Соколова; 
БТВ, "Тази сутрин" 

- Ще стане ли главният прокурор Сотир Цацаров председател на КПКОНПИ? 
- Свидетелски разказ. Как се стигна до смъртта на 3-годишно дете в София? 
- Как Футболният съюз похарчи милиони левове от държавата за детски футбол? Разследване на bTV; 
- Кой изпрати тежка техника, за да разкопава коритото на р. Вит? 
- Защо Петър Москов ще прави поредния политически проект вдясно? 
- На живо: Перник на протест. Докога ще продължи сухият режим? 
- Защо беше намалена присъдата на акушерката Емилия Ковачева? 
- Българи в световната наука. С какво допринесохме за дейността на ЦЕРН? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Бунгало в гората вместо хотел в града. Или как гурбетчии се "опариха" от оферта за работа в Холандия? 
- Цацаров за шеф на Антикорупционния орган. Какви са мотивите за номинацията? 
- На гърба на Боян Петров. Рекламират добавки с твърдения, че са можели да спасят алпиниста. Погазване 

на закона или на морала? 
- Плащаш си водата, но оставаш 8 месеца на сухо. На живо - има ли напрежение в бургаския квартал 

"Победа"? 
- Перник на протест заради водната криза. Защо няма вода и в часовете, в които трябва да има? 
- Спор за път край Рупите. На живо - строи ли се върху защитена територия? 
- "Щрихи от един живот в трудно време". Говори Анастасия Мозер; 

 
√ Предстоящи събития в страната за 20 ноември 
Брюксел 
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- Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева заминава за Брюксел, където ще 
участва в среща на външните министри от НАТО на 20 ноември 2019 г. 

***  
София 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09.00 часа в Зала 8 на НДК, УНИЦЕФ организира Национален форум „С очи за всички", посветен на 

включването на децата и младежите с увреждания. 
- От 10.00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 10.00 часа в зала „Роял" на „София Хотел Балкан", председателят на Народното събрание и председател 

на ПАЧИС Цвета Караянчева ще открие 54-тата Генерална асамблея. 
- От 10.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще бъде представен доклад-анализ на тема: „Достъп до 

здраве", посветен на достъпа до лекарства в България. 
- От 10.30 ч. в кабинета на изпълнителния директор на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" проф. д-р Асен Балтов ще 

бъде подписан договор с ЧЕЗ България Инвестмънт (CBI) за реконструкция и модернизация на сградите 
на спешната болница. 

- От 11.00 часа пред сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий", министърът на вътрешните работи Младен 
Маринов ще ръководи Националния щаб в рамките на Национално пълномащабно учение „Защита 2019 
г.". 

- От 14.00 часа пред Народния театър доброволци на БМЧК ще раздават Донорски карти. 
- От 14.00 часа ще се проведе заседание на Комисия по икономическа политика и туризъм. 
- От 14.00 часа ще се проведе заседание на Комисия по транспорт, информационни технологии и 

съобщения. 
- От 14.30 часа ще се проведе заседание на Комисия по труда, социалната и демографската политика. 
- От 14.30 часа ще се проведе заседание на Комисия по земеделието и храните. 
- От 15.30 часа ще се проведе заседание на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските 

фондове. 
***  
Банско 

- В 11.00 часа в Тържествената зала на читалище „Никола Вапцаров" ще бъде поставено началото на 19-то 
издание на Банско филм фест. 

***  
Бургас 

- След 18.00 часа ще бъде спряно водоподаването, то ще се нормализира към полунощ на 21 ноември 
(четвъртък) срещу 22 ноември (петък). 

***  
Велико Търново 
 

- От 17.00 часа пред Общината, ще се проведе „Коледна въртележка" - запалване на коледните светлини. 
***  
Кюстендил 

- От 14.00 часа, ще се проведе заседание по образуваното дело по жалба на Красимир Чаврагански, в 
качеството му на кандидат за кмет на Община Бобов дол, с която оспорва решение на Общинска 
избирателна комисия (ОИК) - Бобов дол за избор на кмет. 

***  
Перник 

- От 9.00 часа пред сградата на "ВиК-Перник" ще се проведе протест заради водния режим в града. 
***  
Пловдив 

- В 11.00 часа в пресклуба на БТА ще се проведе пресконференция на СДС - област Пловдив на тема - анализ 
на резултатите от местните избори. 

- В 12.00 часа в офиса на ПП ''Съюз за Пловдив'' на ул. "Софроний Врачански" ще се проведе 
пресконференция по повод настояването на партията за пълна ревизия на Транспортния проект и парите 
по ОП „Региони в растеж" и „Пловдив 2019". 

- От 17.00 часа във Втора аудитория на Медицински университет - Пловдив ще се състои Учредително 
събрание на Асоциацията на българските медици, стоматолози и фармацевти - франкофони. 

***  
Стара Загора 

- От 18.00 в залата Младежкия дом за трета поредна в Стара Загора ще работи Общински детски съвет. 
***  
Шумен 

- От 10.00 часа в РЗИ ще се проведе пресконференция за Националната информационна кампания в 
подкрепа на донорството и трансплантацията под мотото „Да! За живот!" с участието на д-р Петко 
Загорчев - областен координатор по донорство. 

- От 10.30 часа в НЧ "Тодор Петков 1963" ще се проведат ежегодните "Есенни празници с пчели и мед", 
съвместно със "Съюз на българските пчелари"- Шумен. 


