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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
3е-news.net 
 
√ Доброто корпоративно управление увеличава 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 
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 
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. 
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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). 
 
Web Cafe 
 
√ Нова серия от предложения и изменения при болничните 
Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, както и синдикатите излязоха с нова серия от предложения 
относно изплащането на болнични. 
Като мярка за справяне с проблема с фалшивите болнични министър Петков предложи работодателите да плащат не 
повече от 15 дни болничен годишно, както и личните лекари да имат право да издават по-малко дни отсъствие по болест. 
Социалният министър уточни, че подобно предложение идва и от лекарските среди, като някои медици предлагат броят 
дни болничен, който личният лекар може да издава, да се сведе до 7 дена. 
Той допълни, че предложението му тепърва ще се разисква на тристранния съвет. В същото време той призова към 
обществен дебат по темата. 
Синдикатите от КТ "Подкрепа" предлагат първите пет дена болничен да се поемат от работодателя, а не от Националния 
осигурителен институт. Това ще е увеличение на дните, които работодателят плаща, тъй като в момента той поема само 
първите три дни. 
Синдикалистите остават категорично против първоначалната идея първият ден болничен да се поема от служителя. По 
тази причина и КТ "Подкрепа", и КНСБ са в готовност за протестни действия. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поддържа позицията, че болничните изобщо не трябва да се 
поемат от работодателя и трябва да са изцяло задължение на Осигурителния институт. 
Ивелин Желязков от АИКБ заяви, че бизнесът очаква работещи мерки и по-строг контрол върху болничните листове, които 
в последните години се увеличават чувствително. 
И Асоциацията, и омбудсманът Диана Ковачева са категорични, че трябва да бъде изграден механизъм, чрез който да се 
следи и контролира спазват ли се предписанията в болничните листове. 
Припомняме, че на 19 ноември лично премиерът Борисов отхвърли предложението първият ден от болничния да не се 
заплаща, тоест да остане за сметка на служителя. 
"Тази тема няма да бъде вкарвана в парламента. Със синдикатите и работодателите в тристранката този проблем ще се 
гледа. Лекарската гилдия трябва да разбере, че не може да се толерират тарикати. Това с фалшивите болнични не може 
да продължава. Не може да проверяваме дали всеки е болен. Демокрацията е хубаво нещо, но ние трябва да я 
подпомогнем", заяви Борисов. 
 
В. Монитор 
 
√ Предлагат работодателите да покрият 5 дни от болничните 
АИКБ плаши с напускане на тристранката 
От КТ „Подкрепа“ обмислят да направят предложение периодът за болнични, покриван от работодатели, да бъде увеличен 
от 3 на 5 дни. Това ще стане по време на предстоящия Национален съвет за тристранно сътрудничество, стана ясно от 
изявление на конфедерацията. Днес се проведе работна среща по инициатива на лидера на ПГ „Воля“ Веселин Марешки. 
На обсъждането присъстваха представители на работодателите, синдикатите, НОИ, както и на Министерството на труда и 
на социалната политика. Основната тема, която бе обсъдена, бе предложението на властта от миналата седмица първият 
ден от болничните да не се покрива от работодател. 
От КТ „Подкрепа“ заявиха, че предложението, което смятат да направят, за увеличаване на дните на 5, е позитивна 
практика, която съществува в по-голямата част от страните от ЕС. Националният секретар на КНСБ Ася Гонева пък отново 
изтъкна, че се готви национален протест. „В ход е подготовка за национален протест и очакваме реакция от страна на 
управляващите и от министър-председателя, който да ни покани, за да ни получим увереност, че това на 1 януари няма да 
се случи“, предупреди Гонева. 
По думите й предложението е част от проект на национално споразумение, към което има и други мерки, които касаят 
правата на работниците. Затова и от КНСБ заявиха, че няма да подкрепят друго за момента, освен отпадането на идеята на 
управляващите. „Засега имаме само медийна изява на премиера, нямаме друго официално нещо, което да казва, че това 
няма да се случи“, каза още националният секретар на КНСБ. 
Работодателите пък заплашиха с напускане на Националния съвет за тристранно сътрудничество. „Подкрепяме проекта, 
но той е недостатъчен, защото не решава големия проблем с фалшивите болнични, които растат и като брой, и като платени 
за тях суми от 2012 г. насам“, коментира Ивелин Желязков от АИКБ. По думите му може да се стигне до момент, в който 
ден след или преди празници всички работещи в едно предприятие да са в болничен. „Затова очакваме предложения и 
ако не бъдат инициирани, ние обмисляме напускане на тристранни формат, за да не легитимираме неработещи или 
погрешни решения“, завърши Желязков. 
„Чуха се различни гледни точки и не се постигна консенсус, но ние си стоим на тази позиция и ще продължим да настояваме 
– за нас е важно бизнесът да не бъде натоварен с тези плащания и всъщност скрито косвено да се повишават данъците 
му“, коментира заместник-председателката на партията Кръстина Таскова. По думите й една държава трябва да се грижи 
за служителите си . „Независимо дали ще бъде внесено, или не, ние сме категорично против първият ден от болничния да 
не бъде заплащан от никого и да бъде оставян за сметка на служителите – внесли сме текстове първите 3 дни да се плащат 
от държавата и те ще бъдат внесени и като предложения към бюджета между първо и второ четене“, завърши Таскова. 
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В. Банкерь 
 
√ Предлагат работодателите да плащат първите пет дни от болничния лист 
Синдикатите предлагат работодателите да плащат не три, а първите пет дни на болничния. Вицепрезидентът на КТ 
"Подкрепа" Йоанис Партениотис настоя премиерът Бойко Борисов да свика извънреден Национален съвет за тристранно 
сътрудничество, на който да бъде обсъден въпросът. 
"Как съответно да бъдат разрешени, какви мерки да се взимат, как да се увеличи контролът, кой колко да плаща, как да го 
плаща. Позицията, както ви казах, това е предложение, което ние, там на място, ще го внесем пред социалните партньори 
и там съответно ще сблъскваме нашите идеи и нашите аргументи "за" и "против", обясни синдикалистът. 
Работодателите настояха за работещи мерки за справяне с фалшивите болнични. Ивелин Желязков от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България заяви, че ако не бъде уважено искането им, ще напуснат Тристранния съвет. 
"Ще се стигне до ден, в който преди или след празник, всички работещи в отделни предприятия, ще са в болничен. Това е 
неизбежно. Въпросът не е дали, въпросът е кога", предупреди той. 
От партия "Воля", които са организатор на срещата, не постигнаха съгласие със синдикатите и работодателите по темата 
кой да плаща болничните. След срещата зам.-председателят на парламентарната група на "Воля" Кръстина Таскова 
потвърди, че при второто четене на бюджета ще предложат парите да са за сметка изцяло на държавата. 
"Бизнесът да не бъде натоварван с тези плащания и всъщност скрито, косвено да бъдат повишавани данъците му. А 
държавата трябва да се грижи за служителите си, тъй като бизнесът от една страна има ангажимент да внася осигуровки, 
от друга страна има ангажимент да удържа тези осигуровки от своите служители и отново да ги маха по сметки на бюджета. 
Така че няма как, не е честно и не е коректно към него да поема и тези три дни от  болничния", разясни депутатката. 
 
БНР 
 
√ Синдикатите предлагат работодателите да плащат първите пет дни на болничния 
Синдикатите предлагат работодателите да плащат не три, а първите пет дни на болничния. Вицепрезидентът на КТ 
"Подкрепа" Йоанис Партениотис настоя премиерът Бойко Борисов да свика извънреден Национален съвет за тристранно 
сътрудничество, на който да бъде обсъден въпросът: 
"Как съответно да бъдат разрешени, какви мерки да се взимат, как да се увеличи контролът, кой колко да плаща, как да го 
плаща. Позицията, както ви казах, това е предложение, което ние, там на място, ще го внесем пред социалните партньори 
и там съответно ще сблъскваме нашите идеи и нашите аргументи "за" и "против". 
Работодателите настояха за работещи мерки за справяне с фалшивите болнични. Ивелин Желязков от Асоциацията за 
индустриален капитал заяви, че ако не бъде уважено искането им, ще напуснат Тристранния съвет: 
"Ще се стигне до ден, в който преди или след празник, всички работещи в отделни предприятия, ще са в болничен. Това е 
неизбежно. Въпросът не е дали, въпросът е кога". 
Партия "Воля", които са организатор на срещата, не постигнаха съгласие със синдикатите и работодателите по темата кой 
да плаща болничните. След срещата зам.-председателят на паламентарната група на "Воля" Кръстина Таскова потвърди, 
че при второто четене на бюджета предлагат парите да са за сметка изцяло на държавата. 
"Бизнесът да не бъде натоварван с тези плащания и всъщност скрито, косвено да бъдат повишавани данъците му. А 
държавата трябва да се грижи за служителите си, тъй като бизнесът от една страна има ангажимент да внася осигуровки, 
от друга страна има ангажимент да удържа тези осигуровки от своите служители и отново да ги маха по сметки на бюджета. 
Така че няма как, не е честно и не е коректно към него да поема и тези три дни от болничния". 
  

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Бойко Борисов: Контрабандата в България е под 3,4% 
Докато други само четат опорните си точки и говорят за България, ти дойде сама да се увериш колко добре пазим 
границата на ЕС, каза премиерът на Естер де Ланге 
Контрабандата в България е под 3,4%. Нелегални мигранти в страната ни няма. Само вчера на границата заловихме 80 кг 
кокаин. Освен това България е водещ партньор на Съединените щати в борбата с групировките, източващи пари от 
кредитни карти и банкомати. С тези думи българският премиер и председател на ГЕРБ Бойко Борисов се обърна към 
заместник-председателя на Групата на ЕНП в ЕП и кандидат за зам.-председател на ЕНП от Холандия Естер де Ланге. 
Двамата разговаряха в Загреб в рамките на Конгреса на ЕНП, съобщи пресцентърът на ГЕРБ. 
"Наистина имах възможността да посетя границата ви и видяното ми дава достатъчно аргументи, които да представя пред 
моите колеги в Холандия", подчерта де Ланге. Тя благодари на Бойко Борисов и българското европредседателство, че са 
поставили акцент върху европейското бъдеще на Западните Балкани. 
"Докато други наши приятели само четат опорните си точки и говорят за България, ти дойде сама да се увериш колко добре 
пазим границата на ЕС", коментира Бойко Борисов. 
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√ Фонд на фондовете избира посредници за заеми с гаранция за иновации и енергийна ефективност 
Целевите кредити за проекти на фирмите от почти всички сектори на икономиката ще достигнат 700 млн. лева 
Фонд на фондовете започна процедура за възлагане на обществена поръчка „Портфейлна гаранция с таван на 
загубите“. Средствата са по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана 
от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 
Целта на процедурата е да се изберат финансови институции, на които да бъде предоставена частична гаранция при 
отпускане на нови, целеви кредити на българските предприятия за близо 700 млн. лева, уточниха от дружеството Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България. 
Фонд на фондовете предлага покритие до 80% от риска по всеки заем, срещу което кредиторът ще трябва да предложи 
финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. 
Средствата ще са насочени както към малки и средни предприятия, така и към големи фирми от почти всички сектори на 
икономиката, с акцент върху две стратегически за страната направления – енергийна ефективност и иновации. Около 60% 
от ресурса ще бъде предназначен за кредити за енергийна ефективност, а малко над 40% за иновации. 
За да се обхване максимално ефективно финансовия сектор в страната, гаранцията е разделена на 14 различни обособени 
позиции. 
По първото направление ще се подпомогнат фирми, които да осъществят важни за тях проекти, свързани с повишаване на 
енергийната им ефективност, установени с енергиен одит. За 161 микро, малки и средни предприятия, които първи се 
включат в схемата, ще бъдат осигурени и безвъзмездни средства за извършването на одита. Заемите, предоставени по 
това направление, биха могли да достигнат и надвишат 400 млн. лева. 
Останалата част от ресурса ще гарантира проекти, свързани с развитието и въвеждането на иновации от бизнеса. Тези 
проекти могат да са за реализирането на идеи в сферите на информационните и комуникационни технологии, в био, нано 
и чистите технологии, мехатрониката, креативни индустрии и др. Финансирането по тази линия може да достигне 
приблизително 300 млн. лева. 
 
√ МС предлага за ратификация споразумението с ЕИБ за газовата връзка с Гърция 
Това е предварително условие за усвояване на средствата от заема 
Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира гаранционно споразумение 
между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) във връзка със сключен на 10 октомври 2019 година 
Договор за финансиране на междусистемната газова връзка Гърция-България между Европейската инвестиционна банка 
и „Български енергиен холдинг“ ЕАД. 
Споразумението е подписано в София от българска страна на 14 октомври 2019 г. и в Люксембург от страна на Европейската 
инвестиционна банка на 17 октомври 2019 г. 
Предоставянето на държавна гаранция в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. по заемните споразумения 
във връзка с финансирането на проекта е предвидено в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 
Ратифицирането на гаранционното споразумение е предварително условие за усвояване на средствата от заема от ЕИБ в 
размер на 109,9 млн. евро. С влизането му в сила ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс за изпълнението на 
проекта, който е стратегически за диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона. 
Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 215 млн. лв., период на усвояване 3 години и срок на 
погасяване 25 години.  
Европейската комисия одобри държавна помощ за междусистемната газова връзка между Гърция и България (IGB) със 
свое решение от 8 ноември 2018 г.  Така Европейската комисия постанови, че източниците за финансиране на проекта 
„Междусистемна газова връзка Гърция- България“ са съвместима държавна помощ съгласно чл. 107, ал. 3 от Договора за 
функциониране на Европейския съюз. Предоставянето на държавна гаранция по заемните споразумения във връзка с 
финансирането на интерконектора е предвидено със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 
Проектът „Междусистемна газова връзка Гърция-България“ предвижда изграждането на газопровод, свързващ 
националните газопреносни мрежи на Република Гърция и Република България. Интерконекторът ще има стратегическа 
роля за постигането на реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за България и Югоизточна 
Европа. Чрез неговото изграждане, като част от развитието на Южния газов коридор, България и съседните й страни ще 
имат достъп до алтернативни доставки от Каспийския регион, както и до съществуващи и бъдещи терминали за втечнен 
природен газ. 
 
Economic.bg 
 
√ Правителството отпусна 28 млн. лв. на общините за ДДС по европрограми 
Други 18 млн. лв. са отпуснати за обезщетения на педагогическия персонал в общинските образователни заведения  
Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. в размер до 
28 млн. лв. Средствата ще отидат за плащания на данък върху добавената стойност по одобрени общински проекти по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
През 2015 г. правителството направи законодателни промени, с които позволи на местните власти да упражняват правото 
си на данъчен кредит за получени от тях доставки на стоки или услуги за изграждане на ВиК системи и съоръжения в 
изпълнение на водни проекти, осъществявани и по линия на европейските средства. Преди това разходите за ДДС на 
общините бенефициенти бяха недопустим разход за финансиране с европари. 
С други решения от днес Министерският съвет раздаде още няколко десетки милиона. Така например са одобрени 
допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г. в размер на 10 млн. лв. за 
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финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности по Фонд „Вътрешна сигурност” и Фонд 
„Убежище, миграция и интеграция” - Спешни мерки. 
Правителството одобри и 17.86 млн. лв. за общините, които ще ги използват за обезщетения на педагогическия персонал 
след прекратени правоотношения през месеците юли-август 2019 г. Средствата за обезпечаване на Национална програма 
„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 г. ще се осигурят от бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2019 г. и чрез преструктуриране на разходите в централния бюджет за 2019 г. 
 
√ Държавата отдава три плажа на концесия за 20 години 
Размерът на концесиите вече се определя от броя на плажните места, реши по-рано правителството 
Правителството реши да отдаде на концесия за срок от 20 години три морски плажа. Това са „Сарафово“ в община Бургас, 
„Дяволска река-1“ в община Приморско и „Каваци-юг“ в община Созопол, съобщиха от пресцентъра на Министерския 
съвет. 
Бъдещите концесионери ще трябва да осигурят в следващите 20 години подаване на вода към душовете на плажовете, 
здравно и медицинско, както и санитарно-хигиенното, обслужване. От тях се очаква да предоставят и други услуги от 
обществен интерес.  
Размерите на минималното годишно концесионно възнаграждение са 45.5 хил. лв. (без ДДС) за плаж „Сарафово“, 19.1 хил. 
лв. за плаж „Дяволска река 1“ и 55.6 хил. лв. за плаж „Каваци-юг“.  Сумите са определени в съответствие с приетата от 
правителството Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове 
обекти на концесия. 
Припомняме, че в началото на месеца правителството реши концесиите за морските плажове да се изчисляват по нова 
методика. Според промените първият компонент от нея е отчитането на прогнозните приходи от едно плажно място. Ще 
се гледат и броят на местата на съответния плаж, както и големината на легловата база в радиус от 3 километра от него. 
Роялти таксата (фиксиран процент върху общите приходи от продажбите) пък ще се определя в концесионния договор и 
ще зависи от наддаването на кандидатите, ако е имало такова. Размерът ѝ няма да се променя за целия срок на концесията. 
Според новата формула базовият приход от едно плажно място за сезон е 225 лв., като тази сума може да се променя в 
зависимост от инфлацията. 
 
БНТ 
 
√ Цвета Караянчева откри 45-тото пленарно заседание на ПАЧИС  
Петдесет и четвъртото пленарно заседание на Генералната асамблея на Парламентарната асамблея за Черноморско 
икономическо сътрудничество се провежда в София под председателството на България. 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри форума с думите, че развитието на Черноморския регион 
в стабилна, демократична и просперираща зона е ключова цел, свързана с основния стратегически интерес както на 
страните-членки на Черноморското икономическо сътрудничество, така и на Европейския съюз, чиято външна морска 
граница е Черно море. 
Караянчева изрази увереност, че днешната дискусия ще допринесе за насърчаване на общите цели, действия и проекти, 
които да осъществят съвместно, както и за активизиране на отношенията между Асамблеята на ЧИС и Европейския 
парламент, както на институционално, така и на най-високо равнище. 
Вицепремиерът Томислав Дончев също поздрави участниците, като отбеляза, че ОЧИС е уникален формат с представители 
на различни държави и култури, обединени от общата цел да търсят повече и по-добри възможности за развитие. 
Той пожела ползотворна работа на пленарното заседание, като подчерта, че е общ интерес Черноморския регион да се 
превърне в зона на сигурност и благоденствие. Посочи още, че всяка политика трябва да води до резултат, който да стига 
до хората. 
 
√ Работодателите да плащат не повече от 15 дни болнични за година, предлага Петков  
Работодателите да плащат не повече от 15 дни болнични на човек в годината. Това е една от идеите за справяне на 
проблема с фалшивите болнични. Тя ще бъде обсъдена от социалните партньори в Тристранния съвет, каза пред БНТ 
министър Бисер Петков. 
Сред предложенията за решаване на проблема с фалшивите болнични е и личният лекар да има право да ни дава по-малко 
дни болнични. 
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Личният лекар сега може да издава болничен лист до 14 дни. 
Обсъжда се предложение да се намали този срок - мисля, че и от лекарските среди се изказа подкрепа до 7 дни. 
Петков обясни, че всички мерки за ограничаване на фалшивите болнични обсъждани до сега отново ще бъдат обсъдени в 
тристранния съвет. 
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: Нека да оставим темата на един широк разговор и аз съм 
сигурен, че този път тя няма да се остави така в безвремието. А ще се намери решение, което да бъде подкрепено от всички 
и да бъде приведено в действие. 
Приходната агенция събира вноските за болнични, издаването им се контролира от здравните инспекции, а НОИ ги плаща. 
Това прави контролът неефективен, твърди председателят на парламентарната социална комисия. 
Хасан Адемов, председател на Социалната комисия в НС: Ако НОИ, който плаща през всичките тези години болничните 
листи, има възможности за контрол, нещата може да се развият в друга посока. 
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика: НОИ и сега осъществява контрол върху издадените болнични 
листове и е една от институциите, които имат право да обжалват тези болнични листове. Явно трябва по-добре да се 
координират контролните механизми, така че да бъдат по-ефективни. 
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Според омбудсмана трябва да има и механизъм, чрез който да се контролира спазва ли се режимът предписан в 
болничния лист. 
Диана Ковачева, омбудсман: Всъщност работодателят контролира. Той би могъл да оспори болничен. Има механизми, 
въпросът е, че те не се използват достатъчно адекватно. 
Все още не е ясно кога ще се проведе Тристранният съвет, на който ще се набележат мерки за ограничаване на 
злоупотребите с болнични. 
 
√ Иззеха над 200 стоки, имитиращи известни марки от магазини в Пазарджик  
Над 200 стоки, имитиращи известни марки, са иззети при проверки на магазини в Пазарджик, съобщиха от пресцентъра 
на МВР. 
Артикулите, носещи логото на известни марки, са иззети от служители на сектор „Противодействие на икономическата 
престъпност“ при областната дирекция в хода на полицейска операция, проведена на територията на квартал „Изток“. 
От проверените магазини за дрехи били иззети над 200 различни по вид артикула - спортни комплекти, блузи, дънки и 
обувки, носещи логото на известни световни марки. 
Срещу трима са образувани полицейски производства. Засилените проверки в тази посока продължават на територията на 
целия град. 
 
√ Националното учение "Защита 2019" показва как се справя с аварии АЕЦ "Козлодуй"  
Каква е готовността за адекватна реакция при авария в атомната централа в Козлодуй беше показана на национално 
мащабно учение „Защита 2019". По време на демонстрациите можеше да се види модерна апаратура за деактивиране на 
радиационно замърсяване, както и херметизиране на обществени сгради и евакуация на ученици. 
Според сценария на учението, в АЕЦ „Козлодуй" възниква технологична авария с изтичане на радиация. Затова първата 
задача е да се херметизират сградите и да се евакуират хората от града. 
Иван Иванов, гл. инсп. РСПБЗН-Козлодуй: На учениците са раздадени индивидуални средства за защита и са подготвени 
таблетки калиев йодит.  
Емил Младенов, класен ръководител на 9 клас: Мисля, че такива учения трябва да бъдат по-чести и по-всеобхватни. 
На контролно-пропускателните пунктове на централата е разположена апаратура за измерване на радиацията и 
деактивиране на напускащите площадката хора и техника. 
Главният секретар на МВР беше впечатлен от изключителната техническа обезпеченост и подготовката на екипите за 
действие. 
Ивайло Иванов, главен секретар на МВР: - Като завърши учението ще направим окончателен анализ, но от това, което 
виждам до момента, аз лично съм доволен. 
От МВР съобщиха, че за провеждането на учението са похарчили над 20 хиляди лева. 
 
√ Външните министри на НАТО обсъждат евроатлантическото единство в Брюксел  
Евроатлантическото единство и отношенията между ЕС и САЩ обсъждат външните министри на НАТО в Брюксел. Темата 
измести всички останали след думите на президента на Франция Еманюел Макрон отпреди дни, че Алиансът е, цитирам, 
в "мозъчна смърт". 
Дни преди Срещата на върха на НАТО в Лондон външните министри на страните-членки се събраха в Брюксел в опит да 
намерят единство по ключови теми: връзката между европейските страни-членки и Америка, Русия, Китай, Черно море, 
разходите за отбрана и обявяването на Космоса за нов оперативен домейн на НАТО. 
Само дни след като френският президент Еманюел Макрон заяви, че НАТО в "мозъчна смърт", а държавният секретар на 
САЩ Майк Помпео, че НАТО или трябва да се промени, или ще се превърне в отживелица - ген. секретар на Алианса Йенс 
Столтенберг заяви, че Америка и европейските държави никога не са били в по-тясно сътрудничество: с повече съвместни 
учения, по-високи разходи за отбрана и по-голямо военно присъствие на САЩ тук. 
Външният министър на България Екатерина Захариева, която представлява страната ни в Северноатлантическия съвет, 
беше категорична, че НАТО не е в мозъчна смърт. Външният ни министър допълни, че НАТО е основният фактор, който 
гарантира националната ни сигурност и това е извън всякакво съмнение. 
НАТО трябва да бъде съхранен, а не разрушен - около тази позиция се обединиха външните министри на Алианса. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Не считам, че НАТО е в мозъчна смърт. Сигурността 
на Европа е пряко свързана с НАТО и съответно със САЩ. Неслучайно толкова внимание се отделя на споделената 
отговорност. Всеки трябва да носи своята отговорност. 
България тази година ще достигне 3% от БВП като разходи за отбрана заради плащането за новите Ф-16. И не само. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: И то не е само проектът за самолетите, а имаме, 
знаете, големи проекти, свързани със СП, с морските ни войски, така че всеки един съюзник е длъжен да допринася, не 
само да бъде консуматор на сигурност. 
Повечето съюзници в НАТО, обаче, остро критикуваха френския президент Еманюел Макрон за позицията му, че САЩ и 
европейските страни-членки трудно се е координират. 
Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО: Има разногласия между съюзниците - по въпроси като търговията, 
климатичните промени, ядрената сделка с Иран и ситуацията в Североизточна Сирия. Но трябва да останем обединени. 
Приветствам всички усилия за подсилване на европейския стълб на НАТО. Но не като алтернатива на НАТО, а като 
допълнение към НАТО. Всеки опит да разделим Европа от Америка, отслабва не само НАТО, но и Америка. 
Остри сигнали, обаче, идват и от Съединените щати, чийто държавен секретар заяви, че НАТО трябва да се промени или 
рискува да се превърне в отживелица. 
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Майк Помпео, държавен секретар на САЩ: Очаквам с нетърпение срещата на лидерите през декември. Вярвам, че ще 
подготвим условията за лидерската среща, която ще продължи да движи напред изключително важната роля на НАТО. 
По отношение на Черно море министрите ще препотвърдят вече приетия през април пакет - за повече учения, с повече 
военни и по-засилено присъствие на НАТО. Преди седмица четири съюзнически кораба, включително българският 
"Шквал", акостираха в украинското пристанище Одеса за съвместни учения. 
 
√ Доналд Туск е новият председател на ЕНП  
Досегашният председател на Европейския съвет Доналд Туск беше избран за лидер на Европейската народна партия на 
конгрес в Загреб. Там стана ясно, че ЕНП в Европарламента ще подкрепи отпадането на мониторинга върху съдебната 
система в България. 
За първи път Европейската народна партия ще има лидер от Централна и Източна Европа. В речта си пред делегатите на 
конгреса Туск каза, че е готов да се бори, не само срещу популизма в Европа, но и срещу парии вътре в ЕНП, които не 
споделят принципите на свободата и върховенството на закона. 
Доналд Туск - председател на Европейската народна партия: Няма да жертваме ценности като гражданските свободи, 
върховенството на закона и почтеността в обществения живот на олтара на сигурността и реда, защото просто няма нужда, 
защото те не се изключват една друга. Който не може да ги приеме, де факто се поставя извън нашето семейство. 
Българският премиер Бойко Бориков очаква по-твърда политика от Доналд Туск. 
Бойко Борисов - министър-председател на България: ЕНП правеше много компромиси през тези години. За да не ме 
разберете криво. Жозеф Дол го обичам като баща, брат, изключителен човек и той направи много в трудни времена. 
Мисля, че той ще бъде по-твърд. Имаме нужда точно от това сега. Много партии-членове на ЕНП на практика не изповядват 
ценностите на ЕНП, сдружават се със социалисти, комунисти, крайно леви и мисля, че това един добър избор. 
Днес ЕНП ще избере и 10-има заместници на Доналд Туск. Кандидат за заместник-председател е и Мария Габриел. 
Мария Габриел - еврокомисар: Тази номинация означава признание за натрупания опит, признание за това, че този опит е 
трупан с много действия, диалог и много добри партньорства, но най-вече конкретни ползи за Европа, ЕНП, хората и 
бизнеса. 
В Загреб председателя на ЕНП в ЕП Манфред Вебер обяви, че групата застава твърдо зад окончателното отпадане на 
мониторинга върху българската правосъдна система. Той ще поиска от председателя на ЕП Давид Сасоли да препоръча 
това на Еврокомисията. 
 
√ Може ли гражданите да бъдат енергийно независими?  
Въпросът „какво мога да направя аз, за да спра да дишам мръсен въздух и да плащам високи сметки“ намира все по-
конкретни и достъпни отговори от година на година. Големият европейски преход към възобновяема енергия включва в 
общата картина не само крупните производители и доставчици, но и отделните хора. 
От мечта с лек привкус на хипи-отшелничество енергийната независимост се превръща в реална възможност. Измеренията 
на посочените от Брюксел стимули за производство намират различен израз в различните европейски страни. На 
технологично ниво разнообразието е главозамайващо. Фотоволтаични панели, соларни керемиди, облицовка или дори 
прозорци - всяка повърхност от покрива до основата на сградите може да се превърне в производител на енергия, която 
се консумира на място. Дори и излезлите от употреба сателитни приемници могат да влязат в особено ефективна нова 
употреба като системи, които следят оптималната доза слънчево греене и осветяване през целия ден. 
Колко струва всичко това и струва ли си въобще? Отговорите отново варират според страните и възприетата в тях 
краткосрочна и дългосрочна енергийна визия. Отговорите зависят и по-фини настройки - тоест от способността на отделния 
човек да възприеме идеята за общо производство и консумация на енергия със своите съседи при липса на собствена къща 
и обитаване на жилищна сграда. Или пък от осъзнаване на решението за инвестиция в кооперативно производство на 
възобновяема енергия от слънчев или дори вятърен парк. Моделът функционира успешно от години в Германия. 
Вложените от хората пари започват за работят с изгряването на слънцето. Произведената енергия от парка се подава към 
електропреносната система, а печалбата се разпределя между членовете на сдружението. Системата гарантира годишна 
лихва от 3 процента върху вложените средства. 
Йорг Далке, експерт по фотоволтаични технологии: Струва си хората да инвестират в слънчева енергия, тъй като цените 
от конвенционалните източници вървят нагоре, а цените на фотоволтаичните компоненти се понижават постоянно. 
А какво да кажем за собствениците на къщи? Пак в Германия домашните покривни инсталации при актуалното 
съотношение между цени, производство и консумация се изплащат за около седем години. Трайността на 
фотоволтаичните системи е между 10 и 30 години. Ясни правила, които правят инвестицията предвидима и желана. И 
накрая, преди някой да спомене за зависимостта ни от общата енергийна политика, нека отново да напомним за 
технологиите. Те се развиват непрекъснато и, стига да бъдат възприети и припознати достатъчно бързо, осигуряват 
стабилно домашно производство на енергия, чието потребление не включва такси за пренос, поддръжка, очаквани и 
неочаквани увеличения. 
 
√ Протестиращи поискаха оставката на малтийския президент  
Повече от 2000 души участваха в протест в малтийската столица Валета. Те настояват за оставката на премиера Джоузеф 
Мускат. 
Това се случи броени часове след като властите арестуваха известен местен бизнесмен Йорген Фенек, във връзка с 
убийството на журналистката Дафне Каруана Галиция. В материалите си тя описва мащабна корупционна схема, свързана 
с фирма, чийто собственик е Фенек. 
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Събралото се множество блокира колата на министъра на правосъдието при опита му да напусне офиса си. Множеството 
скандираше "мафия" и "искаме справедливост". Полицията разполага с 48 часа за разпити на задържания бизнесмен. В 
този срок трябва или да му повдигне обвинения, или да го освободи. 
 
√ Гугъл с нови правила за политическа реклама  
Гугъл въвежда нови, по-строги правила за политическа реклама. В изявлението на компанията се казва, че с оглед на 
събитията от последните месеци, споровете за онлайн представянето на политически идеи и желaнието да се укрепи 
доверието в демократичните процеси, е необходим нов подход. 
Гугъл вече няма да позволява на политическите кампании да насочват реклама към потребители на база на 
предполагаемите им политически убеждения. 
Рекламодателите няма да имат възможност да синхронизират своите бази данни с тези на потенциалните избиратели в 
Гугъл. Политически послания обаче ще могат да се насочват по пол, възраст и местоположение, както и след въвеждане 
на ключова дума или име на кандидат. 
Новите правила започват да действат във Великобритания до края на седмицата, в останалите държави от Европа ще 
заработят до края на годината, а в целия свят - в началото на 2020 г. 
По-рано Туитър забрани изцяло политическата реклама на платформата. Рестрикцията влиза в сила утре. 
 
В. Дума 
 
√ До 4 пъти по-скъпа "Гражданска отговорност" за нарушителите 
Предлагат системата "бонус-малус" да тръгне от началото на 2021 г. 
Нарушителите на пътя ще плащат с до 400% по-скъпа застраховка "Гражданска отговорност", докато изрядните шофьори 
ще ползват отстъпка в полицата до 25% или до 23%. Това предвижда новият, втори вариант на Комисията за финансов 
надзор (КФН) за въвеждане на системата "бонус-малус" у нас, след като предишният опит през 2018 г. се провали. Предлага 
се системата да тръгне от 1 януари 2021 г., а идващата 2020 г. да е нулева, за да се натрупа информация.  
Запазва се рамката на системата, според която най-изрядните шофьори ще плащат с 25% (или 23%) по-евтина застраховка 
от стандартната, а най-големите нарушители - 400% по-скъпа. Този път обаче КФН предлага избор между две скали - едната 
с 15, а другата с 20 класове, съобразно стъпките за намалението или повишението в цената на застраховката. 
Първата скала предвижда пет бонус класа, при които с всяка изминала година без нарушения шофьорът ще получава 
отстъпка от застраховката. Ако предходната година не е извършил нарушение, ще му се намалява сумата с 12%, ако са две 
"безгрешни" години отстъпката е 15%, след това 18%, 20% и 23%, ако направи пет години без провинение на пътя. В същото 
време има 9 малус класа, при които всяка наказателна точка увеличава премията с от 25% до 300%. Втората скала е 
подобна, но с по-плавен преход между нивата. 
Не всяко нарушение на пътя ще води до наказателни точки, но по-скъпа застраховка ще плащат шофьорите, хванати да 
превишават скоростта. При превишение на скоростта с между 21-30 км/ч извън населено място шофьорът ще плаща с 25%, 
или с 10% по-скъпа полица в зависимост от предпочетената скала, която КФН ще избере след месец на обществени 
консултации. Ако скоростта е още повече над допустимата, увеличението на сумата съответно нараства. За отнемане на 
предимство или опасни маневри ще се отива директно на увеличение на цената със 140% или 150%. Същото важи и за 
управление на автомобил с алкохол в кръвта между 0,8 и 1,2 промила. 
Най-сериозно увеличение на цената се предвижда при причиняване на тежки ПТП, причинили смърт или телесни повреди. 
Тогава водачът попада директно в класа, предвиждащ 4 пъти по-скъпа застраховка през първата година. За да се върне на 
нормалната цена на застраховката, ще му трябват между 9 и 13 години, във всяка от които ще му се намалява оскъпяването, 
ако не прави други нарушения. 
За разлика от стария вариант бонус или малус класовете ще се определят само за лицата, които са собственици или водачи 
на автомобилите, но не и на самите возила. За целта в застраховката собственикът задължително ще вписва имената на 
хората, които могат да шофират автомобила му. При продажба на автомобила новият собственик няма да търпи вреди 
заради предишните нарушения, извършени със съответното МПС, но има предпазни клаузи, за да се избегнат злоупотреби. 
Всеки ще може електронно да проверява на сайта на Гаранционния фонд с ЕГН и електронен код своя бонус или малус 
клас, като той ще може да се оспорва. 
 
БНР 
 
√ Изслушват в парламента НАП и МФ заради изтичането на лични данни  
Ръководството на Националната агенция за приходите и представители на финансовото министерство ще бъде изслушани 
във временната анкетна комисия в парламента следобед.  
През лятото, заради хакерска атака, лични данни на милиони българи изтекоха в интернет. Очаква се да стане ясно дали 
проблемите, довели до пробива в системата на НАП, са отстранени и какви мерки е предприела агенцията за данъчната 
кампания догодина. 
 
√ Нено Димов отговаря на депутати за водния режим в три области на страната  
В пленарната зала депутатите ще изслушат представители на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството и министъра на околната среда и водите Нено Димов заради въведения воден режим в три области - 
Перник, Ловеч и Плевен. 
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Изслушването ще се проведе по настояване на парламентарната група на БСП. В декларация лидерът на социалистите 
Корнелия Нинова отчете, че загубите за доставяне на питейни води у нас нарастват до 60 процента, нараства и цената на 
водата.  
Министерствата ще трябва да отговорят за инвестициите в сектора и дали ще сме свидетели на водна криза. 
 
√ Спад на преките чуждестранни инвестиции през септември с 91,7 млн. евро 
Положителното салдо по текущата сметка през септември възлиза на 781 млн. евро 
През септември 2019 година положителното салдото по текущата сметка на България възлиза на 718 млн. евро, докато 
преките чуждестранни инвестиции се понижават с 91,7 млн. евро, но при тяхно сумарно увеличение от началото на 
годината с над 700 млн. евро, показват данни на БНБ за платежния баланс на нашата страна. 
Балансът по текущата и капиталова сметка на България през септември е положителен и в размер на 807,1 млрд. евро 
спрямо излишък за 440,1 млн. евро точно преди година (през септември 2018-а). За първите девет месеца на годината 
текущата и капиталова сметка е на излишък от 5,6138 млрд. евро при доста по-скромен позитивен баланс от 3,2407 млрд. 
евро през същия период на 2018-а година. 
Салдото само по текущата сметка през септември е положително и възлиза на 718,0 млн. евро при излишък за 384,2 млн. 
евро точно година по-рано. За периода януари - септември 2019-а година позитивният баланс по текущата сметка нарасна 
до 4,862 млрд. евро спрямо излишък за 2,7976 млрд. евро през същия период на миналата година, според последните 
данни на БНБ. 
Търговското салдо на нашата страна през септември е положително и в размер на 67,0 млн. евро при дефицит от 62,3 млн. 
евро през същия месец година по-рано, като износът на стоки се повишава с 49 млн. евро (увеличение с 2,1%) до 2,4254 
млрд. евро, докато вносът намалява с 80,3 млн. евро (с 3,3%), достигайки 2,3584 млрд. евро. 
В рамките на първите девет месеца на настоящата година търговското салдо е на дефицит от 316,1 млн. евро (0,5% от БВП), 
но при дефицит от цели 1,262 млрд. евро (2,3% от БВП) през същия период на 2018-а година. В същото време износът на 
стоки се увеличи през периода януари - септември с 831,9 млн. евро (с 4,1%) до 21,2694 млрд. евро, докато вносът на стоки 
за същия период намалява със 113,9 млн. евро (понижение с 0,5%) до 21,5855 млрд. евро. 
Според данни на БНБ финансовата сметка през септември е положителна и в размер на 436,3 млн. евро при излишък от 
394,8 млн. евро година по-рано, като от началото на годината излишъкът по финансовата сметка е в размер на 2,7382 млрд. 
евро (4,6% от БВП) при положителна стойност от 2,8089 млрд. евро през януари - септември 2018-а година. 

 
Преките чуждестранни инвестиции в страната обаче намаляват през септември с 91,7 млн. евро, но при тяхно понижение 
със 123,8 млн. евро година по-рано, докато през първото девет месеца на годината те нарастват със 714,5 млн. евро след 
повишение с 283,4 млн. евро през януари - септември 2018-а година. 
Най-големите нетни преки инвестиции в нашата страна през първите девет месеца на настоящата година идват от 
Холандия (323,4 млн. евро), следвана от Германия (260,1 млн. евро), Обединеното кралство (142,4 млн. евро) и Швейцария 
(104,0 млн. евро). 
През септември 2019-а година резервите на БНБ се повишават с 459,7 млн. евро при тяхно увеличение с 603,6 млн. евро 
година по-рано, като за първите девет месеца на настоящата година те намаляват с 286,1 млн. евро при увеличение с 978,2 
млн. евро през януари - септември 2018-а година. 
 
√ Държавата се надява да получи 80 млн. лева от горските заменки  
Започва производство по установяване на публично държавно вземане на 80 милиона лева от горски заменки, съобщи в 
сряда земеделският министър Десислава Танева. 
Става въпрос за сделки, извършени в периода 2007-2009 г., когато държавата даде апетитни държавни горски имоти, най-
вече край морето или край планинските ни курорти, срещу което получи разпокъсани частни парцели в далеч по-

http://bnr.bg/horizont/post/101194307/zapochva-vazstanovavane-na-nadvzetite-sumi-po-zamenki-na-zemi-v-gorski-teritorii
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неатрактивни райони на страната. През 2014 г. Европейската комисия реши, че това представлява неразрешена държавна 
помощ. 
Сега държавата ще търси 80 милиона лева в производства срещу 103 субекта, сред които 36 физически лица и 3 общини. 
Има 14 дневен срок за възражения и представяне на допълнителни документи и след това се пристъпва към връчването 
на акт за публично държавно вземане. Това каза в предаването "Преди всички" по „Хоризонт“ Валентин Чамбов - директор 
на Дирекция „Промени в горските територии“ в Изпълнителната агенция по горите. 
Чамбов се надява държавата да си събере парите в пълен размер: 
„За мен ще бъде удовлетворително държавата да си събере всички вземания. Резултатът, ако бъде положителен и ние 
съберем тези 80 милиона, за мен срокът няма такова голямо значение“, подчерта Чамбов. 
„Това е прецедент не само за България, а и за европейското право, така че в рамките на тези години след излизането на 
решението, ние сме направили необходимите стъпки с постоянна комуникация с комисията, за да стигнем до някакъв 
краен резултат“ коментира още Чамбов. 
Според него държавата има необходимите инструменти да възстанови търсената сума. 
„Държавата има необходимия инструментариум, независимо от тези заявители-бенефициери, които са получили тази 
държавна помощ, да им потърси отговорната сума от тях. Така, че е без значение дали са препродадени имотите или са 
апортирани, това няма никакво значение за случая“, каза още Чамбов. 
„Министър Танева декларира, че идва край на тази сага“, допълни той. 
За Тома Белев сумата изглежда съмнително малка 
Според природозащитника Тома Белев оценката от 80 милиона лева, които държавата трябва да си върне от заменките на 
гори е съмнително малка. Причината е, че оценителят не е независим и изчислението е направено, без да бъде прибавена 
стойността на построените на мястото на горите имоти. 
„Към настоящия момент става въпрос за заменки в размер на около 25 хиляди декара, за около 210 милиона. Тоест 
средната цена от 5257 лева на декар за първа линия - за столичния град, за Варна, за Евксиноград, за Банско, за Разлог, ще 
станат на 8500 лева на декар“, каза той. 
„Аз се интересувам държавата дали не раздава още такива имоти - на първа линия или в планините, за да мога и аз да си 
взема за 8500 лева нещо, което гледа към морето или е на пистите в Боровец или Пампорово“, попита Тома Белев. 
 
News.bg 
 
√ Близо 3 млрд. лв. е сумата в Сребърния фонд за 2018 г. 
Към края на 2018 г. година сумата в така наречения Сребърен фонд е 2,925 млрд. лв. Това показва годишният доклад и 
отчет за дейността на Фонда за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за 2018 г. 
Докладът бе представен на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика в Народното 
събрание.  
В Сребърния фонд постъпват 25% от реализирания излишък от държавния бюджет. В последните години няма излишък от 
държавния бюджет.  
В полза на фонда се отчисляват от централния бюджет средства от паричните постъпления от приватизация, приходи от 
концесии, отчетени по държавния бюджет. Основно одобрението идва от преизпълнение на приходите, които 
правителството няма право да харчи съгласно Закона за публичните финанси. Ако се налага да харчи, трябва да бъде 
одобрено от парламента. 
Приходите от други източници са парите от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния 
процес. От създаването си до настоящия момент акумулираният ресурс на фонда се намира в отделна сметка в Българска 
народна банка (БНБ) от 2007 г. и е част от фискалния резерв на страната.  
 
√ Над 8700 медоносни дръвчета ще засадят пчелари от Варна и Добрич  
8 700 медоносни дръвчета за засаждане са заявили пчелари от областите Варна и Добрич пожелали да се включат в 
инициативата на екипа на сайта Гората.бг. Тя е насочена към пчелари от цялата страна, на които екипът подарява 100 000 
медоносни дръвчета в подкрепа на пчелите.  От двете области са изпратени общо 37 заявки към днешна дата, каза за 
радио Варна Никола Рахнев, създател на инициативата. 
Пчелари от цялата страна могат да се включат в инициативата да засадят медоносни дръвчета като попълнят формуляр в 
сайта http://gorata.bg/pcheli 
Крайният срок за заявки е 25 ноември, но е възможно той да бъде съкратен, защото към момента заявените дръвчета са 
83 000, каза Рахнев. Той допълни, че се прави всичко възможно да се осигурят още малко количества, около 120 000 
бройки. 
Предвидени са 100 хиляди медоносни дръвчета от видовете явор, липа, ясен, офика, конски кестен, акация, хибискус, бял 
бор и смърч за прашец и смола, като при възможност ще бъдат осигурени и други подходящи местни видове.   
Заявки се правят най-малко за 100 дръвчета, като в засаждането им пчеларите могат да се обединяват. Дръвчетата ще 
бъдат изпратени до 2 декември – безплатно с куриер, затова е важно адресите да са коректни. 
Кампанията се организира с фиданки закупени от държавни и частни разсадници. Всички дръвчета са с доказан произход, 
сертифицирани, здрави и законни за засаждане в България, при определените в нормативната база в страната условия, 
допълват организаторите.  
 
√ И Бени Ганц не успя да състави ново израелско правителство  
Бени Ганц - основният политически противник на израелския премиер Бенямин Нетаняху - не успя да състави ново 
израелско правителство. Крайният срок за него да направи това изтече в полунощ. 

http://gorata.bg/pcheli
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Коалицията „Синьо и бяло“ на Бени Ганц обаче изпревари изтичането на крайния срок и обяви, че той не се е справил с 
възложената му от президента Реувен Ривлин мисия. Ганц вече е говорил с президента. 
Преди Ганц неуспех в преговорите да състави ново правителство претърпя и Нетаняху, който върна на Ривлин връчения му 
мандат. 
От днес започва предвидения от закона срок от 21 дни, в който всеки от 120-те депутати в Кнесета може да опита да събере 
подписите на 61 парламентаристи, за да му бъде връчен мандат от президента да се опита да сформира правителство, 
посочва ТАСС. Ако това не се случи, страната се озовава в нова криза и пред нови избори. 
 
В. Стандарт  
 
√ Готвят нов текст за издаването на болнични 
Според лидера на НФСБ Валери Симеонов управляващата коалиция подготвя нов текст относно засилване на контрола 
върху процеса на издаване на болнични в страната. 
„Не е редно да се правим, че не забелязваме този негативен процес, който се развива с годините - фалшиви болнични, 
злоупотреба с медицински удостоверения, да се правим, че не виждаме огромната корупция в медицинските среди. 
Лекарите, които ги издават, също трябва да бъдат поставени на място. Би трябвало да бъдат разследвани и да бъдат 
предприети мерки срещу тях”, коментира в кулоарите на парламента Валери Симеонов. 
Относно реакцията на Атака и ДПС срещу избора му за заместник - председател на НС, Симеонов заяви, че това е очаквано 
и го приема като номинация.   
„Не ме притеснява реакцията срещу мен. Познавам, както Атака, така и ДПС, те са предвидими в своята реакция. До 
известна степен това е номинация от тяхна страна, тяхното поведение. Приемам го като такова. Очаквана реакция, бих 
казал”, изтъкна лидерът на НФСБ. 
 
√ Осъдиха четирима за подкупи за ТЕЛК 
Специализираният наказателен съд наложи условни присъди на трима членове и секретар на ТЕЛК в Стара Загора, 
съобщиха от Апелативна специализирана прокуратура. 
Наказанията на председателя, двама членове и секретаря на ТЕЛК в МБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД в града са от по 
3 години "Лишаване от свобода" с 5-годишен изпитателен срок. На тримата лекари в комисията съдът наложи и глоби от 4 
000 до 5 000 лева, както и лишаване от право да заемат държавна длъжност в органите на медицинската експертиза и на 
Регионалните картотеки за медицинска експертиза за срок от 5 години. На секретаря на комисията е наложена глоба от 3 
000 лева. 
Четиримата членове на ТЕЛК бяха предадени на съд през март 2016 г. за това, че са участвали в организирана престъпна 
група за подкупи. В рамките на месец и половина са приели облаги в размер на 4950 лева и 50 евро от 22 лица, за да им 
издадат експертни решения на ТЕЛК за над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Подсъдимите по делото са 
осъдени да заплатят солидарно придобитите в резултат на престъпните деяния суми по сметка на държавата. 
В хода на досъдебното производство са изготвени 64 медицински експертизи на освидетелствани лица, получили завишен 
процент на инвалидност или такива, с вписан висок процент, без да страдат от заболявания, налагащи определяне на 
неработоспособност. 
Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок. 
 
√ Кои са най-важните ни търговски партньори 
Три страни се очертават като ключови търговски партньори на България за изминаващата вече 2019 година. Това са 
Германия,Китай и Италия. 
Ocнoвнaтa чacт oт внocнитe cтoĸи в Бългapия oчaĸвaнo идвaт oт Eвpoпeйcĸия cъюз - €11,28 милиapдa oт oбщo €20,85 
милиapдa. 
Гepмaния ocтaвa cтpaнaтa, oт ĸoятo ce внacя нaй-мнoгo - зa пъpвитe oceм мeceцa нa гoдинaтa cyмaтa дocтигa €2,4 милиapдa. 
Гoлямa чacт oт внoca идвa и oт Typция (€1,45 милиapдa) и Pycия (€1,43 милиapдa). Дaлeч пpeди дpyги гoлeми пaзapи ce 
нapeждa и cъceднa Pyмъния c €1,15 милиapдa. 
Kъм ĸpaя нa aвгycт мeceц 2019 гoдинa (зa ĸoгaтo ca нaй-aĸтyaлнитe дaнни нa Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa) Бългapия e внecлa 
cтoĸи зa oбщo €20,85 милиapдa. Kъм ĸpaя нa cъщия мeceц oбщият внoc e в paзмep нa €19,38 милиapдa. 
 
√ Преизбраха проф. Атанас Герджиков за ректор на СУ 
Проф. Анастас Герджиков е преизбран за ректор на СУ „Св. Кл. Охридски“. За него гласуваха 254 от членовете на Общото 
събрание. 
Герджиков беше единственият кандидат, който направи отчет за свършеното през изминалия мандат и начерта целите 
пред Университета. Изслушването и дискусията в "Алма Матер" продължи над 6 часа. 
Старият-нов ректор заяви, че целите в новия 4-годишен мандат са свързани с повишаването на държавната субсидия, 
собствените приходи на висшето училище, оптимизиране на разходите, осигуряване на допълнителни средства за 60% 
увеличение на заплатите, средства за ремонти и поддръжка на сградния фонд. 
Герджиков направи равносметка за постигнатото по време на мандата му. Той посочи, че за периода от 1 януари 2016 г. 
до 1 януари 2019 г. средната брутна работна заплата е увеличена с 53% - от 1119 лв. на 1713 лв. 
През 2015-2016 г. студентите - бакалаври и магистри са били 23 330, а преподавателите 1705. През 2019 г. студентите 
намалели до 20 616, а преподавателите са 1300. В тази връзка Герджиков уверява, че няма да намалява броя на 
служителите в централната администрация и преподавателите. 
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Дарик  
 
√ Правителството одобри промени в Закона за горивата 
Бензиностанции, складове за горива и цистерни ще бъдат запечатвани за 3 години, ако извършват нелегална продажба на 
петрол и петролни продукти. Това предвиждат приетите от кабинета промени в Закона за горивата. Праговете за банкова 
гаранция към петролните търговци отново разединиха големите и малките играчи на пазара, съобщи БНТ. 
Край на препродаването на бензиностанции, цистерни или петролни складове от уличени в незаконна търговия с горива 
фирми. 
Независимо, че някой е решил да си прехвърли собствеността, той няма да може да използва този обект за следващите 
три години за дейността, а именно доставка, складиране и производство на нефт и нефтени продукти. По този начин ще се 
създаде ефективен контрол", коментира Емил Караниколов, министър на икономиката. 
Правителството премахна изискването комбайни и трактори да зареждат само на бензиностанции. Разрешава се в 
рудниците да се разкриват ведомствени бензиностанции. 
"Както се и допуска при мините да има мобилни автомобили, които да правят зареждането от стационарния вътрешен 
обект в самата галерия. За строителите при определени категории, също се допускат забележете и преместваеми обекти", 
добави министърът. 
Промените в закона отново разединиха малките от големите играчи в бранша. 
От петролната и газова асоциация са притеснени, че пада банковата гаранция за търговците на едро от 500 хил. в момента, 
на едва 10 хил. и се позволява превоз на петролни продукти без фискален документ. 
Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация коментира: "Видяхме едни изключително ниски стойности 
на гаранциите. Те са важни, тъй като в крайна сметка, когато се извършват нарушения по този закони и други закони, 
свързани с нефтопродукти гаранцията има за цел да обезпечи държавните вземания". 
Малките търговци настояват да отпадне изискването от 1 млн. лв. уставен капитал и обезпечение от половин милион. 
"Ние, малките и средни фирми в страната, настояваме уствения капитал и обезпечението да бъдат на базата на нетните 
приходи от продажба на фирмите, тъй като имат различие в оборотите и в реализираните печалби годишно", заяви Петър 
Петков от Асоциацията на търговците, вносителите и превозвачите на горива. 
Министърът на икономиката заяви, че този въпрос те първа предстои да се дискутира. 
"10% от 1 млн. е едно, 10% от 1 млрд. е друго. Аз считам, че специално в тази част ще е изключително интересно и за КЗК 
и за депутатите да чуят маржовете, оборотите, приходите и печалбите в този сектор", каза Караниколов. 
Преди да бъде приет в пленарна зала, законът ще мине през обсъждане в парламентарната комисия за борба със сивата 
икономика. 
 
Economy News 
 
√ Забраняват се анонимни банкови сейфове  
Забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име се въвежда 
с гласуваните на второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. Текстовете бяха приети без дебат 
в пленарна зала. 
С тях в обхвата на закона се включват и лицата, които съхраняват, търгуват или действат като посредници в търговията с 
произведения на изкуството, когато това се извършва в свободни зони и когато стойността на сделката възлиза или 
надвишава 10 000 евро или тяхната равностойност в друга валута, както и лица, които търгуват или действат като 
посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато това се извършва от художествени галерии и 
аукционни къщи отново, когато стойността на сделката или на свързаните сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро. 
Под обхвата на Закона за мерките срещу изпирането на пари попадат и лицата, които по занятие предоставят услуги за 
обмяна на виртуални валути и признати валути без златно покритие, доставчиците на портфейли, които предлагат 
попечителски услуги. 
Промените се правят в съответствие с изискванията на евродиректива, според която лицата, които по занятие предоставят 
услуги за обмяна на виртуални валути следва да подлежат на вписване в публичен регистър към Националната агенция по 
приходите при условия и по ред, които ще бъдат уредени в наредба на министъра на финансите. 
Въвеждат се по-ниски прагове на максималния месечен лимит на плащанията, при които се допуска изключение за 
прилагане на мерките на закона за комплексна проверка на клиента от 250 на 150 евро. Предвижда се още издателят на 
електронни пари да осъществява подходящо наблюдение на сделките или деловите взаимоотношения, позволяващо 
разкриването на необичайни или съмнителни сделки. 
Регламентира се създаването на списък с длъжностите, заемани от видни политически личности, който дирекция 
"Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" предоставя на Европейската комисия. 
За целта Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС изисква от държавните и местни органи и институциите, ведомствата 
и политическите партии, при които се заемат публични длъжности да предоставят необходимата информация за 
включването й в списъка. Същият ангажимент имат и международните организации със седалище в България. 
Според вносителите с привеждането на българското законодателство в съответствие с последните изменения на 
законодателството на Европейския съюз ще се повиши крайната ефективност на националната система за превенция и 
предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма и ще подпомогне държавата ни в изпълнение на 
поети ангажименти във връзка с намеренията ни за присъединяване към Валутния механизъм на Европейския съюз. 
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Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 21 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След хранителното натравяне - върнаха ли се децата на училище? На живо от Хаджидимитрово; 
- След оставката на директора на пернишкото ВиК - как ще бъде решен проблемът с водоснабдяването в града? 
- Започват проверки за безопасността на продуктите за Коледа. За какво да внимаваме? 
- Отстраниха директорите на три болници в София - чия е вината за смъртта на 3-годишното дете? 
- В края на годината - ще ни изненадат ли банките с нови такси. Коментар на финансиста Левон Хампарцумян; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Отвлечен ли е възрастен мъж за просия в чужбина? Дъщеря му го издирва от месеци без резултат; 
- Нов скандален случай - дете на косъм от смъртта, след като е разкарвано от болница в болница; 
- И още - лекарите от педиатрията с подписка в подкрепа на отстранения директор; 
- Ще бъде ли отменено абсурдното решение на ТЕЛК-а в Пазарджик, което обяви момиче с тежка форма на аутизъм 

за напълно здраво. Румен Бахов на живо; 
- Защо мъж опита да взриви къщата на майката на детето му в бургаско село? 
- С колко може да скочи цената на застраховката „Гражданската отговорност" след новите промени в системата 

„Бонус-малус"? 
- Рекордна опашка от тирове на граничния пукнт „Капитан Андреево". Кога ще бъде решен проблемът? 
- Деца в плен по време на езиков лагер. Защо вместо на курс по английски - останаха затворени по стаите си? И кой 

контролира екскурзиите с деца? Проверка - в „На твоя страна" 
 
√ Предстоящи събития в страната за 21 ноември 
София  

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 09:00 часа във Френския институт ще се състои форум, ще представи добри европейски практики за 

децентрализирано производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. В дискусията ще се 
включат доц. д-р Атанас Георгиев - декан на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски",Калоян Стайков 
от Институт за пазарна икономика, Игнасио Наваро - енергиен експерт в „Грийнпийс" - Гърция и др. 

- От 09:30 часа в Аулата на СУ ще се проведе Международна конференция на тема: „Япония и Европейския Югоизток 
- над сто години политически, икономически, културни и академични взаимоотношения". 

- От 10.00 часа в зала „Мусала 1" хотел „Хилтън", ще бъде представен анализ на предизвикателствата пред 
интегрирането на маргинализираните етнокултурни общности в българското общество чрез спорта с фокус върху 
ромите и мигрантите, както и разработения механизъм за ефективно приобщаване на тези общности чрез спортни 
инициативи. 

- От 10:30 часа в хотел InterContinental (Бална зала), организацията на евреите в България „Шалом", Американският 
еврейски комитет и Световният еврейски конгрес организират уъркшоп на тема: „Няма място за реч на омраза". 

- От 10.30 часа в зала 3 на НДК ще се открие първата интердисциплинарна международна среща дискусия „RELOGIA 
Триалози 2019 - Наука-Изкуство-Технологии" с участието на министъра на образованието Красимир Вълчев, 
вицепремиера Томислав Дончев, заместник-министъра на културата Амелия Гешева и генералния директор на 
ЦЕРН д-р Фабиола Джаноти. От 11.30 часа в София Тех Парк министър Вълчев и д-р Джаноти ще открият изложба, 
посветена на 20 г. от приемането на Република България за пълноправен член на ЦЕРН. 

- От 11:00 часа в зала 6, етаж 5, в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, ИА „Автомобилна администрация" ще представи проект за надграждане на електронни регистри и 
системата за контрол. 

- От 11.00 часа в Първа зала на Столична община на ул. „Московска" № 33 заместник-кметът Йоана Христова ще 
представи проекта на план-сметка за дейностите по сметоизвозването. 

- От 11:00 часа в хотел „Анел" (бул. „Тодор Александров" № 14) ще се проведе пресконференция по повод 
официалното представяне на резултатите от задълбочен анализ за негативните последствия от 
деинституционализацията на деца в България. 

- От 12:00 часа в пространството до НДК Фондация "ДОСТОЙНИ БЪЛГАРИ" открива паметник на бележития българин 
Симеон Радев. 

- От 15.00 часа в зала 6 на НДК министър Десислава Танева ще връчи приза Агробизнесмен на България за 2019 г. 
- От 16.00 часа на „Дондуков" 2 държавният глава ще бъде домакин на церемонията по връчването на 

четиринадесетите годишни награди „Най-голям корпоративен дарител". 
- От 17.00 часа в зала 1 на НДК вицепрезидентът Илияна Йотова ще присъства на концертспектакъла „Празника на 

доброто". 
***  
Бургас 

- От 17.30 часа в зала "Георги Баев" на КЦ "Морско казино" ще се проведе информационна среща по проекта за 
подмяна на „дървените печки" с екологично отопление. 

***  
Видин 

- От 10:30 часа в офиса си на пл. „Бдинци"-2 екипът на Областен информационен център-Видин ще проведе 
информационна среща по процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България" и 
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„Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове", финансирани от Оперативна програма „Околна 
среда" 2014-2020 г. 

*** 
Велико Търново 

- От 9.30 часа в голяма зала на Община Велико Търново продължава Трета национална среща на експертите по 
социални дейности и здравеопазване от общините - дискусионен форум през целия ден. 

- От 11.00 часа в читалище „Надежда 1869" ще бъде отбелязан Деня на Християнското семейство концерт. 
- От 12.00 часа пред сградата на Общината ще се проведе кампания „Аз не пуша" по повод Международния ден без 

тютюнопушене. 
- От 16.00 часа в Ритуална зала на Общината ще бъде отбелязан Деня на Християнското семейство. 
- От 17.00 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще се проведе откриване на IV Национално биенале на 

рисунката - Велико Търново 2019. 
***  
Златоград 

- От 15.00 часа ще се проведе тържествено заседание на Общински съвет - Златоград, посветено на освобождението 
на Златоград. 

- От 16.00 часа ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметниците и паметните плочи в града. 
- От 17.00 часа на централния площад ще има тържествен ритуал и проверка-заря, с участие на 101 Алпийски полк 

и представителния духов оркестър на Военновъздушните сили град Пловдив. 
***  
с. Момчиловци 

- От 17.00 часа в ритуалната зала на кметство Момчиловци ще бъде отбелязан празникът Въведение Богородично, 
като четири двойки, празнуващи златни сватби, ще подновят обетите си. 

***  
Перник 

- От 9.30 часа в зала "Панорама", ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 13.00 часа ще даде пресконференция ПП АБВ - националният лидер на партията Румен Петков и областният 

лидер Цветан Антов. 
***  
Пловдив 

- В 11.30 часа пред храм „Свето Преображение Господне" ще бъдат раздадени около 300 порции риба по повод 
Деня на християнското семейство. 

- В 15.30 часа в Комплекса за социални услуги за деца и семейства ще се проведе заключително събитие от 
Информационна кампания по приемна грижа „Приеми ме с обич". 

- В 18.00 часа в изложбената зала „2019" Областният координатор на ГЕРБ и кмет на Пловдив в периода 2011 - 2019 
г. инж. Иван Тотев ще направи отчет на своята дейност. 

***  
с. Полковник 

- От 09.00 часа в село Полковник, Серафимово архиерейският наместник на Смолянска духовна околия Негово 
Високопреподобие архимандрит Висарион ще отслужи светата божествена Литургия по повод храмовия празник 
на църквата „Въведение Богородично". 

***  
Стара Загора 

- От 12.30 часа в офиса на местния обществен посредник Надежда Чакърова - Николова, омбудсманът Диана 
Ковачева ще проведе изнесена приемна в града. 

 
В. Банкерь 
 
√ Плюсовете и минусите на банките от блока на еврото  
Заместник председателят на Европейската централна банка Луис де Гиндос откри 22-та "Финансова седмица на еврото" с 
реч, посветена на възможностите и предизвикателствата пред финансовия сектор на общността. Събитието, което бе 
открито на 18 ноември във Франкфурт и ще продължи до 22 ноември, е ежегодна конференция, посветена на сектора на 
финансите, застраховането и недвижимата собственост в Европа. То обхваща широк кръг от теми като икономическата и 
финансова стабилност на Стария континент, регулирането и интеграцията на финансовите пазари, управлението на риска, 
устойчивите бизнесмодели за финансовите институции, банковите преводи, разплащанията, информационните 
технологии във финансовите институции, валутната търговия, инвестициите, фондовете, банкирането на дребно и 
управлението на бизнес процесите.  
В обръщението си към аудиторията на форума господин де Гиндос акцентира върху здравословното състояние на 
финансовите институции от еврозоната, на предизвикателствата, пред които са изправени, предлага и някои разсъждения 
за бъдещата политика. 
Представяме пълния текст на речта на де Гиндос: 
"Банките от еврозоната отчитат натрапчиво ниска рентабилност през последните години. Съвкупната доходност от акциите 
на сектора се понижи под 6% в периода от юни 2018-а до юни 2019-а. Слабият резултат е повсеместен, а генерираната 
възвръщаемост от системно значимите банки от почти 75%, е под базовите 8%, които привличат инвеститорите да държат 
книжата им. 
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Хилавата рентабилност се дължи както на циклични, така и на структурни фактори 
Сегашната макрофинансова обстановка в еврозоната крие сериозни предизвикателства пред банките от общността. 
Наблюдаваното напоследък "омекване" на перспективата за макроикономически растеж и свързаната с него среда на 
ниски лихвени проценти за дълъг период от време вероятно ще продължат да потискат печалбите на кредитните 
институции. Много пазарни анализатори са обезпокоени от отрицателното влияние на щедрата парична политика върху 
чистите банкови печалби, които действително са под силен натиск. Вторачването само в този аспект обаче е подвеждащо. 
Защото пренебрегва първоначалния ефект от монетарната политика в подкрепа на икономическата активност. Без нея 
банковото кредитиране щеше да е доста по-скромно, а разходите за кредитни провизии - съществено по-високи. Тези 
фактори, заедно с повишението на оценките на активите, до голяма степен компенсират отрицателното въздействие на 
ниските лихви върху чистите лихвени приходи. В допълнение, въвеждането на двупластова система за компенсиране на 
отражението на отрицателните лихви върху банковите резерви ще помогне за намаляване на свързаните с тях банкови 
разходи. 
Структурните фактори са в сърцевината на ниските банкови печалби 
За банките от еврозоната основните предизвикателства произтичат от излишния капацитет на сектора. А тук работят 
прекалено много банки. Повечето от тях са с ниска пазарна оценка на акциите, което ги излага на мощен натиск от 
конкурентите, включително и извън бранша, каквито са високотехнологичните финансови компании. Другата важна 
характеристика на свръхкапацитета в блока на еврото е упоритата неефективност на разходите. Банките не успяват да се 
възползват изцяло от големия обем на дейностите и разчитат на припокриващите се физически мрежи от клонове. В 
резултат съотношението на разходите към приходите им в момента е средно 66% - доста високо в сравнение с 
конкурентите им от Скандинавия и отвъд Атлантика. 
Могат ли банките от еврозоната да се върнат към устойчива рентабилност и как да постигнат по-значим напредък 
в борбата със структурните предизвикателства и неефективните разходи? 
Луис де Гиндос посочва два пътя за постигане на тази цел. 
Първият е банките да настроят бизнес моделите си съобразно работната среда. Анализи на ЕЦБ показват, че най-
печелившите институции са разнообразили източниците си на постъпления, подобрили са ефективността на разходите си 
и са инвестирали в цифрови технологии по-големи обеми отколкото конкурентите си 
Вторият е консолидации чрез сливания и поглъщания, които да позволят на кредиторите да се възползват от икономиите 
на обединените структури и от по-широкия им обсег на дейност, което ще повиши и печалбите им. Трансграничните 
сливания, макар и с по-нисък шанс да редуцират разходите, ще донесат допълнителни изгоди от по-добрата 
диверсификация на риска и по този начин - по-стабилни печалби. В този смисъл политиците трябва да премахнат 
препятствията пред трансграничните обединения и поглъщания, да популяризират по-нататъшната интеграция и да 
следват дневния ред за формиране на банковия съюз. 
За банките от еврозоната има и добри новини 
Те са подобрили във висока степен устойчивостта си през последните години, което до голяма степен се дължи на новата 
регулаторна рамка. В момента те трябва да държат повече и по-високоликвиден нормативен капитал, да поддържат 
ликвидни буфери и да се финансират чрез стабилни източници на средства. Банките трябва да разработват планове за 
евентуално преструктуриране и закриване и да емитират "спасителни" дългови инструменти. Макар че тези корекции са 
доста амбициозни в краткосрочен план, в дългосрочен аспект те могат да укрепят устойчивостта на банковия сектор към 
различни шокове и да намалят вероятността от настъпване на скъпо струващи финансови кризи. 
На практика банковата система на еврозоната вече отговаря на новите изисквания за високо качество на капитала и за 
ликвидни буфери. Но въпреки че са подобрили капиталовите си позиции през последните години, една малка част от 
изисквания капитал е под формата на противоциклични буфери, които отговорните органи ще могат да използват в случай 
на системен стрес, за да предотвратят скъпоструващо за икономиката намаляване на задлъжнялостта. Това предполага, че 
сегашният състав на изисквания от нормативите капитал трябва да се балансира по друг начин като се даде по-важна роля 
на противоцикличните буфери. 
 
Vesti.bg 
 
√ Как ще ги стигнем: драстични мерки в Букурещ в битката с мръсния въздух 
Градският съвет на Букурещ прие въвеждането на винетка „Кислород”, като едновременно с това възнамерява да 
забрани автомобили с Евро 3 да влизат в града от 2024 г.  
Като водеща тема в платформите на кандидат-кметовете на София бе залегнал мръсният въздух. Докато чакаме да видим 
реални мерки по този толкова сериозен казус, в София сме дишали два пъти повече азотен диоксид от допустимото за ЕС, 
отчетоха за миналия месец. 
На този фон ще ви представим мерките на Габриела Фиреа за справянето със замърсяването на въздуха в Букурещ. 
Решението е взето на 23 октомври, но е изключително важно и кардинално. Градският съвет на румънската столица реши 
да се въведе специална такса за автомобилите, които не покриват екологичния стандарт Евро 5. Специалната такса са казва 
винетка „Кислород”. 
Кметството взе решение да забрани автомобили с Евро 2 (и по-нисък) да влизат в т. нар. Action Zone for Air Quality (ZACA) в 
центъра на Букурещ. Мярката влиза в сила от 1 януари 2020 г. Тези автомобили ще може да се движат в останалата част на 
града, но ако платят винетката „Кислород”, чиято цена е 3,2 евро на ден! 
Автомобилите, покриващи стандарти Евро 3 и Евро 4, също ще трябва да плащат дневна винетка „Кислород” в размер на 
1,06 евро, но ще могат да се движат в центъра на Букурещ. Таксата за колите с Евро 3 ще влезе в сила от 1 януари 2020 г., 
а тази с Евро 4 – от януари 2021 г. 
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Собствениците на изброените автомобили ще могат да плащат месечна или годишна винетка, чийто цени варират в 
зависимост от стандарта, покриван от колата (от 80 до 300 леи за месечната и от 500 до 1900 леи за годишната). В левове 
това значи от 33 до 123 и от 205 до 780 лв. 
Глобите за водачите, които не се съобразяват с новите изисквания ще възлизат на 1500 до 2000 леи (615 до 820 лв). 
Но това е само първата стъпка на местната управа. Плановете са за въвеждане на забрана за влизане в града на 
автомобилите с Евро 1 и 2 от 2022 г., а за автомобилите с Евро 3 тази забрана да везе в сила от 2024 г.! 
В Букурещ (и близкия Илфов) са регистрирани над 1,62 млн. автомобила, като една трета от тях (600 000) са автомобили 
със стандарт Евро 3 или по-нисък. Освен това има хиляди автомобили, които са регистрирани на друго място, но се движат 
в града. 
По повод взетото решение Габриела Фиреа казва: „Никъде в цивилизования свят колите с Евро 1, 2 или без стандарт Евро 
не се движат без да бъдат таксувани, а в много градове те са забранени.” 
Парите от събираните такси ще се използват само за въвеждането на други мерки за подобряване качеството на въздуха в 
града, като например купуването на моделни и незамърсяващи превозни средства за градския транспорт. 
 
√ Хърватия влиза в битката за Фолксваген 
Хърватското правителство започва разговори с германския канцлер Ангела Меркел 
Хърватското правителство започва разговори с германския канцлер Ангела Меркел за идването на Фолксваген в Хърватия, 
съобщи на конференция във Вараждин министърът на икономиката Дарко Хорват, цитиран от в. "Вечерни лист". 
Преди три седмици Андреас Тостман, член на съвета на Фолксваген отговарящ за производството, заяви за Ройтерс, че 
компанията не търси алтернативна локация на турския град Измир за своя нов завод. 
Въпреки това министър Хорват твърди, че правителството е подготвило оферта за германския инвеститор и ще се бори 
тази инвестиция от милиард и половина евро да се реализира в Хърватия. 
Хорват каза, че правителството предварително е получило и обработило всички изисквания на ръководството на 
Фолксваген и дори е избрало три възможни места за завода. 
"Утре започват разговори с госпожа Меркел Фолксваген да реализира инвестицията си в Хърватия, а правителството 
подготви оферта за компанията и намери три места, на които има свободни един милион квадратни метра площ и 
изпълняват всички други условия", каза Хорват. 
 
√ Зоран Заев: Френското вето ме унищожи 
„Ужасявам се”, признава премиерът на Северна Македония  
„Европа е наша пътеводна светлина. Сега, когато тази светлина изгасна, ние останахме на тъмно и никой не знае, накъде 
може да поемем”, коментира премиерът на Северна Македония Зоран Заев пред „Ню Йорк Таймс”. 
След отлагането на преговорите за членство в ЕС Заев обяви, че се оттегля от поста. Договорено беше служебно 
правителство, което ще заработи от януари и провеждането на извънредни парламентарни избори през април следващата 
година. 
На въпрос относно причината да вземе толкова сериозно решение, Заев отговаря, че не е имал избор. Според него, ако не 
се проведат избори, национализмът ще расте. „Ужасявам се”, признава Заев.   
А само преди два месеца лидерът на младата балканска държава ходеше изправен, поздравяваха го световните лидери и 
получи похвала от ръководителя на ООН заради появата на светлина за решение на безизходицата около Македония. 
Името на Заев дори се появи в списъка с кандидати за Нобелова награда за мир. 
Той заложи политическата си кариера и бъдещето на своята държава за решаването на продължилия 30 г. спор за името 
със съседна Гърция. Благодарение на усърдна дипломация и въпреки всички очаквания, Заев успя. 
В момента обаче, от кабинета му в Скопие, всичко това изглежда много далечно. 
„Разкъсвам се отвътре”, споделя Заев. 
Смяната на името се очакваше да разчисти пътя на Северна Македония към Европейския съюз, но миналия месец Франция 
наложи вето на решението, като настоя за реформа на процеса на разширяване. Това дестабилизира правителството в 
Скопие, а което е още по-лошо, заплашва крехкото статукво в региона след кървавото разпадане на Югославия през 90-те 
години на XX век. 
„Това ме унищожи лично, психически”, казва Заев със загриженост не само за себе си и страната, но и за стабилността на 
целия регион на Западните Балкани. 
 „Национализмът и радикализмът могат да си възвърнат властта”, смята Заев и добавя, че отново съществува риск не само 
от открит конфликт вътре в държавите на Балканите, но и от нови конфликти между тях. 
 
 

https://www.nytimes.com/2019/11/19/world/europe/european-union-macedonia-balkans-russia.html

