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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО НА АОБР ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТНОСНО ПРОБЛЕМА С БОЛНИЧНИТЕ 
Следва пълният текст на писмо от Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР) до 
председателя на Министерския съвет на Република България относно проблема с болничните. В него се настоява 
работодателите да участват в заседание на НСТС само ако и когато в дневния ред бъде включено предложение за 
решаване на въпроса за първите три дни болнични. Така те на практика изразяват решимост да напуснат 
тристранния диалог и да не се върнат в него, преди да се предложат адекватни мерки за ограничаване на кражбите 
с болнични. 

 
ДО  
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ, 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично не приема продължаване на вмененото 
задължение работодателите да заплащат първите три дни болнични – мярка, която трябваше отдавна да бъде отменена. 
С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази статуквото. 
Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и от 
осигурителните фондове, и от работодателите. 
Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна 
мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години. 
Чрез този вменен на работодателите допълнителен ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, 
които внасят за своите работници, дължимите обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и 
изплащането на допълнителни възнаграждения за заместващи работници. 
В случаите на масови злоупотреби в отделни предприятия през летния сезон и прибиране на реколтата се нарушават 
производствените графици, технологичните изисквания и изпълнението на заявките, и изплащат неустойки за неспазване 
на договорените срокове за изпълнение. 
Междувременно въвеждането на компенсация с неработен ден при съвпадение на официалните национални празници с 
дните за междуседмична почивка оказа допълнителен натиск за увеличаване на злоупотребите с болничните листа. 
При представянето на проекта на Закон за бюджет на ДОО за 2020 г. в свои становища работодателските организации 
възразиха срещу забавянето на необходимите реформи в пенсионно осигурителната система, вкл.: 
–    съхраняване на режима на изплащане на обезщетенията за първите три дни от временната нетрудоспособност в 
противоречие с ангажиментите по т.нар. антикризисни мерки от 2010 г.; 
– незабавни промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията, вкл. отказа от приемане на 
Международната класификация на функционалността, уврежданията и човешкото здраве /ICF/ на СЗО; 
– необходимост от ускорена подготовка за прилагане на последната 11-та ревизия на Международната класификация на 
болестите, МКБ-11 (ICD-11) на СЗО. МКБ-11 унифицира създаването, кодирането и използването на информация за новите 
диагностични и терапевтични процедури, осигурява съвместимост със съвременните електронни здравни приложения и 
информационни системи с цел пресичане на злоупотребите с краткосрочните обезщетения за временна 
нетрудоспособност, инвалидните пенсии, придобиване на права за социални помощи и услуги, и скъсяване на средния 
ефективен трудов живот; 
– интеграция на регистрите и данните за осигурените лица, сключените трудови договори, на наети лица по служебни 
правоотношения и електронния здравен профил /лично здравно досие/ на българските граждани; 
–    въвеждане на адекватна оценка на риска вкл. по общини, населени места, икономически дейности, заемани 
длъжности, възрастови групи, издатели – лекуващи лекари и болнични заведения; 
–    обвързване придобиването на права на краткосрочни обезщетения и пенсии (осигурителен стаж) само срещу 
изплатени осигурителни вноски. Следва да се отбележи отново нарастващият брой и размери на осигурителните измами 
чрез начисляване на осигурителни вноски на фиктивно наети лица и последващо неправомерно изтегляне на обезщетения 
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от ДОО и придобиване на фиктивен осигурителен, пенсионни права, право на гарантирани вземания за неизплатени 
трудови възнаграждения при несъстоятелност на работодателя; 
– въвеждане на ефективни санкции и контролни мерки вкл. от страна на НЗОК, Агенция Медицински одит и Министерство 
на здравеопазването по издаването на т. нар. болнични листа; 
– регламентиране на правомощия на службите по трудови медицина за допълнително потвърждаване (заверка) на 
издадените болнични листа за определен списък от заболявания, по искане на работодателя; 
–    внасяне на промени в приходната основа, инвестиционната политика и отказ от използване на средства предназначени 
за т. нар. Сребърен фонд за финансиране на текущи дефицити в публичния сектор; 
–    необходимост от отстраняване на противоречията между изискванията за категоризация на труда, регламентирани в 
КСО, свързани с условията на труда и характера на извършваната работа и действащата подзаконова нормативна уредба 
(Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с приета с ПМС № 235/20.10.1998 г.) и др. 
Липсата на напредък и своевременни действия по прилагане на тези мерки, налагат незабавно да бъде представена 
изчерпателна агрегирана информация за издадените болнични листа и изплатени обезщетения в държавната 
администрация и реалната икономика, по общини, населени места, икономически дейности, заемани длъжности, 
възрастови групи, и издатели – лекуващи лекари и болнични заведения. 
С оглед на гореизложеното, настояваме и ще участваме в заседание на НСТС само ако и когато в дневния ред бъде 
включено предложение за решаване на въпроса за първите три дни болнични. 
 
В. Банкерь 
 
√ Работодателите заплашиха да напуснат Тристранния съвет заради болничните 
Асоциацията на българските работодатели (АОБР), в която членуват четирите национално представени работодателски 
организации - АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, категорично не приема продължаване на вмененото задължение работодателите 
да заплащат първите три дни болнични.  
"С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази 
статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и 
от осигурителните фондове, и от работодателите", се казва в тяхна обща позиция, изпратена до министър-председателя.  
Във вторник премиерът Бойко Борисов обяви, че предложението първият ден от болничния да не се заплаща, няма да 
бъде внесено за разглеждане в Народното събрание, въпреки че по-рано такава договорка бе постигната на политически 
съвет на коалицията ГЕРБ - Обединени патриоти. 
"Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна 
мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години. Чрез този вменен на работодателите допълнителен 
ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите 
обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни възнаграждения за 
заместващи работници. В случаите на масови злоупотреби в отделни предприятия през летния сезон и прибиране на 
реколтата се нарушават производствените графици, технологичните изисквания и изпълнението на заявките, и изплащат 
неустойки за неспазване на договорените срокове за изпълнение", казва още бизнесът. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели съобщава също така, че ще участва на заседания на 
Тристранния съвет, само ако и когато в дневния ред бъде включено предложение за решаване на въпроса за първите три 
дни болнични. 
В писмото се поставя и искането за реформи, които не са били отразени в Бюджет 2020. 
 
Dnes+ 
 
√ Работодателите категорично против да плащат първите три дни от болничния 
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично не приема продължаване на вмененото 
задължение работодателите да заплащат първите три дни болнични. Това пишат в позицията си, изпратена до премиера 
Бойко Борисов. 
Те са притеснени, че правителството планира да запази статуквото. 
Работодателите отбелязват, че тъй като години наред е неглижиран проблемът с фалшивите болнични, това е довело до 
източването на огромен ресурс и от осигурителните фондове, и от работодателите. 
Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна 
мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години, недоволни са от АОБР. 
Те са на мнение, че чрез този ангажимент са облагани тройно - чрез осигуровките, които внасят за своите работници, 
дължимите обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни 
възнаграждения за заместващи работници. 
Междувременно въвеждането на компенсация с неработен ден при съвпадение на официалните национални празници с 
дните за междуседмична почивка оказа допълнителен натиск за увеличаване на злоупотребите с болничните листа, 
отбелязват още работодателите. 
Те подчертават, че при представянето на проекта на Закон за бюджет на ДОО за 2020 г. в свои становища работодателските 
организации са възразили срещу забавянето на необходимите реформи в пенсионно осигурителната система, 
включително и срещу запазване на режима на изплащане на обезщетения за първите три дни от болничния. 
Работодателите са категорични, че ще участват в заседание на НСТС само ако и когато в дневния ред бъде включено 
предложение за решаване на въпроса за първите три дни болнични. 
Припомняме, че вчера стана ясно, че предлагат работодателите да плащат не повече от 15 дни болнични в годината. 
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Ден преди това премиерът Бойко Борисов заяви, че първият ден от болничните остава платена от работодателя. Въпреки 
обещанието му обаче КТ "Подкрепа" и КНСБ бяха категорични, че няма да се откажат от протеста. 
Припомняме, идеята първият ден от болничните да не се плаща беше представена след среща между ГЕРБ и Обединените 
патриоти в лицето на Каракачанов и Симеонов. 
От думите на председателя на бюджетната комисия Менда Стоянова стана ясно, че се мисли за изключения, като например 
за майките на деца и болнични вследствие на трудови злополуки. Тя коментира идеята с думите: "Няма 100% 
справедливост". 
От ДПС бяха категорични, че не подкрепят анонсираното предложение, тъй като според тях това е скрито увеличение на 
осигурителната вноска. 
От своя страна синдикатите също остро нападнаха идеята и предупредиха, че ако тя бъде приета, те ще поведат хората на 
протест. 
 
Actualno.com 
 
√ Работодателите отказват да плащат болничните, напускат Тристранката 
Работодателите отказват да продължават да плащат първите 3 дни болнични и напускат Националния съвет за тристранно 
сътрудничество (НСТС), докато въпросът не бъде решен. Това заявяват от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) в отворено писмо до премиера Бойко Борисов. Писмото е подписано от най-големите 
работодателски организации у нас – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. 
"Настояваме и ще участваме в заседание на НСТС само ако и когато в дневния ред бъде включено предложение за 
решаване на въпроса за първите три дни болнични", категорични са от АОБР. 
"Въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази статуквото. Години наред 
неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и от осигурителните 
фондове, и от работодателите", пишат бизнес организациите. 
"Въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази статуквото. Години наред 
неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и от осигурителните 
фондове, и от работодателите", пишат бизнес организациите. 
Работодателите са недоволни заради оттегленото предложение на управляващите за първия ден от болничните. Идеята 
разгневи мнозина и предизвика остри реакции, а синдикатите заплашиха с протести. 
Промяната бе приета като несправедлива, тъй като има риск да принуди хората да ходят болни на работа и да накаже 
изрядните работници вместо измамниците. Единствено работодателите я защитиха, настоявайки да не плащат не само 
първия, а и следващите 2 дни от болничния. 
В крайна сметка премиерът Бойко Борисов се вслуша в гласовете на недоволните и отмени спорното предложение.   
АОБР са недоволни, че управляващите бавят нужните реформи в пенсионно осигурителната система и те отсъстват в 
бюджета за общественото осигуряване за 2020 г. 
Те припомнят, че задължението им да плащат първите 3 дни болнични е въведено като временна антикризисна мярка за 
една година през 2010 г., а действа вече 9 години. Според тях това задължение отдавна трябвало да бъде отменено. 
Работодателите смятат, че на практика са облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, 
дължимите обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни 
възнаграждения за заместващи работници. 
В същото време масовите злоупотреби през лятото и покрай прибирането на реколтата нарушават производствените 
графици и изпълнението на заявките, което води до плащане на неустойки за неспазване на договорените срокове. 
Практиката да има още един почивен ден, когато официалният празник се пада в неработен ден, също допринася за 
увеличаване на злоупотребите с болничните, твърдят от АОБР.  
Те предлагат и конкретни мерки за решаване на проблемите: 

- незабавни промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията, вкл. отказа от приемане 
на Международната класификация на функционалността, уврежданията и човешкото здраве /ICF/ на СЗО; 

- необходимост от ускорена подготовка за прилагане на последната 11-та ревизия на Международната 
класификация на болестите, МКБ-11 (ICD-11) на СЗО. МКБ-11 унифицира създаването, кодирането и използването 
на информация за новите диагностични и терапевтични процедури, осигурява съвместимост със съвременните 
електронни здравни приложения и информационни системи с цел пресичане на злоупотребите с краткосрочните 
обезщетения за временна нетрудоспособност, инвалидните пенсии, придобиване на права за социални помощи 
и услуги, и скъсяване на средния ефективен трудов живот; 

- интеграция на регистрите и данните за осигурените лица, сключените трудови договори, на наети лица по 
служебни правоотношения и електронния здравен профил /лично здравно досие/ на българските граждани; 

- въвеждане на адекватна оценка на риска вкл. по общини, населени места, икономически дейности, заемани 
длъжности, възрастови групи, издатели – лекуващи лекари и болнични заведения; 

- обвързване придобиването на права на краткосрочни обезщетения и пенсии (осигурителен стаж) само срещу 
изплатени осигурителни вноски. Следва да се отбележи отново нарастващият брой и размери на осигурителните 
измами чрез начисляване на осигурителни вноски на фиктивно наети лица и последващо неправомерно изтегляне 
на обезщетения от ДОО и придобиване на фиктивен осигурителен, пенсионни права, право на гарантирани 
вземания за неизплатени трудови възнаграждения при несъстоятелност на работодателя; 

- въвеждане на ефективни санкции и контролни мерки вкл. от страна на НЗОК, Агенция Медицински одит и 
Министерство на здравеопазването по издаването на т. нар. болнични листа; 
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- регламентиране на правомощия на службите по трудови медицина за допълнително потвърждаване (заверка) на 
издадените болнични листа за определен списък от заболявания, по искане на работодателя; 

- внасяне на промени в приходната основа, инвестиционната политика и отказ от използване на средства 
предназначени за т. нар. Сребърен фонд за финансиране на текущи дефицити в публичния сектор; 

- необходимост от отстраняване на противоречията между изискванията за категоризация на труда, 
регламентирани в КСО, свързани с условията на труда и характера на извършваната работа и действащата 
подзаконова нормативна уредба (Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с приета с ПМС 
№ 235/20.10.1998 г.) и др. 

 
Дарик  
 
√ Работодателите се готвят да напуснат тристранката заради болничните 
Асоциацията на българските работодатели (АОБР), в която членуват четирите национално представени работодателски 
организации - АИКБ, КРИБ, БСК, БТПП, категорично не приема продължаване на вмененото задължение работодателите 
да заплащат първите три дни болнични. 
"С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази 
статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и 
от осигурителните фондове, и от работодателите", това е общата позиция на работодателите, изпратена до премиера. 
"Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна 
мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години. Чрез този вменен на работодателите допълнителен 
ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите 
обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни възнаграждения за 
заместващи работници. В случаите на масови злоупотреби в отделни предприятия през летния сезон и прибиране на 
реколтата се нарушават производствените графици, технологичните изисквания и изпълнението на заявките, и изплащат 
неустойки за неспазване на договорените срокове за изпълнение", казват още от Асоциацията. "Междувременно 
въвеждането на компенсация с неработен ден при съвпадение на официалните национални празници с дните за 
междуседмична почивка оказа допълнителен натиск за увеличаване на злоупотребите с болничните листа." 
Работодателите подчертават, че ще участват на заседания на Тристранния съвет единствено ако в дневния ред бъде 
включено предложението за решаването на въпроса с първите 3 дена болнични. В писмото се поставя и искането за 
реформи, които не са били отразени в Бюджет 2020. 
Такива са: съхраняване на режима на изплащане на обезщетенията за първите три дни от временната нетрудоспособност 
в противоречие с ангажиментите по т.нар. антикризисни мерки от 2010 г.; незабавни промени в медицинската експертиза 
на работоспособността и уврежданията; необходимост от ускорена подготовка за прилагане на последната 11-та ревизия 
на Международната класификация на болестите, интеграция на регистрите и данните за осигурените лица, сключените 
трудови договори, на наети лица по служебни правоотношения и електронния здравен профил, въвеждане на адекватна 
оценка на риска, обвързване придобиването на права на краткосрочни обезщетения и пенсии  (осигурителен стаж) само 
срещу изплатени осигурителни вноски, въвеждане на ефективни санкции и контролни мерки вкл. от страна на НЗОК, 
Агенция Медицински одит и Министерство на здравеопазването по издаването на т. нар. болнични листа, регламентиране 
на правомощия на службите; нанасяне на промени в приходната основа, инвестиционната политика и отказ от използване 
на средства предназначени за т. нар. Сребърен фонд за финансиране на текущи дефицити в публичния 
сектор, необходимост от отстраняване на противоречията между изискванията за категоризация на труда, регламентирани 
в КСО. 
 
БНР 
 
√ Бизнесът е против задължението да плаща първите три дни болничен  
Работодатели: Въпросът за плащането на болничните да бъде обсъден от НСТС 
Въпросът за плащането на болничните да бъде обсъден от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), 
настояват четирите национално представени работодателски организации. Това са Българската стопанска камара, 
Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал и Конфедерация на работодателите 
и индустриалците. Те заявяват, че бизнесът е против задължението да плаща първите три дни болничен. 
В същото време Съюзът за стопанска инициатива, който не членува във въпросната асоциация, настоява болничните да 
бъдат плащани изцяло от държавата, обяви председателят на съюза Гълъбин Гълъбов: 
"Всяко отклонение от осигурителното правило, тоест, където осигурителният фонд плаща затова, че хората правят 
отчисления от своите плащания към държавата, е изкривяване". 
КТ "Подкрепа" продължава да настоява работодателят да плаща първите пет дни от отсъствието по болест, заяви 
вицепрезидентът на синдиката Йоанис Партениотис. Той коментира и лансираната вчера от министър Бисер Петков идея 
работодателите да плащат не повече от 15 дни болнични в годината: 
"А защо 15, а не 10, а не 20. Трябва да има някаква аргументация. В интерес на истината, колкото вие знаете, толкова и 
ние знаем". 
Все още не е ясно кога ще е заседанието на Тристранния съвет, на което трябва да бъде обсъден въпросът с плащането 
на болничните и злоупотребите с тях. 
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БТВ Радио 
 
√ Как да се пресекат порочните практики с фалшиви болнични?  
Властта лансира нови идеи за справяне с фалшивите болнични. Как да се пресекат порочните практики - спор между Ваня 
Григорова - икономически съветник в синдиката КТ „Подкрепа" и Теодор Дечев от АИКБ. 
 
  

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Инвестиционните фондове увеличиха вложенията си с 10,6% към септември 
Активите, управлявани от инвестиционните дружества, в края на третото тримесечие достигат 4,371 млрд. лева, 
показва банковата статистика 
За една година активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват 
дейност в България, се увеличават с 10,6% (418 млн. лева) на годишна база до 4,371 млрд. лева, показва актуалната 
статистика на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, в края на септември миналата година те бяха 3,953 млрд. 
лева. В централната банка отчитат обаче тримесечно намаление от 1,9% (83,5 млн. лева). 
Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към 30 септември 
е 3,8%, докато преди година беше 3,6% и 3,8% към края на второ тримесечие на тази година.  В обхвата на инвестиционните 
фондове не са включени акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), секюритизиращи 
недвижими имоти 
За една година инвестиционните фондове са се увеличили с 32 броя и в края на септември са 1096 броя, но на тримесечна 
база са с 20 фонда по-малко, което се дължи на намалението в броя на чуждестранните инвестиционни фондове. Към 30 
септември чуждестранните фондове са 964 и отбелязват годишен ръст с 35 фонда. Местните фондове са 132 броя, като са 
намалели с три броя за една година, се вижда от банковата статистика. 
Размер и структура на активите 
Към края на септември 2019 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 1,657 млрд. лева, като на годишна 
база се увеличават със 195,4 млн. лева (13,4%). В сравнение с три месеца по-рано активите се увеличават с 39,3 млн. лева 
(2,4%). 
Към края на трето тримесечие на 2019 г. активите на фондовете, които инвестират в акции, се повишават с 67,9 млн. лева 
(12,1%) до 629,3 млн. лева , докато преди година бяха 561,4 млн. лева. При балансираните фондове те се увеличават с 28,6 
млн. лева (9,5%) до 329,4 млн. лева при 300,8 млн. лева към края на септември 2018 г. В сравнение с юни активите на 
фондовете, инвестиращи в акции, намаляват с 1,1 млн. лева (0,2%), а на балансираните фондове се увеличават с 1,4 млн. 
лева (0,4%). 
В централната банка пресмятат, че средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават с 98,9 
млн. лева (16,5%) до 696,7 млн. лева към септември 2019 г., докато преди година бяха 597,8 млн. лева. На тримесечна база 
те нарастват с 39,1 млн. лева (6%). Активите на фондовете, инвестиращи в облигации, имат относителен дял 42% от общия 
размер на активите на местните инвестиционни фондове, при 40,9% към септември 2018 г. и 40,6% към юни 2019 г. 
Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 38% от общата сума на активите към септември 2019 г. при относителен дял 
от 38,4% към септември 2018 г. и 39% към юни 2019 г. 
 

Активи на местните инвестиционни фондове 
Структура по видове според инвестиционната политика 
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По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, инвестициите в акции и 
други форми на собственост се увеличават за една година с 98 млн. лева (17,3%) до 665 млн. лева, депозитите намаляват 
със 133,3 млн. лева (36,7%) до 230,3 млн. лева, а средствата, вложени в ценни книжа, различни от акции, нарастват с 223,4 
млн. лева (64,7%) до 568,9 млн. лева. 
В сравнение с юни инвестициите се повишават с 16,7 млн. лв. (2,6%), депозитите намаляват с 28,9 млн. лева (11,2%), а 
вложенията в ценни книжа, различни от акции, се увеличават с 57 млн. лева (11,1%). 
Към края на септември най-големи относителни дялове в общата сума на активите имат акциите и другите форми на 
собственост – 40,1%, следвани от ценните книжа, различни от акции – 34,3% и депозитите – 13,9%, при съответно 38,8%, 
23,6% и 24,9% към края на септември 2018 г. 
Към юни най-големи относителни дялове в общата сума на активите също имат акции и други форми на собственост – 
40,1%, следвани от ценни книжа, различни от акции – 31,6% и депозити – 16% . 
 

Активи на местните инвестиционни фондове 
 Структура по инструменти 

 
Към края на трето тримесечие на тази година основно значение във валутната структура на активите на местните 
инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 57% и в евро – 35,1%, при съответно 64,2% и 
27,5% към септември миналата година. 
Към юни 2019 г. активите, деноминирани в български лева, са 59,6%, а тези в евро – 32,6%. 
 

Активи на местните инвестиционни фондове 
 Структура по валути 

 
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към септември 
инвестициите в България растат на годишна база със 157,6 млн. лева (21,4%) до 895,4 млн. лева при 737,7 млн. лева към 
края на септември 2018 г., а в страните от Европейския съюз нарастват със 160,1 млн. лева (66.7%) до 400 млн. лева при 
239,9 млн. лева към края на септември 2018 г. 
В сравнение с юни вложенията в нашата страна се повишават с 20,7 млн. лева (2,4%), а тези в останалите страни от 
Европейския съюз се увеличават с 43,5 млн. лева (12,2%). 
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти, е 63,5% спрямо 
68,1% преди година и 65,3% към юни 2019 г. 
Относителният дял на активите на инвестиционните фондове в ценни книжа, емитирани от резиденти на страните от 
Европейския съюз към септември 2019 г. е 28,4% при 22,2% към края на септември 2018 г. и 26,6% към юни 2019 г. 
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Размер и структура на пасивите 
Към края на септември привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 2,714 млрд. 
лева. Спрямо същия месец на миналата година те нарастват с 222,6 млн. лева (8,9%). 
В БНБ пресмятат, че на тримесечна база размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти 
на България намалява със 122,8 млн. лева (4,3%) от 2,837 млрд. лева) 
По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2019 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни 
фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 133,7 млн. лева (7,2%) до 1,995 млрд. 
лева при 1,861 млрд. лева преди година. 
Пасивите към домакинствата и фирмите, които ги обслужват, се увеличават с 98,8 млн. лева (23,5%) до 518,9 млн. лева в 
края на септември, като преди година те са били 420,1 млн. лева. 
Спрямо второто тримесечие пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании 
и пенсионни фондове намаляват със 155,7 млн. лева (7,2%), а задълженията към домакинствата се увеличават с 35,2 млн. 
лева (7,3%). 
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са Застрахователните компании и пенсионните фондове 
(73,5%) и домакинствата (19,1%). Относителните дялове на двата сектора са съответно 74,7% и 16,9%, а към юни – 75,8% и 
17%. 
Към края на септември 2019 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 1,657 млрд. лева, като размерът 
на собствения им капитал е 1,646 млрд. лева. Към края на трето тримесечие задълженията на местните инвестиционни 
фондове в собствения капитал към резиденти са 1,596 млрд. лева (96,9%), а към сектор Останал свят са 50,5 млн. лева 
(3,1%). 
Спрямо септември пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 186,7 млн. лева (13,2%), а към нерезиденти 
(сектор Останал свят) се увеличават с 3,5 млн. лева (7,5%). 
По институционални сектори към септември 2019 г. спрямо същия месец на миналата година задълженията на местните 
инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 62,5 
млн. лева (12,9%) до 547,4 млн. лева, а към домакинствата нарастват с 49,9 млн. лева (7,8%) до 687,3 млн. лева. 
На тримесечна база задълженията се увеличават с 37,9 млн. лева (2,4%) до 1,596 млрд. лева при 1,558 млрд. лева към юни 
2019 г., а към нерезиденти нарастват с 0,7 млн. лева (1,4%), съответно до 50,5 млн. лева при 49,8 млн. лева към юни. 
По институционални сектори към 30 септември спрямо 30 юни пасивите на местните инвестиционни фондове към 
резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 19,2 млн. лева (3,6%), а задълженията 
към резиденти в сектора ноа домакинствата се увеличават със 17,6 млн. лева (2,6%). 
                               

Собствен капитал на местните инвестиционни фондове 
 Структура по институционални сектори 

 
 

Към края на септември 2019 г. с най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове 
са резидентните Домакинства и НТООД (41,7%), Застрахователни компании и пенсионни фондове (33,2%), и Други ПФИ 
(9,1%). Техните дялове са съответно 43,8%, 33,3% и 7,8%. Относителният дял на сектор Останал свят (нерезиденти) е 3,1% 
от общия размер на собствения капитал при относителен дял 3,2% към края на септември 2018 г. и 3,1% към юни тази 
година.  
 
√ НС ускорява процеса по въвеждане на електронната платформа за търговете 
Депутатите одобриха на първо четене изменения в Закона за обществените поръчки 
Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за обществените поръчки, свързани с поетапното въвеждане и 
прилагане на електронната платформа за възлагане на обществени поръчки, съобщава БТА. 
С въвеждането на електронната платформа в Регистъра за обществени поръчки /РОП/ се предвижда публикуване и на 
документациите, разясненията, протоколите и докладите от работата на комисиите за провеждане на процедурите и 
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журито - при конкурсите за проекти, договорите, рамковите споразумения и анексите към тях, както и договорите за 
подизпълнение. 
С цел разширяване на публичността се въвежда освен обявите за събиране на оферти в РОП да се публикуват и поканите 
до определени лица.  
Предлага се промяна, с която се допуска разпоредител от по-висока степен, а не само първостепенен, да възлага поръчки 
за нужди на негови разпоредители с бюджет от по-ниска степен. 
Със законопроекта се правят промени, свързани с начина за изчисляване на прогнозната стойност, която е продиктувана 
от установени в практиката затруднения на възложителите относно обхвата и приложимостта й спрямо различните режими 
на възлагане, както и по отношение момента на определяне на прогнозната стойност. В определени случаи е обективно 
невъзможно прогнозната стойност да се определи чрез пазарни проучвания или консултации, предвид което новата 
редакция на разпоредбата не предвижда задължение, а регламентира възможност, чрез която възложителят може да 
определи актуалната пазарна стойност на обществената поръчка. 
Съществени изменения са предложени в нормативната уредба на квалификационните системи, използвани от секторните 
възложители. Предвидени са и изменения, които се отнасят до прецизиране на разпоредбите относно вътрешното (in-
house) възлагане. 
Допълнено е едно от условията за неговото прилагане, свързано с наличието на пряко частно капиталово участие в  
контролираното юридическо лице. Посочва се, че наличието на частен капитал е допустимо, ако произтича от разпоредби 
на националното законодателство, които са в съответствие с Договора за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Целта на промяната е постигане на по-точно съответствие с изискванията на 
европейските директиви. 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Борисов ще бъде на изслушване в Народното събрание  
Премиерът Бойко Борисов на изслушване в Народното събрание. В рамките на петъчния парламентарен контрол, 
министър-председателят ще отговори на въпрос на Корнелия Нинова за политиката на страната по отношение на 
националната сигурност. 
Опозицията често критикува премиера, че идва рядко в парламента и отказва да отговаря лично на депутатски въпроси. 
Преди местните избори, народните представители от БСП обвиниха Борисов, че проваля заседания на парламента, за да 
избегне среща с опозицията. Тогава, заради липсата на кворум, премиерът не дойде в парламента. 
От ГЕРБ обаче коментираха, че отговорността за осигуряване на кворума по време на петъчния контрол е задължение на 
опозицията. 
 
√ Бойко Борисов се срещна с премиера на Хърватия Андрей Пленкович  
Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с премиера на Хърватия Андрей Пленкович в Министерския съвет в 
Загреб. Преди разговора с хърватския си колега, българският премиер остави послание в "Златната книга" в институцията 
с пожелание – "За успеха на България и Хърватия", съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет. 
Във фокуса на срещата между двамата премиери са консултациите по приоритетите на предстоящото Хърватско 
председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2020 г. с акцент върху политиката за европейската интеграция 
на Западните Балкани. Темата беше поставена високо в дневния ред на Европа от България по време на първото й 
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 
Изграждането на транспортния Коридор № 8 ще бъде от полза за целия регион, включително и за Хърватия, заяви Борисов. 
Бойко Борисов, премиер на България: Европейската интеграция на Западните Балкани ще продължи да бъде сред 
основните външнополитически приоритети на България, тъй като тя е инструмент за постигане на стабилност, мир и 
просперитет в региона. Оценяваме силно заявения ангажимент от страна на предстоящото Хърватско председателство за 
приемственост по темата от нашето председателство. 
Не е възможно да постигнем социално и икономическо сближаване в Европа, ако не подобрим транспортната, 
енергийната и цифровата инфраструктура в региона и целия ЕС, отбеляза премиерът Борисов пред Пленкович. 
Премиерът Борисов заяви подкрепата на страната ни за приоритетните теми на Хърватското председателство като 
преговорите за новия бюджет на ЕС, задълбочаването на Единния пазар и цифровизацията, инвестирането в 
образованието и иновациите, които са в основата на нашата конкурентоспособност в глобализирания свят. 
Двамата премиери обсъдиха задълбочаването на търговското и икономическото сътрудничество между България и 
Хърватия, както и потенциала за насърчаване на инвестициите и привличането на взаимни инвеститори. Перспективни 
области за партньорство между българските и хърватските компании са инфраструктурните проекти, туризма, 
хранителната промишленост, информационните и телекомуникационните технологии, енергетиката. 
Бойко Борисов, премиер на България: Споделяме общи интереси по отношение на регионалните инфраструктурни 
проекти. Затова смятаме, че изграждането на транспортния Коридор № 8 ще бъде от полза за целия регион, включително 
и за Хърватия, тъй като ще предостави алтернативен маршрут до Черно море – и по-нататък към Каспийския регион и 
Централна Азия. 
Българският министър-председател подчерта, че двете държави съвместно трябва да подкрепят европейската политика за 
укрепване на енергийната инфраструктура и развитието на проекти, имащи за цел диверсификация на маршрутите и 
източниците на природен газ. 
Разглеждаме като еднакво важни проектите за интерконекторна връзка Гърция - България и терминала за втечнен 
природен газ на хърватския остров Кърк, подчерта премиерът Борисов. В същия контекст проектът за изграждане на газов 
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хъб на територията на България има за цел да създаде необходимата инфраструктура, свързваща газовите пазари на ЕС 
със страните от Енергийната общност (Сърбия, Република Северна Македония, Босна и Херцеговина). 
В рамките на разговора Борисов и Пленкович дадоха висока оценка също на възходящата тенденция в двустранното 
културно и образователно сътрудничество. 
 
 
√ Наградиха най-големите корпоративни дарители  
За 14-ти път Българският дарителски форум награди най-големите корпоративни дарители и най-успешните партньорства 
между компании и неправителствени организации. 
Домакин на церемонията беше президентът Румен Радев. По традиция на конкурса беше отличена и личност с особен 
принос за дарителството в България. Тази година това са Нели и Робърт Гипсън, подпомогнали множество благородни 
каузи у нас. 
Румен Радев - президент на България: Ние имаме нужда от образовани хора, защото образованият човек трудно се 
поддава на неистини и на популистки внушения. Образованият човек е брониран срещу ежедневните бомбардировки с 
новини за небивал икономически и социален напредък. Образованият човек не позволява да му нахлузват розови очила, 
той мисли критично, той търси проблемите в обществото и най-добрите методи, така че тези проблеми да се решават. Той 
търси не само своето лично облагодетелстване, той търси развитието и просперитета на обществото като цялост. 
 
√ Над 217 млн. лв са заделени за сметоизвозване и почистване от догодина  
Столичната община планира да похарчи повече пари за сметосъбиране, сметоизвозване и за почистване на София. Зам.-
кметът по екология Йоана Христова съобщи, че за догодина са заделени повече от 217 млн. лв., като това е с повече от 5% 
в сравнение с тази. Такса смет за столичани няма да се повишава. 
С 83% повече улици ще бъдат мити с машини в София през 2020 г. А със 7 на сто е повишението за машинно метене на 
улици. Това става ясно от план-сметката за чистотата на столичния град за догодина. 
Средствата за зимно почистване остават същите - 17 млн. лв. С 1 млн. лв. се увеличават парите за поддръжката на пътната 
мрежа в парк Витоша и Южната дъга. 
От столичната община обещават, че от догодина ще се почистват не само основните булеварди, но машините ще навлизат 
навътре в кварталите. И Всичко това е част от мерките за опазване чистотата на атмосферния въздух в столицата. 
Йоана Христова, зам.-кмет по екологията: За чистотата на въздуха ще се увеличи миенето, засаждането на дървета. С 
200 000 лева се увеличава биологичната поддръжка на междублоковите пространства. 
До месец - два ще приключи процедурата за избор на сметопочистващи фирми. Към тях ще има завишени изисквания, 
като например по-често събиране на битовите отпадъци. От столичния инспекторат съобщиха, че от началото на ноември 
вече има глобени фирми за некачествено събиране на падналите листа, общо с 50 000 лева. 
Петър Николов, зам.- директор на Столичния инспекторат: Ще се справим, да. Знаете, че контролът е 24 часов. Миенето 
е и дневна, и нощна смяна и задължително се контролира от инспектори. 
За да бъде още по-ефективна работата им, от догодина се планира увеличение на заплатите на инспекторите. 
А на въпрос какво се случва с ремонта в Западния парк в София, от общината отговориха, че проектантът е бил сменен, сега 
се отстраняват грешките от проекта. През лятото на следващата година ремонтът на Западен парк щял да приключи. 
 
√ Овцевъди и козевъди ще получат втори транш от 13 млн. Лв  
Държавен фонд "Земеделие" утвърди общ финансов ресурс до 13 280 202 лв. за изплащане на втори транш по Схемата за 
преходна национална помощ за овце-майки и кози- майки, обвързани с производството за Кампания 2019 г. 
През октомври ДФ "Земеделие" преведе първия транш от общо 15 775 520 лева на 6 963 животновъди, заявили Схемата 
за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2019. 
Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 
г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални 
доплащания за 2013 г. 
През Кампания 2019 г. средствата за всяка от схемите за Преходна национална помощ може да достигне максимум 55% от 
бюджета на съответната схема за национални доплащания през 2013 г. 
 
√ Рекордни опашки от тирове на "Капитан Андреево"  
Турски шофьори блокираха за кратко движението по магистрала "Марица" вчера. Любителски кадри показват как няколко 
камиона са паркирали на пътното платно в знак на протест срещу дългите опашки. Техни колеги протестирали и на самия 
граничен пункт "Капитан Андреево". Полицията е реагирала веднага, за да не се стига до блокада. 
Повече от 2 месеца колоните на границата с Турция не спират. Снощи дължината им достигна 30 км. 
В същото време от Агенция "Митници" отчитат рекорден брой обработени камиони на "Капитан Андреево". 2500 ТИР-а 
преминават от там всеки ден, а за октомври броят им достига 70 000. 
От агенцията съобщават още, че граничният пункт работи на пълен капацитет, а за последните 5 години служителите са 
увеличили двойно броя на обработваните товарни автомобили. 
 
√ Жълт код за валежи в Централна България днес  
Днес ще продължи да вали и застудява. Заради по-значителни количества на валежите в Централна България е в сила 
предупредителен жълт код. В източните райони от страната превалявания почти няма да има. С умерен, в източните 
райони и поречието на Дунав - временно силен, вятър от изток-североизток ще продължи да прониква по-студен въздух. 
Минимални температури - от 6° до 11°, в София - 6°, максимални - между 7° и 12°. 
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Силен вятър и проливни валежи и в планините, като границата между дъжд и сняг ще бъде на около 1700 метра. 
През почивните дни облачността ще се задържи значителна, но валежи ще има на малко места и ще са предимно слаби, а 
вятърът ще отслабне. Минимални температури - между 3° и 8°, максимални – от 6° до 11°, в неделя – от 8° до 13°. 
През първата половина от следващата седмица облачността ще се задържи значителна и на места в страната ще превалява 
слаб дъжд. В понеделник временни разкъсвания на облачността ще има над Югозападна България, а към сряда - и на места 
в останалата част от страната. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и температурите бавно ще се повишават. 
 
√ Ще обжалват ли санкцията собствениците на къщи за гости с открити нарушения?  
В края на седмицата изтича 14-дневният срок, в който собствениците на къщите за гости с открити нарушения могат да 
дадат своите възражения към фонд "Земеделие". Три от глобените къщи за гости са в Русенско, а общата сума, която те 
трябва да възстановят е половин милион лева. Ще обжалват ли санкцията собствениците? 
Заради открити нарушения собственикът на къщата за гости в село Писанец трябва да върне евросубсидията от 58 000 
лева, с която е направил ремонт на имота, който има. Казва, че ако това се случи, ще фалира. Категоричен е, че ще обжалва 
наложената от Държавен фонд „Земеделие" санкция. Проверката на БНТ по-рано установи, че в къщата за гости няма гости. 
Къщата за гости в село Писанец е от 8 години. И макар че в момента е празна, собственикът Ангел Рангелов твърди, че през 
уикендите посреща групи от по 20-30 души. Няма обяснение защо попада в списъка с нарушения. Няма готовност и да 
върне взетите евросредства. 
Ангел Рангелов - собственик на къща за гости: Няма как да ги върна. Затварям вратата и повече край. Да дойдат да си я 
вземат. Нямам какво да правя. Аз не съм правил къща. Аз правя ремонт. 
Според документите санкцията на собственика е наложена, защото не е назначил персонал. Изискването е за минимум 5 
работници. Рангелов обаче предпочел сам да се заеме с работата на рецепцията, почистването на стаите и осигуряването 
на храна за туристите. Готов е да обжалва санкцията. 
Ангел Рангелов - собственик на къща за гости: Аз съм за справедливостта. 
В списъка с нарушения попада и Базата за селски туризъм в Глоджево. В нея са инвестирани 340 000 лева по Програмата 
за развитие на селските райони. Имотът обаче е заключен, а местните хора твърдят, че и в тази къща рядко са отсядали 
гости. През лятото за кратко там са идвали преселници от Турция при свои роднини. Според бившия земеделски министър 
Мирослав Найденов безпрецедентно високият процент на открити нарушения в къщите за гости доказва как на практика 
у нас са се реализирали "лоши" проекти. 
Мирослав Найденов - бивш министър на земеделието и храните: От тези 158 къщи, които трябва да възстановят на 100% 
субсидията има доста известни лица. Има и политици и бизнесмени, така че поздравления за това, че фонд „Земеделие" 
успя да стигне до крайност и очевидно доказа, че няма политическа протекция, поне към този момент на тези хора. 
След проверките собствениците на къщи за гости трябва да върнат общо 46,4 милиона лева. 
 
√ Германия и Франция с инициативи за възраждане на НАТО  
Германия и Франция издигат две паралелни инициативи за политическо обновление на НАТО - Съвет на мъдреците или 
експертна група да обсъжда стратегическите въпроси пред Алианса и да търси решения. Целта е да бъде подсилен 
Северноатлантическият алианс на фона на остри критики за ролята и способностите на организацията и вътрешни 
разделения по ключови въпроси. 
Изтеглянето на САЩ от Североизточна Сирия, купуването на руско въоръжение от Турция, въпросът за равномерното 
разпределение на тежестите в Алианса и думите на френския президент Макрон, че НАТО е в мозъчна смърт изведоха на 
преден план разделенията в НАТО. 
За да върне единството, Германия предлага нов експертен съвет, който да обсъжда стратегическите проблеми пред 
Алинса, който трябва да си остане "застраховката живот" на Европа. 
Хайко Маас, министър на външните работи на Германия: Трябва да спрем тенденцията на вътрешно разединение. За 
целта е необходимо да подсилим политическата ръка на НАТО. Трябва да взимаме съвети от експерти, от хора, които 
разбират проблемите. 
Френското паралелно предложение за политическото възраждане на НАТО е за Съвет на мъдреците от бивши 
високопоставени политици под председателството на генералния секретар. 
Жан-Ив Льо Дриан, министър на външните работи на Франция: Тази малка група изтъкнати личности ще дадат насоки 
за отношенията НАТО-Русия и бъдещите стратегически предизвикателства за колективната ни сигурност: терористичната 
заплаха, Китай, заплахата от технологичните пробиви. 
Германското предложение ще бъде обсъдено в Лондон. 
Йенс Столтенберг, генерален секретар на НАТО: Всички съюзници изразиха силна подкрепа към НАТО и важността на 
трансатлантическото единство. Предложението на министър Хайко Маас получи позитивна оценка на много съюзници, то 
има стойност и ще го обсъдим в навечерието на предстоящата среща на лидерите. 
Съюзниците трябва да си отговорят: структуриран ли е правилно НАТО и постига ли целите си, коментира американският 
държавен секретар Майк Помпео. 
Майк Помпео, държавен секретар на САЩ: Не знам дали сега е подходящият момент и формат за обсъждане на тези идеи, 
но е безспорно едно: трябва да сме сигурни, че този критично важен съюз НАТО е структуриран правилно, функционира 
правилно, че постига целите си и тежестите са равномерно разпределени между съюзниците. 
Сигурността на България и Европа е гарантирана основно от НАТО, коментира вицепремиерът Екатерина Захариева. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър: НАТО е преди всичко политически съюз на споделени ценности и 
споделено пространство и осигурява сигурност на над 1 млрд. граждани по света. 
Как ще се реформира НАТО, ще стане ясно през декември на Срещата на върха в Лондон. 
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√ Нетаняху е обвинен в корупция  
Израелският премиер Бенямин Нетаняху е обвинен в корупция, злоупотреба с доверие и измама. Това е най-сериозната 
криза в кариерата на Нетаняху, който управлява Израел без прекъсване от 2009 г. Тя идва в момент на политическа 
безизходица в страната. Тази година на два пъти бяха проведени избори, но и след втория още не може да се състави 
правителство. 
Обвиненията, повдигнати от главния прокурор Авишай Манделблит, са първите по рода си срещу действащ министър-
председател на страната. Манделблит обяви новината с думите, че това е "труден и тъжен ден" и е взел решението "със 
свито сърце, но без колебание". Убеден, че има основания за обвиненията, Манделблит казва: "Моят дълг е да повдигна 
обвинения. Това не е избор, а задължение. Така е в случаите за който и да било гражданин и така действах тук". 
В специално изявление Нетаняху каза, че обвиненията в корупция са равносилни на преврат сраще премиера. По думите 
му разследващите не преследват истината, а преследват него. 70-годишният Нетаняху каза още, че ще продължи да води 
Израел. 
През февруари израелската полиция препоръча да се повдигнат обвинения по три разследвания. Според прокурорите 
Нетаняху е получавал неправомерно подаръци в размер на 264 000 долара. Ако бъде признат за виновен, го грозят до 10 
години затвор за получаване на подкупи и до три години за измама и злоупотреба с доверие. 
 
√ Продължават изслушванията в Конгреса в САЩ по разследването срещу Тръмп  
Ще се докажат ли обвиненията срещу американския президент Доналд Тръмп за злоупотреба с власт, при която е 
използвал Украйна, за да злепостави своя политически противник и сега съперник в президентските избори Джо Байдън? 
Това ще стане ясно след края на публичните изслушвания в Конгреса. Днес беше петият и последен ден от свидетелствата. 
Пред Комисията по разузнаването на Конгреса се явиха бивша съветничка на Тръмп и бивш служител в американското 
посолство в Киев. 
Конгресът не бива да вярва на твърденията, че Украйна, а не Русия, се е опитала да се меси в американските избори. Това 
подчерта в публичното изслушване бившата съветничка на Доналд Тръмп Фиона Хил. Тя посочи, че президентът е 
пренебрегнал съвети да отхвърли тази фалшива теория и е слушал мнението на Руди Джулиани. Личният адвокат на Тръмп 
е участвал в натиска върху украинските власти да разследват сина на Джо Байдън, свидетелства Дейвид Холмс, по това 
време на работа в Киев. 
Дейвид Холмс, бивш служител в посолството на САЩ в Киев: Стана ми ясно, че адвокатът г-н Джулиани поема пряка роля 
в дипломацията в Украйна. 
Ролята на Джулиани беше изтъкната и вчера, в ключовото свидетелство на Гордън Сондланд, че президентът е наредил на 
него и други да съдействат за натиска срещу Украйна за разследването, засягащо политическия му противник. Усилията на 
Тръмп са подкрепяли държавният секретар Майк Помпео и Джулиани. 
Гордън Сондланд, представител на САЩ в ЕС: Не искахме да работим с г-н Джулиани, но разбирахме, че ако откажем, ще 
загубим възможността да заздравим отношенията между Съединените щати и Украйна. Затова следвахме нарежданията 
на президента. 
Демократите смятат свидетелството на Сондланд за решаващо в разследването, но републиканците искат доказателства. 
Конгресът се опитва да установи дали Тръмп е задържал гласувана военна помощ за Украйна, за да издейства разследване 
за корупция срещу сина на неговия съперник Джо Байдън. Ако това се докаже и Камарата на представителите гласува за 
отстраняване на Тръмп, процедурата ще мине в Сената, доминиран от съпартийците на президента. 
 
√ Протест в Киев срещу политиката на Зеленски  
Хиляди украинци се събраха в центъра на Киев, за да отбележат шестата годишнина от проевропейския бунт на Майдана. 
Демонстрацията обаче прерасна в протест срещу президента Володимир Зеленски. 
В деня, когато се отбелязва годишнина от Майдана, хиляди украинци излязоха на протест срещу капитулацията пред Русия 
- така протестиращите определят политиката на новия президент на страната. 
Демонстрацията се проведе в навечерието на срещата за Украйна във формат "Нормандска четворка" на 9 декември. В 
нея ще участват украинският президент Володимир Зеленски, руският му колега Владимир Путин, президентът на Франция 
Еманюел Макрон и канцлерът на Германия Ангела Меркел. 
Виталий Вдовенко, студент: Нашата главна цел е да изградим европейска страна, да се насочим към Европа. Това, което 
Зеленски прави, е завой към Русия. Същото като по времето на Янукович. 
Мария Степченко, протестираща: На 21 ноември 2013 г. бях на съвсем различно място - в Севастопол. Ако нямаше война, 
щях да остана там. Моят град беше окупиран. Нямахме избор, властите се опитваха да ни върнат на Русия и, простете, че 
го казвам, да ни върнат на Съветския съюз. 
Володимир Карченко, ветеран: Ситуацията е сходна със случилото се през 2013 г. Ако Зеленски се съгласи с нещо в Париж 
на 9 декември, Москва вече е възхитена. Не знаем какво ще подпишат, но Москва вече каза, че е доволна. Само че сега 
хората са различни. 
През октомври в Украйна също имаше протест срещу споразумението, което дава по-голяма автономия в сепаратистките 
територии. 
Въоръженият конфликт в Източна Украйна между проруските сепаратисти и украинските правителствени сили отне живота 
на 13 000 души. 
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В. Дума 
 
√ Българите са пътували по-малко това лято 
През най-активните за пътешествия месеци юли-септември българите са пътували по-малко, отколкото през миналата 
година, сочат данните на Националния статистически институт. Общо 1,7 млн. българи са пътували с цел туризъм, като 
повечето от тях - 75,6%, са били само в страната, 20,5% - само в чужбина, а едва 3,9% са пътували както в страната, така и в 
чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени 
години намалява със 7,9%. 
Обичайно през третото тримесечие най-много са пътували българите на възраст 25-44 години - 790 хил., или 45,5% от 
всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок 
е при хората на възраст 15-24 години - 78,2% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на 
пътувалите на възраст 65 и повече навършени години е най-голям - 23,9% от пътувалите в съответната възрастова група. 
По-голяма част от туристическите пътувания както в страната (65,1%), така и в чужбина (79,9%) са били с цел "почивка и 
екскурзия". 
През периода като самостоятелни са били регистрирани 1,9 млн., или 84,2% от общия брой лични пътувания. 
Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91,7%, а на тези в чужбина - 54,6%. 
В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 44,5%, докато в чужбина са 
разходите за транспорт - 30,1%. През третото тримесечие средният разход при пътуване с лична цел на един човек е 368,37 
лв. в страната и 655,18 лв. в чужбина. Същевременно разходите на човек за професионално пътуване са средно 178.80 лв. 
в страната и 1200,63 лв. в чужбина. 
 
БНР 
 
√ НС обсъжда дали да удължи работата на временната комисия за спирането на "Хоризонт"  
Депутатите ще обсъдят проект на решение за удължаване до 3 февруари 2020 година срока на действие на временната 
комисия за проучване на спирането на програма „Хоризонт“. В редовния парламентарен контрол на въпроси ще отговаря 
и премиерът Бойко Борисов. 
Временната комисия за проучване на фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсването на излъчването на програма 
„Хоризонт“ на Българското национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху ръководството и 
журналисти в Радиото, беше създадена на 27 септември за срок от два месеца. 
Досега в комисията бяха изслушани главният прокурор Сотир Цацаров и представители на Съвета на електронни медии и 
на Комисията за регулиране на съобщенията. В мотивите за удължаване работата на комисията до 3 февруари 2020 година 
се посочва, че е необходимо още време за обективно разглеждане, анализ и изготвяне на доклад в пълната достоверност 
по наличните обстоятелства и факти, постъпили в комисията. 
В рамките на парламентарния контрол премиерът Борисов ще отговаря на питане на лидера на БСП Корнелия Нинова 
относно политиката по национална сигурност, свързана с приемането на страната ни в Шенген. 
На депутатски въпроси по време на редовния парламентарен контрол ще отговаря и вицепремиерът Красимир 
Каракачанов, и министрите Емил Караниколов и Красимир Вълчев. 
 
√ Директорката на ЦЕРН оцени високо работата на българската научна общност 
Радев: Нужно е равномерно разпределение на научна и образователна инфраструктура между Източна и Западна 
Европа 
Президентът Румен Радев разговаря с генералния директор на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) 
проф. Фабиола Джианоти. 
Тя е на посещение у нас по повод 20-годишнината от приемането на България за пълноправен член на ЦЕРН, съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава. 
Радев е посочил, че страните от Югоизточна Европа трябва да обединят усилия за по-бързото изграждане на 
Международен институт за устойчиви технологии.  
„Без равномерно разпределение на научна и образователна инфраструктура между Източна и Западна Европа е 
невъзможно да бъде постигнато реално социално и икономическо сближаване в ЕС, независимо колко средства се 
усвояват чрез европейските фондове“, смята президентът. 
От своя страна Фабиола Джианоти е потвърдила готовността на организацията да съдейства за изграждането на Институт 
за устойчиви технологии в Югоизточна Европа, както и за разширяване на научното сътрудничество с България. 
Тя е оценила високо работата на българската научна общност, последователната подкрепа на страната ни за ЦЕРН и открои 
приноса на младите български учени в проектите на организацията. 
 
√ ЦЕРН ще строи на Балканите център за изследване на медицината  
Репортаж на Добромир Видев за пердаването ''12+3'' 
„България остава добър партньор за ЦЕРН“. Това каза за „Хоризонт“ директорът на Европейската организация за ядрени 
изследвания д-р Фабиола Джианоти. Тя е в София за 20-годишнината от пълноправното членство на страната ни в 
организация. До 28 ноември в София тех парк, където има и изложба, ще има и лекции по актуални теми от разностранната 
изследователска дейност на ЦЕРН в областта на фундаменталните изследвания и техните приложения. 
Според статистиката на Министерството на образованието и науката развитието на физиката на високите енергии, на 
ядрената физика, на информатиката, на електрониката, на медицината са областите, повлияни от участието на над 100 
български учени в ЦЕРН. 
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Участието на България в индустриалните поръчки за ЦЕРН започва от 2010 г. и е с възходяща тенденция. Български 
предприятия са получили поръчки от ЦЕРН на обща стойност над 37 млн. лева. 
„България е една от малкото държави, които успяват да покрият баланса между инвестицията, която се прави в ЦЕРН, и 
това, което се връща в страната. България дава около 0,3% от общия бюджет на ЦЕРН, което е 3,5 млн. швейцарски франка 
годишно. По договори с ЦЕРН българският бизнес получава малко повече обратно. Не са много държавите, които са 
толкова успешни при връзката наука - ЦЕРН - бизнес“. 
Всички данни от изследванията в ЦЕРН се пазят на лента, тъй като това е най-сигурният и най-евтиният носител. 
Европейската организация се обръща към младите учени. 
„Опитваме са да покажем на младото поколение колко хубава е науката и това, че няма нищо по-удовлетворяващо от това 
да допринасяш за напредъка на човечеството“, подчерта д-р Джианоти. Тя припомни, че ЦЕРН е в основата на развитието 
на интернет, а сега насоката на организацията е към изследванията в медицината и към създаването на машини, които 
могат да лекуват рак. 
„Имаме намерението един от тези центрове да бъде изграден на Балканите“. 
Днес ЦЕРН има 23 членки. От европейска организацията се е превърнала в световна лаборатория – с 2300 постоянни 
сътрудници, с над 1000 стипендианти и с близо 13 000 асоциирани изследователи от над 100 националности. 
 
√ България има за цел да предостави честоти за 5G мрежа до средата на 2020 година  
България планира да започне да процес по предлагане на честоти за изграждане на свръх високоскоростни 5G мрежи през 
второто тримесечие на 2020 година, ако правителството приеме предложение за намаляване на таксите за раздаваните 
честоти. 
Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията Иван Димитров обяви, че до средата на следващата година 
регулаторът ще отвори процедури за предоставяне на честоти в обхвата между 700 MHz и 3,6 GHz, предаде агенция 
Ройтерс. 
Той добави, че за да бъдат стимулирани операциите в страната, ще бъдат намалени таксите, които мобилните оператори 
ще трябва да плащат, за да разгърнат мрежи от следващо поколение. 
Според Ройтерс се предполага, че КРС може да намали цените между 30 и 50 на сто. 
Очаква се съвсем скоро промяната в цените да бъде гласувана от Министерския съвет, заяви министърът на транспорта 
Росен Желязков, цитиран от българската бизнес медия Investor.bg 
Медията добави, че и трите български мобилни оператора - А1, "Теленор" и "Виваком" - са адресирали техните опасения 
относно законодателството в страната във връзка с изграждането на мобилни мрежи, според което понастоящем се 
издават разрешения за обновяване на базови станции в рамките на 12 до 24 месеца. 
Възможно е също така и трите оператора да си сътрудничат, за да споделят разходите при разполагането на 5G мрежи, тъй 
като текущите цени за това оборудване са около четири пъти по-високи от тези за изграждането на 3G и 4G мрежи, според 
изпълнителният директор на "Виваком" Атанас Добрев. 
Агенция Ройтерс изчислява, че инвестициите за внедряване на 5G технологията ще бъдат в размер на около 800 млн. лева 
през следващите три до четири години. 
 
√ Андрей Новаков: Изборът на Габриел за зам.-председател на ЕНП ще помогне на България  
Интервю на Силвия Великова с Андрей Новаков в предаването „Преди всички“ 
„В Брюксел значи много, когато един еврокомисар е получил толкова много доверие и на практика е най-популярният 
зам.-председател на Европейската народна партия. Преди това да е личен успех за Габриел, да е успех за ГЕРБ, това трябва 
да е нещо, което всеки българин би трябвало да отчете като позитив“. Това каза пред БНР евродепутатът Андрей Новаков 
по повод избора на Мария Габриел за зам.-председател на ЕНП. 
Според него това ще помогне и на страната ни, тъй като Габриел ще има ексклузивен достъп до председателя: 
„В Европейската комисия се гледа с друго око на такива хора, които са спечелили такова доверие“. 
В предаването „Преди всички“ Новаков призна, че в ЕНП са необходими промени: 
„Трябва да си върнем подкрепата на лоялни гласоподаватели, които сега гласуват или за зелените, или за либералите. 
Трябват ни послания, които да стигат до хората“. 
Като едно от големите предизвикателства пред председателя на ЕНП Доналд Туск българският евродепутат посочи 
обмисляното изключване на партията на унгарския премиер Виктор Орбан: 
„Партия ФИДЕС има значително присъствие сред нашите депутати. Трябва да има сериозен и откровен разговор с 
премиера Орбан и с колегите в ЕП. Все още нищо не е приключено. Факт е обаче, че не бяха представени в Загреб“. 
Преди Коледа е разумно новата ЕК да влезе в офисите си, прогнозира Андрей Новаков. 
 
√ Гласуват новата ЕК на 27 ноември  
Комисията фон дер Лайен ще бъде гласувана в състав от 27 еврокомисари на пленарната сесия на Европейския парламент 
в Страсбург в сряда. Това стана ясно от думите на неговия председател Давид Сасоли след среща с конференцията на 
председателите на политическите групи.  
Ако вотът е положителен, Комисията ще може да встъпи в длъжност от 1-ви декември, уточни Сасоли и допълни, че става 
дума за закъснение от 1 месец спрямо предвидения график. На въпрос какво ще прави, ако Обединеното кралство така и 
не излъчи свой представител в Европейската комисия, председателят на Европарламента отговори: 
"Правните служби на Съвета и Комисията са на едно мнение по този въпрос. Ще има и декларация на Съвета за 
формирането на Европейска комисия от 27 члена. За нас това е достатъчно, като се имат предвид обсъжданията и 
отговорите, дадени от британското правителство". 

http://bnr.bg/horizont/post/101194958/izbraha-maria-gabriel-za-zamestnik-predsedatel-na-enp
http://bnr.bg/horizont/post/101194523/donald-tusk-beshe-izbran-pochti-edinodushno-za-predsedatel-na-enp
http://bnr.bg/horizont/post/101194005
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Утре в полунощ изтича срокът за Великобритания да отговори на официалното писмо на Еврокомисията по процедурата 
за нарушение на договорите за ЕС, според които, като все още член на Общността, Обединеното кралство има своите пълни 
права и задължения. На въпрос преценен ли е добре рискът и може ли да се окаже, че още първото решение на новата 
Комисия е нелегитимно заради липсата на британски комисар в нея, Сасоли отговори: 
"Аз съм председател на Европейския парламент и се доверявам на неговите правни служби и техните становища. И, според 
мен, те ни дават правилния път, който да следваме - тези опасности със сигурност са взети предвид, но те няма да имат 
влияние върху този процес, защото, от политическа гледна точка, не може да се процедира иначе". 
Преди вота в Европейския парламент, списъкът с еврокомисарите трябва да бъде одобрен от Съвета.  
Председателят на Европейския парламент Давид Сасоли заяви, че в името на ресора на българския еврокомисар Мария 
Габриел "Иновации и младеж" трябва да се добави и "култура", както са поискали някои евродепутати: 
"Думата "култура" трябва да бъде прибавена към ресора. Днес министрите на културата отправиха призив със същото 
искане. И ние искаме това и ще бъдем доволни, ако желанието ни по отношение на новата формулировка се изпълни. 
Днес заседава Съвет "Образование, младеж, култура и спорт" и смятам, че доста министри на културата ще вземат думата 
по това искане".  
По план новата ЕК трябваше вече да е започнала работа, но евродепутатите препънаха кандидатите за еврокомисари на 
Румъния, Унгария и Франция и бе необходимо отлагане, за да могат трите страни да излъчат нови претенденти, които бяха 
одобрени миналата седмица. 
 
√ За първи път от 17 години ЕК няма да наказва страните с прекомерен дефицит или дълг  
За първи път от 2002 година Европейската комисия (ЕК) не предприема правни действия срещу никоя от страните членки 
заради висок бюджетен дефицит или дълг, а вместо това окуражава някои от тях да харчат повече, за да подпомогнат 
икономиката, отбелязва "Асошиейтед прес". 
Комисията съобщи, че е имало риск за осем страни да не спазят поставената цел за дефицит под 3 процента от брутния 
вътрешен продукт (БВП) и дълг, доближаващ се до 60 процента от БВП. 
Сред тези страни са Испания, Франция, Белгия и Италия, които, както се твърди, не са използвали достатъчно добрата 
икономическа ситуация, за да подобрят състоянието на държавните си финанси. 
"Това е тревожно, тъй като високите равнища на дълга ограничават възможността да се отговори на икономическите 
сътресения и натиска на пазара", каза вицепрезидентът на ЕК Валдис Домбровксис. 
ЕК обаче не е предприела правни действия, за да накара някои страни да затегнат финансите си. Неотдавна тя предприе 
стъпки срещу Италия, чието предишно правителство увеличи значително разходите въпреки огромния дълг. 
ЕК окуражава страните със стабилни финанси, най-вече Германия и Холандия, да харчат повече. На фона на забавящия се 
растеж експертите твърдят, че правителствата трябва да инвестират повече. 
Европейската централна банка нееднократно е настоявала за повече инвестиции. Тя представи нов пакет стимули през 
септември, но обяви, че има граници на възможностите й и се нуждае от подкрепата на правителствата, припомня АП. 
 
√ ЕЦБ предупреди за потенциални странични ефекти от нейната разхлабена парична и лихвена политика  
Европейската централна банка предупреди в сряда за потенциални странични ефекти от нейната разхлабена парична 
политика, подчертавайки как годините на безпрецедентни стимули, предназначени да укрепят икономиката на 
еврозоната, допринасят за ерозия на финансовата стабилност в региона на единната валута. 
Ниските лихвени проценти насърчиха прекомерното поемане на риск от инвестиционни фондове и застрахователи, както 
и на някои пазари на недвижими имоти, посочи ЕЦБ в своя редовен шестмесечен "Преглед на финансовата стабилност", 
цитиран от агенция Блумбърг. Признаците за неправилно ценообразуване на активите изглеждат като предпоставка за 
ценови корекции в бъдеще, добави централната банка. 
"Докато средата на ниски лихвени проценти подкрепя цялостната икономика, ние също така отбелязваме увеличаване на 
поемането на риск, който в средносрочен план може да доведе до предизвикателства за финансовата стабилност", заяви 
в вицепрезидентът на ЕЦБ Луис де Гиндос. 
Базираната във Франкфурт институция идентифицира четири ключови области на риск, въпреки че нито една от тях не 
определи като ясно изразена. 
Докладът "Преглед на финансовата стабилност" е в основата на предизвикателството, пред което е изправена ЕЦБ, която 
само два месеца по-рано реши да удвои стимулиращите мерки на фона на отслабващата икономика в еврозоната. През 
септември Управителният съвет на банката намали депозитната лихва до ново рекродно отрицателно ниво от -0,5% и 
обяви, че от ноември подновява покупките на активи (главно на еврооблигации) за 20 млрд. евро месечно - програмата, 
известна като "количествени улеснения". 
В тази връзка ЕЦБ предупреди в сряда, че новият ѝ кръг от "количествени улеснения", който ще продължи, докато 
инфлацията се върне към целевто ниво от малко под 2%, ще ограничи допълнително размера на висококачествените 
държавни облигации, достъпни за частните инвеститори, и от своя страна може да доведе до недостиг на обезпечения 
(под формата на ДЦК) на репо пазара в еврозоната, което пък да затрудни краткосрочното кредитиране между търговските 
банки. 
Спрямо предишния доклад "Преглед на финансовата стабилност", перспективите за региона на еврозоната се влошиха, 
като се очаква темпът на икономически растеж да остане нисък за по-дълго време. В същото време вероятността за 
икономическо свиване до средата на 2020 година се е повишила до около 20%, в съответствие с нарастващите рискове за 
рецесия в краткосрочен план въз основна на пазарно базирани индикатори, се посочва в последният доклад на 
централната банка. 
Според ЕЦБ, въпреки че издръжливостта на банките от еврозоната се подобри през последните години, тяхната  
рентабилност остава важен повод за загриженост, а перспективите отслабват в условията на по-предизвикателна среда. 
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При отрицателни лихвени проценти и плоски криви на доходност, нетните лихвени маржове на банките вероятно ще 
останат под натиск. Банките могат също така да имат затрудня при прокарването на политика на нулеви лихви към 
клиентите на дребно, като трябва да се има предвид, че депозитите по текущата сметка на домакинствата представляват 
около 40% от общия дял на клинетските активи в банките. 
"Като цяло перспективата за по-слаб икономически растеж и по-ниски лихвени проценти, както и трайната неефективност 
на разходите и свръхкапацитета, вероятно ще натежат допълнително върху очакванията за рентабилност за банките от 
еврозоната през следващия период", прогнозира централната банка. 
Стимулиращата политика на ЕЦБ оказва влияние и извън банковия сектор. Над 70% от облигациите, държани от 
застрахователи и пенсионни фондове, сега предоставят доходност под 1%, а небанковите инвестиции в дългови книжа с 
отрицателна доходност са над два пъти повече от миналия декември. 
"В това отношение тенденцията на застрахователите да търсят по-висока доходност в по-рискови и по-малко ликвидни 
ценни книжа изисква непрекъснат и строг мониторинг", предупреди ЕЦБ в последния си доклад за финансовата 
стабилност. 
Централната банка отбеляза, че едновременното възходящо ценово рали на рисковите активи и на "активите-убежище" 
през годината "сочи ясно изразената роля на паричната политика в последните развития на финансовите пазари". 
"Въпреки това вероятността от рязко влошаване на рисковите премии в краткосрочен план намалява, тъй като се очаква 
лихвите да останат по-ниски за по-дълъг период от време, но тази опасност остава съществена в дългосрочен план", 
предупреди ЕЦБ. 
Като "противоотрова", ЕЦБ насърчава оторизираните власти в държавите-членки от еврозоната да използват по-активно 
макропруденциални инструменти, като например насърчаване на банките да изграждат капиталови буфери, за да смекчат 
някои от рисковете. 
Климатичните промени, които напоследък са тема на засилен интерес от централните банки, получиха сравнително 
оскъдно внимание в последния доклад "Преглед на финансовата стабилност". 
"Постигнат е напредък в разбирането за това как финансовата система може да бъде уязвима към физическият риск от 
изменението на климата и към рисковете от бавен отговор на необходимостта от преход към икономика с по-ниски 
въглеродни емисии", посочи ЕЦБ. Централните банкери обаче все още са изправени пред значителни пропуски в 
наличните данни, управлението на риска и рамките за стрес-тестове. 
 
√ ОИСР: Забавяне на глобалния растеж през тази и следващата година до посткризисно дъно от 2,9%  
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) намали отново прогнозата си за световния растеж до 
най-ниско ниво от последната глобална финансова и икономическа криза насам на фона на постоянната политическа 
несигурност, напрежението между САЩ и Китай и слабите търговски и инвестиционни потоци. 
Базираната в Париж международна организация обаче предупреди и за наличието на по-системни предизвикателства 
пред световната икономика, свързани с изменението на климата, цифорвите технологии и факта, че търговската война е 
само част от по-голяма промяна в глобалния ред. 
Според оповестения в четвъртък последен осъвременен доклад на ОИСР за икономическите перспективи, глобалната 
икономика ще нарасне през настоящата година с едва 2,9% след повишение с 3,6% през 2018 година, потвърждавайки 
предишна прогноза от септември. За 2020 година обаче прогнозата за растежа беше занижено до 2,9% от 3,0%, което 
означава, че експанзията на световната икономика през тази и следващата година ще се окаже най-слабата след края на 
последната глобална финансова криза през 2008 и 2009 година. 
ОИСР очаква слабо подобрение на глобалния растеж през 2021 година до 3,0%, но само ако се бъдат ограничени 
многобройните рискове, вариращи от търговските войни до неочаквано рязкото забавяне на китайската икономика. 
Според базираната в Париж организация обаче, най-голяма тревога буди факта, че правителствата не успяват да се справят 
с глобални предизвикателства като изменението на климата, цифровизацията на техните икономики и разпадането на 
световния ред, който процес стартира след падането на комунизма. 
"Би било политическа грешка да се разглеждат тези промени като само временни фактори, които могат да бъдат 
разрешени единствено чрез парична или фискална политика, тъй като тези промени са структурни", заяви главният 
икономист на ОИСР Лорънс Бун, цитирана от Ройтерс и Блумбърг. "Без ясна политическа насока по тези въпроси, 
несигурността ще продължи да остава висока, което ще навреди на перспективите за растеж", добави тя. 
Относно международната търговия, ОИСР посочи, че рискът от по-нататъшно ескалиране на напрежението е повод за 
"сериозна загриженост". Дори ако бъде обърната посоката на неотдавнашните търговски ограничения, несигурността 
може да остане в сила за дълго време. Това би натежало върху растежа на бизнес инвестициите в големите напреднали 
икономики, който ОИСР очаква да се забави до около 1,25% годишно от близо 2% през 2018 година. 
Оставащите в сила предизвикателства в търговията и инвестициите означават, че правителствата трябва да направят по-
дълбоки промени отвъд простото намаляване на въведените през последните две години митнически тарифи. Това може 
да означава актуализиране на глобалните правила и намаляване на субсидиите с вредно въздействие върху търговията, 
отбеляза ОИСР. 
Базираната в Париж организация призова за подобно дълбоко преосмисляне и на политиките в областта на околната среда 
на фона на бушуващите пожари в Австралия и наводненията във Венеция, като те вероятно са свързани с изменения на 
климата. 
Освен това как климатичните събития вредят на глобалната икономика, според ОИСР влияние оказва и това как 
правителствата реагират и ги регулират. Без ясна политика по въпроси като въглеродния данък, забавянето на бизнес 
инвестициите би имало "тежки последици за растежа и заетостта", отбеляза Лорънс Бун. 
Според нея, въпреки че фискалните стимули биха могли да осигурят краткосрочен стимул, акцентът трябва да бъде 
поставен в дългосрочен план, например чрез целеви инвестиционни фондове. 



16 

 

ОИСР намали своята прогноза за растежа на най-голямата световна икономика до 2,3% през тази година от 2,4% оценка 
през септември, като продължава да очаква по-нататъшно забавяне на растежа на БВП на САЩ до 2,0% през 2020 и през 
2021 година. 
Голямата международна икономическа организация на развитите държави очаква малко по-добър растежа на 
икономиката на Китай с 6,2% през настоящата година (спрямо 6,1% в доклада през септември), но при по-нататъшно 
отслабване на растежа до 5,7% през следващата година и до 5,5% през 2021 година. 
Относно еврозоната, ОИСР прогнозира растеж на БВП с 1,2% през тази и с 1,1% през 2020 година, като и това представлява 
слаба възходяща ревизия с по 0,1% за всяка една от двете години. За 2021 година се очаква икономически растеж от 1,2% 
в региона на единната валута. 
ОИСР предупреди, че възобновяването на изкупуването на облигации от ЕЦБ (т.нар. програма за "количествени 
улеснения") ще има ограничено въздействие, ако страните от еврозоната не увеличат инвестициите. 
Базираната в Париж организация подобри слабо и прогнозата си за представянето на британската икономика с оглед на 
отслабване на перспективата за Брекзит без сделка (излизане на Великобритания от ЕС без двустранно споразумение). 
ОИСР вече очаква БВП на Обединеното кралство да нарасне през 2019 година с 1,2% (вместо с едва 1% според 
септемврийската прогноза), с 1,0% през 2020 година (при 0,9% оценка през септември) и с 1,2% през 2021 година. 
 
News.bg 
 
√ Само европейски граждани могат да купуват земята ни от 2020 г. 
През 2020 г. европейски граждани ще могат да купуват българска земя. Това заяви земеделският министър Десислава 
Танева пред bTV. 
Повод за думите й е отпадането на мораториума за продажба на земя на чужденци. Това ще стане от януари 2020 г 
с промени в Закона за земеделските земи, публикувани в началото на ноември за обществено обсъждане. 
"Забраната за продажба на земеделски земи бе наложена, когато ГЕРБ беше в опозиция, ние я подкрепихме", каза Танева. 
По думите й до края на 2019 г. трябва да бъде внесен акт, който да подобри правилата и регулацията на поземлените 
имоти. 
Танева призна, че и до сега чужденци са купували земя, заобикаляйки правилата като се представят за местно юридическо 
лице. Няма проблем капиталът да бъде държан от европейски граждани. Забраната остава така, както е режимът на 
общото ни право, обясни земеделският министър. 
Относно заменките на гори, Танева каза, че 103 сделки са сключени за заменки на по-ниска цена. Тези заменки бяха 
възможни и преди 2007 г., тогава за нас не важаха регламентите за ЕС, каза Танева. 
До 28 февруари 2009 г. тогава действащото законодателство е позволявало да стават заменки. В българското 
законодателство съществуват всички механизми, които да направят така че държавата да си събере тези над 80 млн. лева. 
(от заменките - б.р.), това са сигурно най-богатите хора в страната, каза Танева. 
Ще има процедури, но в българското законодателство съществуват достатъчно гаранции, ако има и след моя мандат може 
да се направи обжалване. Горите са съхранени, уточни тя. 
По думите й повечето заменки са на фирми. Има възможности за разваляне на сделки, всякакви възможности в 
българското право, за да защитиш интереса си, допълни Танева. 
За множеството нарушения при къщите за гости, строени с евросредства, Танева обясни, че и в стария програмен период 
2007-2013 г. в периода на мониторинг започва да тече изплащането на субсидията. 
"Извършвани са проверки два пъти повече от задължението ни по ЕС. По анализ на риска са проверките. Задължението ни 
е 1%, ние сме проверявали 5%. Ние направихме проверка на 100% - 288 къщи в мониторинг. В 286 са приключени 
процедурите. 43,1 млн. лева е пълната санкция за 158 къщи за гости -това е пълната субсидия", каза Танева. Тези санкции 
са за къщи, които работят, но не са изпълнили завишените бизнес планове. 
Сред нарушенията са неизпълнение на бизнесплановете, с които са кандидатствали за приходи - да осигурят работни 
места, приходи от кухня, нощувки, дейности. 15 къщи, построени с евросредства, не работеха, каза тя. На (певеца) Милко 
Калайджиев бизнесплана също е в неизпълнение, каза Танева с усмивка. 
За ситуацията в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ), земеделският министър каза: "надявам се да бъде 
спокойно. Плащанията вървят в ритъм. От 16 октомври - първата дата за плащане на субсидии, всяка седмица има 
разплащане". 
Близо 7 000 стопани ще получат 100% доплащане. За пръв път на 100% ще бъде платена помощта за овце и кози майки, 
уточни Танева. 
Тя не отрече, че има проверки за хора, които никога не са гледали прасета, но са получили обезщетение. Министърът 
благодари на хората, които лятото заклаха прасетата си, за да избегнат зараза с африканска чума по свинете. "Нямаме 
огнища в домашните свине. Сега са в плана за депопулиране на дивата свиня - около 20 000 диви свине. Срядата е 
задължителен ден за лов на горските", каза Танева. 
През декември максимално ще увеличат срока за лова. Този вирус (Африканската чума по свинете -б.р.), на която и 
територия в Европа да е влязъл, не е излязъл. Ще има нова кампания - мерки за биосигурност, правила за отглеждане, каза 
Танева. 
 
√ ДФЗ преведе над 72.4 млн. лева за намален акциз върху газьола 
От Държавен фонд "Земеделие" преведоха първия транш за почти 72.4 млн. лв. по схемата за намален акциз върху газьола 
на земеделските стопани. Очаква се още утре парите да постъпят по сметките им. 
Това заяви изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" Васил Грудев по време на дискусията в рамките на церемонията 
по връчването на наградите в конкурса "Агробизнесмен на България 2019 г.", съобщиха от МЗХГ.  

https://news.bg/bulgaria/ek-ni-iska-argumenti-za-ogranicheniyata-pri-prodazhba-na-zemya-na-chuzhdentsi.html
https://news.bg/politics/ninova-ubezhdava-radev-da-ne-pada-zabranata-za-prodazhba-na-zemya-na-chuzhdentsi.html
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Парите бяха разпределени на 10 614 земеделски стопани, заяви още Васил Грудев. Подпомагането представлява 86,7% от 
одобрения бюджет, който е 84 млн. лв. за 2019 г. Останалата част, в размер на над 11 млн. лв., ще бъде изплатена с втори 
транш в началото на 2020 г. Финансовата подкрепа по схемата е изчислена на база на 0.37 лв. за литър, обясни Грудев. 
Очаква се идната седмица овцевъди и козевъди да получат втория транш по Схемата за преходна национална помощ за 
овце-майки и кози- майки, обвързани с производството. Така от ДФ "Земеделие" предоставят финансирането по схемите 
от директните плащания на 2 транша в рамките на финансовата година, заяви Грудев. 
Близо 900 млн. лв. ще бъдат преведени на земеделските стопани през декември, каза още Васил Грудев. В началото на 
декември ще започне изплащането по всички схеми по обвързаната подкрепа за животни с бюджет от 120 млн.лв. 
"След 9 декември стартираме и най-голямото плащане за всички земеделски стопани - по Схемата за единно плащане на 
площ (СЕПП) - над 600 млн. лв., а до 20 декември ще се изплатят средствата по мярка 13 за необлагодетелстваните райони 
с бюджет от над 100 млн.лв", обясни той. Ще бъде изплатен и четвърти транш от близо 10 млн. лв. на свиневъдите. 
 
Economy News 
 
√ Очаква се реколта от 1 245 000 дка пшеница 
Есенната сеитба в Добричкия регион завърши като през новата стопанска година се очаква зърнена реколта от 1 245 000 
декара с пшеница, съобщиха от областната дирекция "Земеделие" за края на кампанията. Площите със зърнената култура 
са почти колкото през миналата година - 1 300 000 декара. Земеделските стопани в региона традиционно са лидер в 
страната по производство на хлебно зърно. 
Продължава обаче тенденцията на спад на масивите с ечемик, които тази есен достигат 15 140 декара при 66 000 декара 
преди няколко години. Намаляват и площите с рапица - до 29 220 декара, след неблагоприятната за маслодайната култура 
стопанска 2018-2019 година. Тогава бяха засети 189 000 декара, но 60 000 декара пропаднаха, посочват от областната 
дирекция "Земеделие". 
Необичайно топлото време предизвика нападение от житни мухи в масивите с пшеница в Добричка област 
Необичайно топлото време тази есен предизвика масово нападение на житни мухи в масивите с пшеница в Добричка 
област, съобщиха експерти на среща със земеделски производители, организирана от областната дирекция 
"Земеделие". В много от обследваните масивите 2-3 на сто от посевите, а някъде и до 10 на сто са нападнати от житни 
мухи, поясни ръководителят на отдел "Растителна защита" в Областната дирекция по безопасност на храните Дарина 
Василева. По думите й са констатирани и отделни площи, в които до 30 на сто от растенията са нападнати от вредителя. 
Василева коментира, че появата на житните мухи се наблюдава в масиви, в които пшеницата е засята по-рано. В полета с 
есенници е установена и кафява ръжда, като на отделни места е достигнат дори прагът на икономическа вредност - 
поразени са пет на сто от посевите. 
Според учени от Добруджанския земеделски институт своеобразен резервоар за разпространение на заразите са т.нар. 
зелени площи - оставени за зелено торене по програма за екологична насоченост. Тези полета не могат да се третират с 
препарати и трябва бъдат изорани след средата на декември. Професор д-р Иван Киряков, завеждащ "Селекция на 
зърнено-житните и бобовите култури" в научната база предупреди, че, ако в близките дни температурите не паднат, 
заразата ще тръгне към нови площи с есенници. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 22 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Пясъчна дига на плажа в Созопол. На живо за недоволството сред хората 
- Къде изчезна водата на Перник? Версията на бившия кмет Вяра Церовска 
- Лекарите от Педиатрията с подписка в защита на директора. На живо: Кой е виновен за смъртта на 3- годишното 

дете? 
- Отрова за мишки е най-вероятната причина за смъртта на детето от Кардам. На живо: Къде са били съхранявани 

химическите препарати? 
- Кой трябва да ръководи българския футболен съюз? Коментар на експертите 

БТВ, "Тази сутрин" 
- За милионите от горските заменки и нарушенията при къщите за гости - министърът на земеделието Десислава 

Танева; 
- Как родителите на починалото 3-годишното дете ще търсят правата си? В студиото - адвокатът на семейството. 
- Директно от Созопол: Защо багери влязоха на плажа в стария град? 
- На живо: Каква е причината за пресъхването на река Въча и за тоновете мъртва риба? 
- „Чети етикета": Качествена ли е храната в ученическите столове? 

 
√ Предстоящи събития в страната за 22 ноември 
София  

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 18.30 часа в Народно читалище „Аура" - 1929" вицепрезидентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 

90 г. от създаването на читалището. 
- От 10.00 часа в Европейския кът в сградата на Народното събрание ще се проведе тържествена церемония по 

поставянето на Капсула на доброто. Поводът за церемонията е 30-та годишнина от приемането на Конвенцията на 
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ООН за правата на детето. Мария Габриел ще участва във вграждането на Капсула на доброто с послания за 
бъдещите поколения, която ще се отвори през 2030 година. 

- От 11.00 часа в Първа зала на Столична община на ул. „Московска" № 33 заместник-кметът на Столична община 
Йона Христова ще представи информация за напредъка на Интегриран проект (ИП) „Българските общини работят 
заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух. 

- От 13.00 часа в резиденция „Бояна" министърът на правосъдието Данаил Кирилов ще открие четиридневно 
съвместно обучение по правата на човека в АС за магистрати от България, Гърция и Румъния. 

- От 18.00 часа Българският червен кръст и СиВиЕс - България организират събитие под надслов „Да вкусим ориента" 
по повод Месеца на бежанеца, който се отбелязва през ноември. 

*** 
Благоевград. 

- От 12.00 часа в зала 5 на Общината, ще се проведе пресконференция по повод Национална кампания на КНСБ 
„Арена работеща България", с участието на Пламен Нанков - Вицепрезидент на КНСБ, Огнян Атанасов - Национален 
секретар в КНСБ и Силвия Христова - в.и.д. Областен координатор на КНСБ за Благоевград. 

*** 
Велико Търново. 

- От 09:30 часа в голямата зала на общината, ще се проведе Трета национална среща на експертите по социални 
дейности и здравеопазване от общинните. 

- От 10.30 часа в Конферентната зала на Областен информационен център - Велико Търново ще се проведе 
информационен ден за представяне на процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в 
България" и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове" по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и 
биоразнообразие" на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г. 

*** 
Пловдив. 

- От 10.00 часа в сградата на бул."Руски" №86, изпълнителният съвет на СРС "Подкрепа" организира 
пресконференция по повод 30 години от учредяването на КТ "Подкрепа" в града. 

*** 
Шумен. 

- От 13.30 часа Радио Шумен е домакин на изложбата "Арт ефир". 
 
Manager.bg 
 
√ Нови загуби на световните фондови борси  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се понижиха в ранната търговия в четвъртък и са на път да 
достигнат най-ниските си нива от три седмици насам, след като американският законопроектът в подкрепа на 
протестиращите в Хонконг подсили опасенията, че търговското споразумение между САЩ и Китай няма да бъде подписано 
в скоро време, предаде Ройтерс. 
По-рано агенцията съобщи, че финализирането на „първата фаза“ от търговско споразумение между Вашингтон и Пекин 
може да се отложи за следващата година. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 1,76 пункта, или 0,44%, до 402,06 пункта. Немският DAX се повиши с 
18,81 пункта, или 0,14%, до 13 319,33 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 45,24 пункта от 
стойността си, или 0,62%, достигайки ниво от 7 217,25 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 11,17 пункта, или 0,19%, до 5 
882,86 пункта. 
„В последно време имаше оптимизъм, че в някакъв етап ще бъде подписана сделка, но последните новини показват, че 
това далеч не е толкова сигурно“„ коментира Елвин де Груут от Rabobank. 
„Тези движения на пазарите отразяват притесненията на някои инвеститори, които се съмняват, че изобщо ще има 
споразумение“, добавя той. 
Чувствителните към търговията сектори на Stoxx 600 бяха сред най-засегнатите от новината, като технологичният SX8P и 
индустриалният SXNP се понижиха с 0,67% и 0,73%.  
Акциите на индустриалния гигант ThyssenKrupp се ринаха 10,84%, след като компанията съобщи, че няма да изплаща 
дивиденти за първи път от 6 години, след като отчете нетна загуба от 304 млн. евро за фискалната година, завършила на 
30 септември, в сравнение с загуба от 62 млн. евро година по-рано. 
Книжата на Fiat Chrysler поевтиняха с 1,82%, след като General Motors заведе дело в САЩ, в което твърди, че в продължение 
на много години FCA е давала подкупи на служители на профсъюзите United Auto Workers (UAW), които да пречат на 
процеса на договаряне между GM и работниците, което е струвало на компанията милиарди долари.  
Акциите на прозиводителя на LVMH поевтиняха с 1,04%, след Ройтерс съобщи, че френската компания е убедила 
американският бижутер Tifanny да й предостави достъп до финансовата си документация за поверително надлежно 
проучване, след като е повишила офертата си за придобиване на фирмата до близо 16 млрд. долара. 
След малкото печеливши в сесията бе British American Tobacco, чиито акции поскъпнаха с 4,26%, след здравните регулатори 
в САЩ се отказаха от плана си да намалят рязко никотина в цигарите. 
Спад на фондовите пазари в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха понижения в сряда, след като Ройтерс съобщи, че т. нар. „първа фаза“ 
от търговското споразумение между САЩ и Китай може да бъде подписана до края на 2019 г., предаде Си Ен Би Си . 
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Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 112,93 пункта, или 0,40%, до 27 821,09 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 се понижи с 11,72 пункта, или 0,38%, до 3 108,46 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
изтри 43,93 пункта от стойността си, или 0,51%, завършвайки сесията при ниво от 8 526,73 пункта. 
Вчера Ройтерс съобщи, позовавайки се на експерти и лица, близки до администрацията на Тръмп, че финализирането на 
„първата фаза“ от търговско споразумение между САЩ и Китай може да се отложи за следващата година, тъй като Пекин 
настоява за по-широкообхватни мерки за отмяна на съществуващите мита за вноса в САЩ. 
По-рано Уолстрийт Джърнъл съобщи, цитирайки бивши служители на администрацията на Тръмп, че търговските 
преговори може да попаднат в задънена улица. Несигурността около търговските преговори нарасна допълнително, след 
като в САЩ бе приет законопроект в подкрепа на протестиращите в Хонконг. От Пекин реагираха остро на решението и 
заявиха, че САЩ трябва да спрат да се месят във вътрешните работи на Хонконг и Китай. 
Във вторник Тръмп заяви, че ще увеличи митата за китайския внос, ако Пекин не подпише търговска сделка. „Ако не 
сключим сделка с Китай, просто ще повиша тарифите още повече“, каза президентът на САЩ по време на заседание на 
кабинета. 
На този фон акциите на Apple и Caterpillar, които са особено чувствителни към новините около търговските преговори 
между Пекин и Вашингтон, поевтиняха с по 1,16%. Загуби регистрираха и производителите на чипове, като книжата на 
Broadcom, Analog Devices и Qualcomm 1,90%, 2,80% и 2,66%. 
 Междувременно акциите на Target скочиха с цели 14,06%, което е най-големият еднодневен ръст от 21 август насам, след 
като търговецът на дребно публикува по-добри от очакваното резултати за тримесечието. Компанията отчете печалба на 
акция от 1,36 долара на коригирана основа, което е над прогнозираните 1,19 долара на акция. Приходите също са били по-
добри от очакваното – 18,67 млрд. долара срещу прогноза от 18,49 млрд. долара. От началото на годината стойността на 
Target се е повишила с над 90%. 
Загуби в Азия 
Основните индекси на фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион завършиха днешната търговска сесия в 
червената територия, следвайки загубите на Уолстрийт и опасенията, че търговската сделка между САЩ и Китай може да 
бъде отложена за следващата година, предаде Маркетоуч. 
„Ако споразумението не бъде подписано до края на годината, тогава цялата несигурност ще се върне на пазарите. 
Възможно ли е ново повишение на митата? Пазарите бяха отхвърлили напълно тази възможност“, коментира Скот Ладнър 
от Horizon Investments. 
Инвеститорите се надяват, че двете най-големи икономики ще се договорят за някаква сделка преди 15 декември, когато 
влизат в сила новите американски мита върху вноса на китайски стоки на стойност от около 160 млрд. долара. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 109,99 пункта, или 0,48%, до 23 038,58 пункта. Най-
големи загуби бяха регистрирани в технологичния сектор, където акциите на Tokyo Electron и Softbank поевтиняха 
съответно с 3,44% и 1,61%. 
В континентален Китай бенчамркът Shanghai Composite отчете спад от 7,42 пункта, или 0,25%, до 2 903,64 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite изтри 3,92 пункта от стойността си, или 0,24%, достигайки ниво от 1 631,24 пункта. 
Хонконгският индекс Hang Seng добави се понижи с 422,73 пункта, или 1,57%, до 26 466,88 пункта, като книжата на Sunny 
Optical и AIA Group съответно с 4,18% и 1,41% 
В Южна Корея индексът Kospi записа спад от 28,72 пункта, или 1,35%, до 2 096,60 пункта, като акциите на Samsung 
Electronics и SK Hynix поевтиняха с 1,92% и 2,18%. 
Австралийският измерител ASX 200 се понижи с 49,50 пункта, или 0,74%, до 6 672,90 пункта, като книжата на Beach Energy 
и Westpac поевтиняха с 1,72% и 1,99%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 0,20 пункта, или 0,04%, до 550,78 пункта. BGBX40 изтри 0,26 пункта от стойността си, или 0,24%, 
достигайки ниво от 108,76 пункта. BGTR30 се понижи с 1,37 пункта, или 0,28%, 493,66 пункта. BGREIT остана без промяна 
при 129,50 пункта. 
 


