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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Предложението на "Подкрепа" за болничните ощетява работниците 
Интервю на Антония Попова с Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България 
Предложението на КТ „Подкрепа“ работодателите да плащат първите пет дни от болничните ощетява точно коректните, 
изрядните, трудолюбиви работници. И ви обяснявам защо – защото колкото повече болнични се плащат от осигурителя 
т.е. от предприятието вместо  от НОИ, толкова по-малко пари остават в предприятието за заплати. Тоест тези, които са 
изрядни ще получат по-ниски заплати. А тези, които крадат и мамят с болнични, на тях им е все едно от кого крадат. Това 
заяви в интервю за Радио Пловдив Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
КТ „Подкрепа“ не се спряха да лъжат и манипулират хората. Не  спряха  лъжите, че е добре да се плащат 5 дни от 
предприятието. Това не е добре за никой. Даже за и тези, които крадат не е добре,  защото и техните заплати ще бъдат 
намалени. Това предложение е глупаво, то няма да се състои – то уврежда интересите на нашите работници и служители, 
които са 5 пъти повече от тези на „Подкрепа“. То впрочем уврежда и интересите на членовете на синдиката, обясни още 
Велев.  
Цялото интервю с Васил Велев можете да чуете в звуковия файл, или да го прочетете в следващия текст: 
„Преди да започнем, само един призив към бюджетната комисия. Понеже диалогът се измести и преекспонира в тази 
посока - ето, синдикатите пропуснаха да отбележат, че никой не е внесъл предложение за увеличаване на лимита за 
ваучъри за храна. А такава договореност имаше. Затова аз призовавам днес комисията, ако случайно някой е внесъл - не 
от управляващите, а от опозицията - такова предложение, да бъде подкрепено увеличаването на ваучърите за храна. Те от 
3 години стоят на ниво 320 млн. лв. Поне с 30 млн. бихме искали увеличение, на 350 или 360 млн. По-рано се увеличаваха 
с 20 млн. годишно.  
Между впрочем към бюджета, към фиска това е неутрална мярка, тъй като това не са разходи, а лимити и - вярно, те 
намаляват облагаемата печалба, защото са разходи (на предприятието), но същевременно увеличават изсветляването на 
икономиката, защото изцяло оборотите са в светлата част. А това е една възможност за подкрепа на доходите на хората. 
Особено в индустрията има такава потребност, предвид на спада на продажбите там - и съответно, на доходите. 
Сега нека се върнем на темата за болничните. Добре е да се знае, че само в предприятията, членуващи в АИКБ, работят пет 
пъти - повтарям, ПЕТ ПЪТИ - повече работници и специалисти, отколкото са всичките членове на КТ "Подкрепа". И ние с 
тези хора имаме прекрасни взаимоотношения. Голямото мнозинство са напълно изрядни, коректни, трудолюбиви хора. И 
ние няма да допуснем те да бъдат ощетени т.е. техният интерес да бъде увреден. А всъщност предложението на КТ 
"Подкрепа" (не знам дали волно, или от некомпетентност) ощетява точно коректните, изрядните, трудолюбиви работници. 
И обяснявам защо: защото колкото повече болнични се плащат от осигурителя - така е записано в закона, там не пише 
"работодател", а "осигурител", и всъщност това е предприятието - та колкото повече болнични се плащат от предприятието, 
вместо от НОИ, толкова по-малко пари остават в предприятието за заплати. Тоест тези, които са изрядни, коректни, ще 
получат по-малко заплати при равни други условия, ако повече болнични се плащат от предприятието, вместо от НОИ. Това 
е елементарна логическа връзка, която трябва да се направи. А тези, които крадат и мамят с болнични - на тях им е все 
едно от кого крадат. 
У нас нито една реформа не може да се проведе, защото вместо да се обясни на хората какви са средносрочните и 
дългосрочни ползи от нея, се тръгва по линия на най-малкото съпротивление. КТ "Подкрепа" не се спряха да лъжат и 
манипулират хората от сутрин до вечер! Като лъжите, че било добре 5 дни да се плащат от предприятията. Това не е добре 
за никой. Даже за тези, които крадат, не е добре, ще ви кажа - защото и техните заплати ще бъдат намалени. Вярно, те са 
откраднали с болничните, но заплатата им ще бъде намалена. 
Това е кражба. Самият надслов на протеста на КТ "Подкрепа" беше абсолютно манипулативен и по един недобросъвестен 
начин ни връща в миналия век. Никой работодател никога не е казвал, че болните работници са престъпници! Нещо 
повече: здравите работници също не са престъпници. Огромното мнозинство от лекарите също не са престъпници. Но тези, 
които издават документ с невярно съдържание, и които се възползват от него, и които ги подтикват - са престъпници, били 
те работници, работодатели или лекари. И ние всички, дружно и организирано, трябва да се борим срещу това явление. А 
то се разраства. 
Хората няма да бъдат ощетени. Това трябва да им се обяснява. Ще бъдат ощетени само тези, които крадат. Вижте, от КТ 
"Подкрепа" боядисват картата на Европа, както си решат. А ние ползваме официална информация от европейски 
специализиран официален източник, предоставена ни от нашия национален осигурителен институт. Според тази 
информация... между впрочем, всеки ваш слушател може да влезе в сайта на MISSOC и да провери, във всяка една страна 

https://www.bnr.bg/plovdiv/post/101197687
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от Южна Европа има период на изчакване. Там синдикатите са в пъти по-силни и мощни, отколкото е КТ "Подкрепа". Защо 
са го допуснали? Ами сигурно има полза за хората от това.  
Но вместо да се обяснява внимателно и подробно какъв е смисълът от това - се тръгва по линия на най-малкото 
съпротивление. И болничните се разрастват. Те са с 50% повече днес, тази година, отколкото когато се е въвела за последно 
мярката да се плащат първите 3 дни от предприятието. През 2011 г. са били 12 млн. за сметка на НОИ и 4 млн. за сметка на 
предприятията - общо 16 млн. Тази година ще бъдат 18 млн. за сметка на НОИ, 6 млн. за сметка на предприятията - общо 
24 млн. дни. Или средно на нает, всеки е отсъствал 7 дни през 2011-та, а тази година ще бъде 11 дни. 50 процента повече, 
без да се е увеличил броя на наетите. При все това, че повечето хора изобщо нито веднъж не отсъстват. А средната 
(стойност) е  11 дни. В Европа е под 6 това число. Ние сме 2 пъти по-зле. Само че сме 2 пъти по-зле, защото има много 
измами и на тези измами трябва да се сложи край. Това не става с викане по площадите, а става с мисъл, с убеждаване, с 
намиране на подходящи мерки. 
Във всички държави от Южна Европа, освен в България, има период на изчакване. Доживяхме да чуем от синдикатите, че 
много са нараснали доходите у нас, и затова се е увеличил размерът на изплатените суми. Най-накрая чухме такова 
признание. 12% е ръстът на доходите през последната година. Това ни нарежда в челната тройка в Европейския съюз. 
Говорим за съпоставими неща. 
Производителността на труда у нас е под 50% по паритет на покупателна способност от средната за Европа. А доходите, 
средната работна заплата, по паритет на покупателна способност, са над 50% от средните за Европа. Всъщност у нас 
заплатите са повече от производителността, отнесена към средното за Европа. Компенсацията на наетите в БВП е по-висок 
процент от повечето страни в Централна и Източна Европа. Така че, както работим, така и живеем. Даже живеем малко по-
добре, отколкото работим. И ако се правим на болни, вместо да работим, това положение няма да се подобри. 
Това предложение е глупаво, то няма да се състои. То уврежда интересите на нашите работници и служители, които са 5 
пъти повече от тези на КТ "Подкрепа". То между впрочем уврежда интересите и на членовете на КТ "Подкрепа", но те не 
го разбират. Ние сме заявили, че сме се оттеглили от Тристранния съвет, от тристранния диалог. Няма да влезем в 
Тристранката, без да видим в дневния ред точка, която да предложи мерки за ограничаване на тези измами. Това е твърда 
позиция на всички работодатели, обединени в АОБР: АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ.“ 
 
АИКБ 
 
√ ПИСМО НА АОБР ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТНОСНО КОРЕКЦИЯ НА ДОКЛАДА ПРЕД ЕС ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА 
ВИДОВЕТЕ И ТИПОВЕТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В БЪЛГАРИЯ 
 
 

ДО 
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
КОПИЕ: Г-Н НЕНО ДИМОВ 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И  
ВОДИТЕ  

 
Г-ЖА ПЕТЯ АВРАМОВА  

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
 

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ 
МИНИСТЪР НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА 

 
ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА 
 
ОТНОСНО: Корекция на доклада пред ЕС за състоянието на видовете и типовете местообитания в България, съгласно  чл. 
17 от Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Остават няколко дни, в които Република България може да коригира изпратения от самата нея, силно негативен доклад 
относно състоянието на биоразнообразието в Република България! 
Държавата спешно трябва да поиска от консорциум ДЗЗД „ЕНВИМОН“ да коригира, чрез общо европейска методология 
оценката на параметъра „Бъдещи перспективи” в доклада си, поръчан от МОСВ.  
Факти относно докладването по чл. 17 от Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна (за местообитанията):  

- България докладва състоянието на 212 вида в четири биогеографски района – алпийски, континентален, 
черноморски сухоземен и черноморски морски;  

- Общият брой доклади по чл. 17 (2019) е 440 – това включва доклади за всеки вид, във всеки биогеографски район, 
в който този вид е разпространен;  
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- Природозащитното състояние на видовете се оценява поотделно за всеки биогеографски район и може да бъде: 
благоприятно (FV), неблагоприятно-незадоволително (U1), неблагоприятно-лошо (U2) и неизвестно (XX);  

- Броят на оценките по посочените четири категории е представено в таблицата по-долу, като е направено 
сравнение с докладването по чл. 17 през 2013 г.   

Информацията е от официалната страница на Европейската агенция по околната среда: 
 https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries  
 
Съотношението на оценките на състоянието на видовете по категории природозащитно състояние за България 

 FV XX U1 U2 Общо 

2007-2012 233 53% 38 9% 155 35% 11 3% 437 100% 

2013-2018 84 19% 12 3% 308 70% 36 8% 440 100% 

 
Цифрите в таблицата показват драстично влошаване на състоянието на видовете: 

- Благоприятните оценки намаляват почти три пъти – от 53% намаляването е до 19 %;  
- Неблагоприятните оценки се увеличават съответно от 35% на 70 %;  
- Лошите оценки се увеличават от 3% на 8%.  

Нито една от останалите държави-членки не е доказала такова екстремно занижаване на оценките за природозащитно 
състояние на видовете, напротив, налице е подобрение, например: 

- Румъния докладва силно подобрение – от 108 оценки за благоприятно състояние на видовете през 2013 г., сега 
техният брой е 284;  

- Гърция докладва леко подобрение - от 100 оценки за благоприятно състояние на видовете през 2013 г., сега 
техният брой е 104;  

- Средно за Европа, едва около 1% от оценките за видовете показват влошаване.  
Посоченото показва по категоричен начин, че методологичният подход, използван при оценката на природозащитното 
състояние на видовете в България е коренно различен от подхода, използван от останалите държави членки на ЕС. 
При по-детайлен преглед на оценките на състоянието на видовете в България може да се установи, че причината за рязкото 
влошаване на състоянието на повече от 99% от видовете е оценка по показател „Бъдещи перспективи”. Съгласно 
указанията на ЕК, ако оценката на един от показателите за състояние е неблагоприятна, то и общата оценка на състоянието 
е неблагоприятна. По този начин, дори когато площта на разпространение и популация на даден вид е благоприятна, 
заради неблагоприятната оценка за бъдещи перспективи, състоянието на видовете става неблагоприятно. 
Оценката по показател „Бъдещи перспективи” включва оценка на заплахите и въздействията върху състоянието на 
видовете. Съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията, отчетените въздействия се считат за минали или настоящи 
въздействия (настоящия отчетен период), които застрашават дългосрочната жизнеспособност на вида и неговите 
местообитания, докато заплахите са предвидими въздействия, които се очаква да действат в бъдеще (в следващия отчетен 
период), които застрашават жизнеспособност на вида и неговите местообитания. 
При преглед на докладите по видове прави впечатление, че има редица случаи, при които разпространението и 
популацията на вида не са известни (за тези два показателя е поставена оценка ХХ) или са благоприятни, но по отношение 
на „Бъдещи перспективи” оценката е „U1”- съответно общата оценка също е „U1”.  
 

Примери за оценка на състоянието на видовете, докладвано по чл. 17 (2019): 
 

Вид Разпространение Популация Местообитание на 
вида 

Бъдещи 
перспективи 

Обща 
оценка 

Червенокоремна 
бумка –  жаба - 
континентален 
биорегион 

FV XX XX U1 U1 

Степен пор – 
континентален 
биорегион 

FV XX XX U1 U1 

Рис – алпийски 
биорегион 

FV XX XX U1 U1 

Вълк – 
континентален 
регион 

FV FV FV U1 U1 

Dicranum viride (вид 
мъх) – 
континентален 
биорегион 

XX XX U2 U2 U2 

 
Анализът на оценките на природозащитното състояние на видовете, докладвани по чл. 17 на Директивата за 
местообитанията, води до редица въпроси, като основните са следните: 

https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summaries
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- Кои са авторите на оценките, представени в докладването, от името на България? 
- Какъв е техният опит и компетенции, като се има предвид, че голяма част от оценките са поставени на базата 

„Експертна оценка”? 
- Каква методика е използвана за определяне на оценките и сравнима ли е тя с подхода, използван от останалите 

държави – членки на ЕС? 
- Какво следва от тук нататък и какви действия МОСВ смята да предприеме, за да бъдат коригирани оценките на 

природозащитно състояние на голяма част от видовете? 
- Какви са последиците от докладваното влошено състояние на голяма част от видовете в България? 

Последствия: 
- Докладването внушава недвусмислено, но същевременно необосновано и при липса на надеждно оценени факти, 

че страната ни не изпълнява задълженията си по Директивата за местообитанията и допуска драстично влошаване 
на състоянието на видовете и природните местообитания по Натура 2000. Това може да доведе до наказателни 
процедури срещу България;  

- Поставя се под въпрос процеса на извършване на оценки за съответствието на инвестиционни предложения с 
предмета и целите на защитените зони – след като състоянието се е влошило до такава степен, държавата не е 
трябвало да допуска изграждането на редица финализирани и бъдещи инвестиционни предложения. 
Невъзможността за реализиране на магистрала Струма-Кресненското дефиле, нововъзникващи ситуации и около 
реализирането на магистрала Хемус, пълна невъзможност за изграждането на тунел под Шипка, невъзможността 
за изграждане на втори лифт в Банско, силно се доближава до казуса с Калиакра, за който България беше осъдена 
от европейския съд за законосъобразно изградените ветропаркове. „Виновни“ обаче се оказаха собствениците на 
имоти класифицирани като понто-сарматски степи. За всичките територии с понто-сарматски степи бе въведена 
забрана за извършване на икономически дейности, с което бяха отнети законови права на собствениците на имоти 
в тези територии, вкл. за извършване на дробено мащабно земеделие и животновъдство; 

- Ако държавата спешно не поиска от консорциума изготвил доклада да приложи недвусмислено и компетентно 
европейска методология за оценка на параметъра „Бъдещи перспективи”, то неправилно оцененото рязко 
влошаване по параметър „Бъдещи перспективи” може да бъде преодоляно единствено чрез въвеждане на 
строги административни забрани и инвестиционни ограничения. Досегашните искания на част от най-
радикалните и комерсиализирани природозащитни организации в България е именно такова, в заповедите за 
обявяване на защитените зони да бъдат включени строги забрани и ограничения, за да се спре по презумпция 
всяко икономическо, индустриално развитие, строителство на магистрали и друга инфраструктура на 
територията на Натура 2000, което ще доведе до загуба на много работни места. Такъв тип политика 
противоречи категорично на приетия от ЕК План за действие „За природата, хората и икономиката”; 

- След като настоящата площ на Натура 2000 не е в състояние да осигури опазването на видовете и местообитанията 
от Натура 2000, значи тя би следвало да се увеличи. През следващите месеци със сигурност ще се появят редица 
предложения за определяне на нови зони от страна на зелените организации. Страната ни няма да е в състояние 
да предостави каквито и да е било аргументи срещу това, при положение, че самата тя е докладвала влошаването 
на своето биоразнообразие.  

С оглед на горното, настояваме във възможно най-кратки срокове МОСВ, ако е необходимо и други компетентни 
институции, да предприемат мерки за корекции на доклада относно състоянието на биоразнообразието в Република 
България. 
 
Твоят бизнес 
 
√ Даниела Пеева представлява България в High Level Forum на Съюза на капиталовите пазари  
Председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България Даниела Пеева, беше избрана да 
представлява интересите на малките пазари в сформирания High Level Forum на Съюза на капиталовите пазари. Тя участва 
в първата подгрупа: създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху 
иновативните МСП. Форумът е съставен от три подгрупи, фокусирани върху: 
- създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП; 
- развитието на структурата на европейския капиталов пазар, като се обръща особено внимание на това как новите 
финансови технологии могат да подкрепят този процес; 
- избор на инвестиции и достъпност до услугите на капиталови пазари за насърчаване на по-голямо участие на 
индивидуалните и дребни инвеститори. 
Форумът започна своята работа на 26 ноември 2019 г. и има за цел да представи набор от препоръки за политиката на 
Съюза на капиталовите пазари до края на май 2020 г. 
„Надявам се с професионалната си експертиза да дам своя принос при обсъждане на въпросите за бъдещето на  Съюза на 
капиталовите пазари в Европа, но най-важната задача която си поставям е да бъда гласа на малките пазари, които имат 
специфични нужди и които най-много страдат от прекалената регулация, липса на инвеститорски интерес и ликвидност“, 
заяви Пеева. Тя също е член на Съвета по капиталови пазари на Асоциацията на индустриалния капитал в България, както 
и Председател на Националната комисия по корпоративно управление. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
В. Монитор 
 
√ Решено: Местата за краткосрочно настаняване ще се регистрират  
Местата за краткосрочно настаняване като стаи или апартаменти, които се предлагат онлайн, ще бъдат задължени да се 
регистрират в националния регистър за местата за настаняване. Това изменение в Закона за туризма приеха от Комисията 
по бюджет и финанси по време на разглеждането за държавния бюджет за 2020 г. 
В началото на седмицата депутатите Менда Стоянова (ГЕРБ) и Валери Симеонов (Обединени патриоти) предложиха 
промяната като предизвикаха бурни реакции. В първоначалния си вариант предложението бе местата за краткосрочно 
настаняване да се категоризират. В момента стаи и къщи за гости могат да се отдават под наем и от лица, които не са 
търговци по смисъла на Търговския закон, ако местата за настаняване са част от обитаваното от него жилище в жилищна 
сграда. 
С измененията се предложи и прие тези места да се включат в списък към дадената община. “Повече от 95% от 
настаняването във всички места за настаняване става онлайн - категоризацията не е нещо, което сме въвели сега, тя е 
въведена отдавна”, защити се срещу критиките председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова. 
По думите й категоризацията всъщност е административна тежест, която може да се избегне, затова и сертифицирането 
категорично отпада. 
На онлайн платформите ще се даде възможност да сключат договор с общините и срещу заплащане ще могат да получават 
информация, свързана с предлаганите туристически услуги. Така платформите ще могат да уддържат данък, който да дават 
директно към общините. По думите на Стоянова към момента няма изисквания какво ще е споразумението, а някои 
общини в Испания вече използват такава практика. 
Контролът на измененията в закона е възложен на Министерство на туризма като министърът на туризма може, при 
системни нарушения, да подаде искане до председателя на Софийския районен съд. Съдът има срок от 72 часа, в които да 
се произнесе, с което да задължи интернет доставчиците да спрат достъпа до онлайн платформи, които предлагат 
некатегоризирани имоти. Самите доставчици пък ще имат срок от 24 часа да спрат достъпа до тези сайтове. Който не 
изпълнява разпоредбите, ще подлежи на глоба и включително на спиране на дейността до 14 дни за първо провинение и 
30 дни за второ провинение. Според текстовете тежестта за глоби и за спиране на достъп до сайта ще носят самите 
администратори на страниците. 
“Този проблем не е само български - има го и в Италия, Гръция, Румъния, Франция и Испания - всички страни се борят по 
някакъв начин”, завърши Стоянова като допълни, че до спиране на сайтове няма да се стигне. “За разлика от някои от 
българските данъкоплатци, чуждестранните данъкоплатци с такъв бизнес спазват законодателството и разчитам и на това, 
че общините може да влязат в платени споразумения с платформите като си сътрудничат по този начин”, допълни 
председателната на ресорната комисия. 
Текстът се прие с 11 “За” и 9 “въздържали се”. 
Друга промяна е увеличаването на парите за ваучери за храни като от догодина те ще бъдат 350 млн. лв. От БСП 
предложиха парите да са 360 млн. лв. Парите на социални работници пък ще са нагоре с 15% или 5 млн. лв., които ще се 
вземат от капиталовите разходи на социалното министерство. 
Предложението направи Дора Янкова от червените и бе прието с 12 гласа “За”. То бе подкрепено от КНСБ, а социалният 
министър Бисер Петков се ангажира допълнителните средства да бъдат целево насочени към Агенцията за социално 
подпомагане. 
По време на разглеждането на промените в Закона за корпоративно подоходно облагане бе прието в акцизните складове 
за петрол да се сложат камери. Днес комисията одобри и текст, с който с камери ще се наблюдават и другите 2 акцизни 
стоки - тютюневите изделия и алкохола. “Получиха се много реакции, че това е половинчата стъпка, която няма да доведе 
до достатъчно затваряне на сивия сектор и че ще трябва да има еднакво третиране на всички акцизни оператори, което бе 
и причината да се вземе това решение”, коментира Стоянова. Според нея това няма да доведе до толкова големи разходи, 
тъй като камерите ще бъдат само на входовете и изходите. 
 
√ Българо-македонската комисия продължава дебата по спорни въпроси от историята  
Заседанието на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между 
България и Северна Македония продължава и днес в резиденция „Бояна“, съобщи БНР. 
На последната за тази година среща се очаква комисията да обсъди спорните въпроси, свързани с историята от периода 
на Средновековието и Османската империя, както и възможността за съвместно честване на Гоце Делчев. Предишното 
заседание в Охрид съпредседателите на комисията - проф. Ангел Димитров и проф. Драги Георгиев, определиха като 
неуспешно, поради несъгласие именно около личността на Делчев. 
След срещата тогава премиерът на Северна Македония Зоран Заев настоя македонската страна в комисията да намери 
общ език с българската в съответствие с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете държави. 
От своя страна, българският министър-председател Борисов заяви, че народите на двете държави са братски и призова 
Северна Македония да погледне към бъдещето. 
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√ Борисов назначи нов зам.-външен министър 
Милен Люцканов е назначен за зам-външен министър със заповед на премиера Бойко Борисов, съобщиха от пресцентъра 
на кабинета.  
Люцканов е дипломат от кариерата и с дългогодишен опит в Министерството на външните работи, като в периода 2009-
2010 г. заема поста заместник-министър на външните работи. 
МОт 2013 г. до 2018 г. Люцканов е генерален консул в Ню Йорк, а след това е висш дипломатически служител в дирекция 
„Външноикономически отношения“. 
 
БНТ 
 
√ Външните комисии на България, Румъния и Турция проведоха смесено заседание 
Икономическото сътрудничество в Черноморския регион, проблемите с миграцията, евроинтеграцията на Западните 
Балкани, партньорството в рамките на НАТО - това са част от темите, които обсъдиха участниците в първата тристранна 
среща на комисиите по външна политика на парламентите на България, Румъния и Турция.  
Председателят на НС Цвета Караянчева подчерта, че този формат на срещи дава възможност да се навлезе в дълбочина 
при решаване на проблемите, свързани с региона. 
 
√ Браншови организации: "Бонус-малус" защитава интересите на застрахователите  
Системата "бонус-малус", предложена за обсъждане от Комисията за финансов надзор, защитава само интересите на 
застрахователите, смятат от браншовите организации на автобусните превозвачи, шофьорите и преподавателите по авто-
мото подготовка. Те настояват бонус-малус да се определя единствено на база виновно причинени щети, за които е 
изплатено обезщетение. Системата сега предвижда изрядните шофьори да плащат по-ниска застраховка "Гражданска 
отговорност", а шофьорите-нарушители да плащат повече. 
Едно семейство с два автомобила. Според системата бонус-малус цената на задължителната застраховка ще се определя 
спрямо този от съпрузите, който има повече нарушения. Така дори единият да е изряден, и за двата автомобила ще се 
плаща по-висока цена. Например - ако два пъти се превиши скоростта в града с 21 километра, застраховката на двата 
семейни автомобила автоматично скача с 1000 лева, казват от браншовите организации. 
Йонко Иванов - председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка: След като съпругата ми 
непрекъснато кара с превишена скорост или аз, отиваме до нарушаване на финансовия бюджет и оттам отиваме до 
скандали. 
Магдалена Милтенова - председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи: Естествено, че ако гражданската 
отговорност трябва да ви се увеличи с 1000 лева на година, вие ще предпочетете да дадете 20 или 50 лева на контролния 
орган, за да не ви състави съответния акт или фиш. 
Същият казус по отношение на автобусните фирми може да доведе до фалити, смятат от Конфедерацията на превозвачите. 
Дори само един от водачите да извърши нарушение, всички автобуси на компанията плащат повече. 
Магдалена Милтенова - председател на Конфедерацията на автобусните превозвачи: Това ще се прехвърли върху 
автобусите, които той шофира, но нали разбирате, че ние няма как да го ограничим да шофира един единствен автобус. 
Според Обединението на шофьорите гражданската отговорност следва да е обвързана единствено с виновно причинените 
щети, тъй като във всеки друг случай застрахователят не плаща. 
Христо Радков - председател на Българското обединение на шофьорите: Това е чиста застраховка, която не се влияе от 
вашето поведение. Вие може да имате 20 нарушения на година и нито веднъж да не причините инцидент. 
Йонко Иванов - председател на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка: Не може за едно нещо, което аз 
съм сгрешил на пътя да ми се налагат три санкции. 
Христо Радков - председател на Българското обединение на шофьорите: В момента държавата работи активно да 
облагодетелства частните застрахователни дружества. 
Ако системата бонус-малус остане в този вариант, браншовите организации ще излязат на протест. От Комисията за 
финансов надзор не изпратиха коментар на критиките към техните предложения. 
 
√ По данни на ЕК: Колко плащаме за здраве в България  
Европейската комисия публикува здравен профил за България, в който посочва основните слабости в системата на 
здравеопазването ни за периода 2015-2017 г. 
В доклада се посочва, че здравеопазването у нас вече е по-скъпо. За един човек държавата отделя по 1311 евро за здравни 
грижи. 
Въпреки поскъпването, здравеопазването в България остава едно от най-евтините за ЕС. 
От всички европейци обаче българите доплащат най-много за лекарства и допълнителни услуги, които не се поемат от 
Здравната каса. Средно българинът отделя по 567 евро за лекарства. 
Въпреки че здравното осигуряване е задължително, Европейската комисия отбелязва, че един на всеки седем души у нас 
е неосигурен. 
Друга тревожна тенденция според Европейската комисия е, че медицинските специалисти се местят в по-големите градове 
или емигрират в чужбина. Така въпреки че имаме достатъчно медицински специалисти, те са разпределени 
неравномерно. Ако в София на един лекар се падат средно по 196 пациенти, в Кърджали един специалист трябва да 
помогне на средно 386 души. 
Като добра новина Европейската комисия отбелязва, че средната продължителността на живота на българите се е 
увеличила с около 3 години. Въпреки това обаче тя си остава най-ниска в целия ЕС. 
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Според Комисията голяма част от смъртните случаи в България е можело да бъдат предотвратени с добро лечение, но това 
не се е случило, тъй като здравеопазването никато цяло не успява да лекува пациентите ефикасно и своевременно. 
 
√ Европейският парламент обяви извънредна ситуация за климата  
Европейският парламент обявява извънредна ситуация в областта на климата и околната среда в Европа и по света. 
В одобрена вчера резолюция се настоява всички законодателни и бюджетни предложения на Европейската комисия да 
бъдат съобразени с целта за ограничаване на глобалното затопляне под градус и половина. 
Парламентът призова ЕС да намали емисиите с 55% до 2030 г. и да стане климатично неутрален до 2050 г. 
Отправени са призиви към всички страни от ЕС: Да включат емисиите от международния морски и въздушен транспорт в 
своите планове за национален принос. 
Поне да удвоят своя внос към Зеления фонд за климата и да спрат поетапно директните и индиректните субсидии за 
изкопаеми горива до 2020 г. 
 
√ Европейската космическа агенция ще разполага с рекорден бюджет  
Европейската космическа агенция ще има рекордно голям бюджет за следващите пет години - 14.4 милиарда евро. Това 
стана ясно в края на двудневна среща на министри от страните-членки на агенцията, която се проведе в испанския град 
Севиля. На форума бяха очертани приоритетите в развитието на космическия сектор в Европа. 
Големи амбиции и бюджет, голям почти колкото тях - това е резултатът от форума в Севиля. Бюджетът от близо 14,5 
милиарда евро надхвърля значително всички досегашни и ще позволи на Европейската космическа агенция да остане един 
от водещите играчи в космическите изследвания и пътувания, както и да устои на бясната конкуренция на Америка, Русия, 
Япония, Индия. 
Генералният директор на агенцията не скри ентусиазма си от размера на бюджета и го нарече изненада, но припомни, че 
усилията в космоса са насочени към подобряване живота на земята и са пряко свързани с ангажимент към ежедневието 
на половин милиард европейци. 
Ян Вьорнер, генерален директор на ЕКА: Ние гледаме към обществото и си задаваме въпроса - какво можем ние от 
космоса да направим за обществото, за конкурентоспособността, за европейската индустрия, за академичната сфера, както 
и за опазването на околната среда. 
Фредерик Видал, министър на висшето образование, изследванията и иновациите на Франция: Нека не забравяме, че 
усилията на Европа в космоса са история на успеха с 250 старта на ракетата "Ариана" и с проекта "Галилео" с милиард 
потребители. Вече не бива да казвате използвай GPS, за да намериш местоположение, а ще казваме - виж "Галилео". 
Бюджетът ще позволи независим достъп до космоса на европейците, участие в поддържането на Международната 
космическа станция до 2030 година, както и обезпечаване на научната програма на агенцията, която ще позволи 
достигането на фундаментални открития за Земята, Слънчевата система и Вселената, както и за опазването на собствената 
ни планета. Големи усилия са насочени и към проекта "Гейтуей" - първата станция в орбита около Луната, която предстои 
да бъде изградена. А в следващите години европейските астронавти се готвят да летят не само до МКС, но за първи път - 
и до Луната, като обекта на изследване и база за полети до Марс. 
 
Investor.bg 
 
√ Бюджетът на ДОО бе одобрен експресно на второ четене в комисия 
Минималната пенсия да бъде 250 лева, ръст на минималния осигурителен праг на земеделските производители за 
догодина, приеха депутатите  
Експресно и без дебати, за около час, дебутатите от бюджетната комисия преминаха през текстовете на бюджета на 
Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 година. С видно нежелание на опозицията да дебатира бюджетът 
мина на второ четене в комисия. 
От 1 юли догодина минималната пенсия да бъде 250 лева месечно, одобриха дупутатите, „въпреки че това нарушава 
принципа на осигурителната система“, заяви председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова от ГЕРБ. 
С 20 лева се увеличава минималният осигурителен праг на земеделските производители и тютюнопроизводителите. Така 
от следващата година те ще се осигуряват минимум на 420 лева, одобриха още депутатите. Първоначалното предложение 
на управляващите беше за изравняване на осигурителния праг за тази група с минималната работна заплата, а именно - 
610 лева.  
От левицата поискаха увеличаване на максималния осигурителен доход, преизчисляване на пенсиите и увеличаване на 
майчинските. Техните предложения обаче бяха отхвърлени без дебат. Румен Гечев попита управляващите защо не се 
променят майчинските вече десет години. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" също настоя за ръст на майчинските, посочвайки, че има обективни причини, поради 
които някои майки не могат да отидат на работа, защото няма места в детските градини. "Воля" също поиска ръст на 
майчинските за втората година при отглеждането на дете. Очаквано предложението бе отхвърлено. Периодът на 
изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане остава 410 дни, както и размерът на обезщетението за 
отглеждане на дете от една година до двегодишна възраст - 380 лева. 
Румен Гечев директно поиска да се каже какво е договорено да се приеме. 
Темата за болничните също не бе подробно дискутирана. Румен Гечев отбеляза, че българските работодатели развиват 
бизнес при най-ниски данъци и най-ниски заплати и затова трябва да си плащат болничните. 
Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" поиска обективен анализ по темата и повтори искането на синдиката работодателите да 
плащат първите пет дни от болничните и то на сто процента. Така остана старият режим за изплащане на паричните 
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обезщетения за временна неработоспособност - първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат 
от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО. 
От 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто. Минималният размер на пенсията за 
осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост, както и свързаните с тях пенсии и добавки, се увеличават от 
1 юли също с 6,7 на сто. Пак от тази дата социалната пенсия за старост става от 132,74 лв. - 141,63 лева. 
Продължават да се увеличават изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията 
на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от Кодекса за 
социално осигуряване. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на нивото от 2019 
г. - 1,2 на сто. 
 
√ Теменужка Петкова: Газовата връзка Гърция-България ще бъде готова до края на 2020 г. 
Строителството на интерконектора трябва да приключи заедно със завършването на Трансадриатическия 
газопровод, съобщи енергийният министър  
Междусистемната газова връзка Гърция – България ще бъде готова до края на 2020 г. Това обяви енергийният министър 
Теменужка Петкова по време на заседанието на Комисията по енергетика в парламента, предаде Агенция „Фокус“. 
Тя обясни, че строителството на интерконектора между Гърция и България трябва да приключи заедно със завършването 
на Трансадриатически газопровод. По този начин ще може да се изпълни договорът между "Булгаргаз" и 
азербайджанската компания "СОКАР" за доставка на 1 млрд. кубични метра газ от находището "Шах Дениз 2". 
"Ние трябва да сме готови, така че до края на 2020 г. да можем да поемем този 1 млрд. куб. метра газ, който ще дойде от 
Каспийския регион, за да може проектът да заработи", посочи Теменужка Петкова. 
Депутатите от Комисията по енергетиката одобриха законопроект за ратифициране на гаранционно споразумение между 
България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) във връзка със подписан на 10 октомври 2019 г. договор. 
Според Теменужка Петкова този заем е важен елемент за успешното приключване за реализацията на целия проект. 
Ратификацията на това гаранционно споразумение е предварително условие за влизане на сила на договора и усвояване 
на кредитирането. Подобно ратифициране ще бъде направено и от гръцка страна. Тя посочи, че заемът е до 109,9 млн. 
евро, а срокът за усвояване е три години. 
 
В. Банкерь 
 
√ И двамата кандидати за шеф на КПКОНПИ са допуснати до изслушване  
И двамата кандидати за председател на Антикорупционния орган са допуснати до изслушване в парламентарната комисия 
за борба с корупцията и конфликта на интереси, предаде БНР. Това решиха единодушно и без дебати депутатите от 
комисията. 
Изслушването на настоящия главен прокурор Сотир Цацаров и на депутата от партия "Воля" Симеон Найденов ще бъде 
идния вторник и ще бъде предавано на живо на сайта на Народното събрание. Освен концепциите, ще бъдат прегледани 
и документите, които задължително се подават при тези кандидатури. 
Действащият главен прокурор Сотир Цацаров е номинацията на управляващите за нов председател на КПКОНПИ. Под 
номинацията са се подписали депутати от ГЕРБ, Емил Димитров от „Обединени патриоти“, който е гражданска квота от 
ВМРО, както и четирима независими депутати от „Атака“, сред които и бившият заместник-председател на Народното 
събрание Явор Нотев. 
Всички заявиха, че водещ мотив за номинацията на Цацаров е бил дълбоките му юридически познания, опит и 
решителност, които той е демонстрирал в качеството си на главен прокурор. 
Настоящият главен прокурор обеща „да събуди антикорупционната комисия“, а стремежът му ще е за конкретни и 
прагматични предложения. Според него законът се нуждае от промени: „Действащият закон има доста несъвършенства и 
аз и в своята концепция, и в изслушването пред комисия, ако такива въпроси бъдат зададени, няма да скрия мнението си 
по отношение на всичко, което според мен трябва да бъде направено като изменение в закона. Дали ще бъде направено 
– не е мое правомощие. Не мисля, че модел, при който единствено президентът назначава членовете на комисията, е най-
положителният и най-работещият модел“. 
„Воля“ също внесе предложение за председател на Антикорупционната комисия - това е депутатът от тяхната 
парламентарна група „Воля - българските родолюбци“ Симеон Найденов, който е с 35 години юридически стаж. 
В концепцията си Найденов се спира на житейския и професионалния си опит, декларира, че ще работи за среда без 
корупция и залага на превенцията. Той иска да си взаимодейства с други институции и да си партнира с 
неправителствените организации. 
Единствено БСП се оказа в позиция да не подкрепя никого. 
 
БНР 
 
√ Промените в Закона за МВР влизат на първо четене в Народното събрание  
Създаването на нова Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма”, юридическо лице, ще 
обсъждат депутатите с промени в Закона за МВР, които влизат на първо четене в парламента. 
В състава на Дирекцията ще се включат досегашните Специализиран отряд "Борба с тероризма" и „Жандармерия”. Целта 
е да се постигне по-добро управление на ресурсите и материално обезпечаване при спазване на принципите на 
йерархичност и субординация. 
Предвижда се служителите да изпълняват задълженията си при условията на първа категория труд. Предлага се 
Научноизследователският институт по криминалистика да стане Национален институт по криминалистика. Ще се въведе и 
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изрично изискване да не се назначават за служители на МВР кандидати с установена зависимост от или злоупотреба с 
наркотични вещества или техни аналози.  
В рамките на днешния парламентарен контрол на депутатски въпроси ще отговарят шестима министри. Очаква се 
министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова да информира за водната криза в община 
Перник.  
 
√ Президентът дава старт на благотворителната инициатива "Българската Коледа"  
Президентът Румен Радев ще обяви началото на 17-ото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“, 
която се провежда под патронажа на държавния глава и е в помощ на болни деца. Темата и целите на кампанията ще 
бъдат представени в 14.00 часа в Университетската болница „Света Марина“ във Варна. 
Президентът Румен Радев ще отчете резултатите от кампанията 2018-2019 на благотворителната инициатива, чийто фокус 
беше подкрепата за деца с тежки заболявания и увреждания. Те получиха възможността за диагностика, лечение, 
рехабилитация, медицински изделия и помощни средства, благодарение на даренията на хиляди българи. 
В Университетската болница "Св. Марина", както и в Многопрофилната болница за активно лечение "Света Анна" във Варна 
от съществена необходимост за детските клиники са доставените по тази инициатива анестезиологични апарати със 
съвместими пациентски монитори, подходящи за новородени и деца до 18-годишна възраст. 
С осигуряването на анестезиологичните апарати ще се създаде възможност дейността в отделенията да се подобри, тъй 
като обслужват малките пациенти на цяла Североизточна България. 
 
√ Как подготвяме техническите специалисти за българската индустрия 
Д-р Марин Белоев: Изгубихме 15 години, докато българското общество разбере, че без развитие на индустрията няма 
просперираща държава 
Как подготвяме техническите специалисти за българската индустрия, кои са традициите и партньорите ни в тази област? 
Каква е оценката на индустрията за начина на подготовка на техническите кадри?  
В "Нашият ден" гостуват доц. Петър Държанов, изпълнителен директор на Българския център за квалификация по 
заваряване, и инж. д-р Марин Белоев, председател на Българския съюз по заваряване и на Борда на екзаминаторите на 
Българския център за квалификация по заваряване. 
По какъв начин се създават специалисти за българската индустрия и какво се случва в българските технически училища, 
разказва д-р Белоев: "Заваряването е основен технологичен процес във всички индустриални сфери – даже и в 
хранителната промишленост има заваръчна дейност. В годините до прехода ние поддържахме висок брой 
високвалифицирани заваръчни кадри. Имахме 50 000 документирани заварчици! Сега не мога да кажа, че имаме повече 
от 500. Заваряването е професия, която не може да се упражнявана без правоспособност за тази дейност. Д-р Белоев 
подчерта, че имаме връзка с Международния институт по заваряване и с Европейската федерация по заваряване. "Ние 
видяхме каква е тенденцията в Европа. Така разбрахме, че трябва обезателно да организираме обучение на ръководни 
заваръчни кадри – инеженери, технолози, инспектори по заваряване, международни заварчици със специална диплома, 
валидна в цял свят – да ги подготвяме в България." 
Доц. Петър Държанов обясни, че в момента в Техническия университет и в неговия филиал в Пловдив има създадени 
специални звена – част от международната верига, към която е присъединен Българският съюз по заваряване. Тям се 
обучават 10 различни разновидности на професията. "България пълноправно се е включила още през 2003 г. в 
международната система. У нас има 4 звена за обучение, те са част от друго звено – Българския център за квалификация 
по заваряване. Досега са издадени над 760 дипломи, над 260 от тях за инженери." 
Доц. Държанов конкретизира: "Все повече назрява необходимостта от стриктно спазване на международните изисквания, 
а основното е обучението на такива кадри да бъде насочено към нуждите на индустриалното производство. Ние трябва да 
се напасваме постепенно към тази тенденция, като каним все повече преподаватели от индустрията." Той обърна 
внимание, че в България се нуждаем от известно осъвременяване на някои документи, свързани с регламентиране на 
начина на образованието в техническите училища и в центровете за професионално обучение на заварчици: "Специално 
трябва да се вземат мерки в Закона за професионалното образование и обучение. Има известни различия с 
международните документи – би трябвало да се уеднаквят", каза доц. Държанов. 
Д-р Марин Белоев констатира, че е имало грешна концепция на държавата и прекъсване на традицията: "Изгубихме 15 
години, докато българското общество разбере, че без развитие на индустрията не може да има държава, която да 
просперира". Той беше категоричен, че заваряването ще бъде и в близко бъдеще основен технологичен процес.  
Наскоро у нас гостува Ролан Бьокинг, изпълнителен директор на Де Фау Ес (Германския съюз по заваряване). Това е 
браншови съюз с 19 000 членове – от тях 16 000 са физически лица, около 2200 големи фирми, които използват повече от 
250 различни методи и технологии на заваряване, термично рязане и напластяване през последните 120 години – една 
сериозна традиция. Ето какво разказа Роланд Бьокинг за това как Германският съюз по заваряване влияе върху обучението 
и развитието на заваръчните технологии: 
"От ваша гледна точка няма област в модерната индустрия, която да не ползва някоя от тези технологии. Ето защо имаме 
постоянна връзка с повече от 80 университета, които извършват непрекъснато технологични изследвания. А по инициатива 
на нашето индустриално федерално министерство, което финансира подобни проекти с над 50 млн. евро годишно, е 
поставена задача за олекотяване конструкциите на автомобилите, тъй като навлизането на електроавтомобилите и 
повишаването на теглото на новите акумулатори за захранване налага това. Нашата организация играе ключова роля в 
този процес." Роланд Бьокинг отбеляза още: "Ние работим с всички производители на автомобили – като "Ауди", БМВ, 
"Мерцедес" – всички те са наши членове и плащат редовно своя членски внос. Особено активни са в най-новите 
технологии, каквито са технологиите за лепене, които частично вече изместват термичните и заваръчните технологии. 
Лично аз бих си пожелал "Фолксваген" да построи завод в България, защото вярвам, че нашата организация, съвместно с 
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Българския съюз по заваряване и други организации, можем да работим по съвместни технологични проекти, тъй като си 
сътрудничим много отдавна", казва в заключение Роланд Бьокинг, изпълнителен директор на Де Фау Ес (Германския съюз 
по заваряване). (превод в ефир д-р Кирил Калев). 
 
√ 5,43 млрд. евро е брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на септември  
Брутният външен дълг в сектор държавно управление към края на септември намалява с 3,1% на годишна база (или с 175,1 
млн. евро) до 5,4349 млрд. евро, като се запазва тенденцията външните задължения да са под 10% от БВП на нашата страна, 
показват данни на Националния статистически институт. Спрямо края на 2018-а година брутният външен дълг на сектор 
"Държавно управление" се свива през септември с 1,9% (със 106 млн. евро). 
В края на септември 2019 година брутният външен дълг на България (частен и държавен) е в размер на 34,1997 млрд. евро 
(57,8% от прогнозния БВП), като нараства с 1,0438 млрд. евро (повишение с 3,1%) спрямо края на 2018 година, когато 
брутният външен дълг беше в размер на 33,1559 млрд. евро. Спрямо септември 2018 година дългът обаче намалява с 271,2 
млн. евро (с 0,8%). 
Дългосрочните задължения през септември са в размер на 25,7648 млрд. евро (43,5% от БВП и 75,3% от брутния външен 
дълг), като се увеличават с 647,7 млн. евро (с 2,6%) спрямо края на предходната година, но намаляват с 451,6 млн. евро 
(спад с 1,7%) спрямо септември 2018-а година. 
В същото време краткосрочните задължения на България възлизат на 8,4349 млрд. евро (14,3% от БВП и 24,7% от брутния 
външен дълг), нараствайки с 396,2 млн. евро (с 4,9%) спрямо края на предходната година и със 180,4 млн. евро (с 2,2%) 
спрямо септември 2018 година. 
През септември външните задължения на банките в нашата страна възлизат на 4,6196 млрд. евро (7,8% от БВП), като се 
повишават с 16,7 млн. евро (с 0,4%) спрямо края на 2018-а година, но намаляват с 30 млн. евро (с 0,6%) спрямо миналия 
септември. 
През първите девет месеца на настоящата година са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг за 
3,6025 млрд. евро (6,1% от БВП) спрямо плащания за 4,5662 млрд. евро (8,1% от БВП) през януари - септември 2018-а 
година, отчита БНБ. 
Нетният външен дълг (разликата между размера на брутния външен дълг и размера на брутните външни активи) в края на 
септември е отрицателен и в размер на 2,5002 млрд. евро, като намалява с 461,8 млн. евро спрямо края на предходната 
година. Това понижение на нетния външен дълг се дължи на по-голямо увеличение на брутните външни активи (с 1,5057 
млрд. евро, или с 4,3%) в сравнение с нарастването на брутния външен дълг (с 1,0438 млрд. евро, или с 3,1%). 
Трябва да се има предвид, че брутните външни активи включват резервните активи на БНБ, активите на банките в чужбина 
и депозитите на нефинансовия сектор зад граница. Спрямо септември 2018-а година нетният външен брутен дълг намалява 
с 2,0059 млрд. евро. 
 
√ Засилване на бизнес нагласите в ЕС през ноември, отслабване в България  
През ноември общото икономическо доверие в Европейския съюз се подобри за пръв път от месец май насам, докато 
аналогичният индекс на Европейската комисия за България отбеляза известно отстъпление до тримесечно дъно, показват 
резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел. 
Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, нарасна през ноември до 100,0 пункта от 99,1 пункта през октомври, 
когато достигна най-ниско ниво от ноември 2013-а година. Това представлява тримесечен връх на европейските бизнес 
нагласи и първо тяхно подобрение от месец май насам. 
Подобряването на икономическите нагласи в целия ЕС се дължи както на тяхното предпазливо повишаване в рамките на 
еврозоната, така и на добро нарастване на съответния индекс за Великобритания (повишение с 1,1 пункта на индекса на 
водещата икономика извън еврозоната) и на индекса за Полша (повишение с 0,7 пункта на индекса на втората по значимост 
европейска икономика извън единния валутен блок). 
Проучването на ЕК за Европейския съюз през ноември регистрира подобрение на доверието сред мениджърите в 
промишления сектор (нарастване на съответния индекс до -9,4 пункта от -9,7 пункта през октомври), в сферата на услугите 
(до 4,9 от 3,7 пункта) и в търговията на дребно (до -1,6 от -3,6), като слабо понижение има единствено в строителния сектор 
(спад на съответни индекс до 0,4 от 0,7 месец по-рано). 
През ноември индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС пък се подобри до -6,7 пункта от 7,3 пункта през 
октомври. 
За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче 
отбелязва първо понижение от август насам до 104,2 пункта от 105,6 пункта през октомври, когато достигна най-високо 
ниво в рамките на настоящата година. Въпреки това отстъпление индексът на икономическите нагласи за нашата страна 
продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам. 
Понижаването на общите бизнес нагласи в нашата страна през ноември е в резултат на рязко влошаване на доверието на 
българските промишлени мениджъри (спад на промишления индекс през ноември до -3,5 от -1,9 пункта през октомври), 
понижаване на доверието и в сферата на услугите (спад до 14,4 от 15,7 пункта), като и при търговията на дребно (спад до 
18,5 от 19,4 пункта), като подобрение бележи единствено доверието на мениджърите в строителния бранш (повишение 
до -1,4 от -3,7 пункта). 
Индексът на потребителското доверие в България също се влоши през ноември до -22,7 пункта от -22,0 пункта месец по-
рано. 
 
√ Преди срещата на върха на НАТО в Лондон Макрон ще разговаря с Тръмп и Ердоган  
Френският президент Еманюел Макрон ще разговаря с американския си колега Доналд Тръмп идния вторник в Лондон 
преди срещата на върха на НАТО, съобщи Елисейският дворец, цитиран от Франс прес. Макрон ще се срещне и с турския 
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държавен глава Реджеп Ердоган в компанията на германския канцлер Ангела Меркел и британския премиер Борис 
Джонсън. 
Малко след пристигането си в Обединеното кралство, във вторник следобед, френският президент ще разговаря с 
американския си колега в „Уинфийлд хаус“, имението на посланика на Съединените щати в Лондон. След това Макрон ще 
участва в заседание за координиране на позициите с Меркел, Джонсън и Ердоган. 
Френският лидер обяви тази среща още на 18 октомври, след началото на турската офанзива в Северна Сирия срещу 
кюрдските сили. В отговор на критиките му Анкара го обвини, че подкрепя тероризма. 
Лидерите на страните от НАТО ще се съберат във вторник в края на деня в Бъкингамския дворец за прием, даден от кралица 
Елизабет Втора преди срещата на върха на Алианса.  
 
√ Словакия отхвърля Истанбулската конвенция  
В деня, в който евродепутатите призоваха всички страни-членки, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да 
го направят, словашкият парламент отхвърли за втори път този договор срещу насилието над жени. 
Словашките националистически депутати дори гласуваха резолюция с призив правителството да попречи на Европейския 
съюз да приложи разпоредбите на конвенцията, които не са включени в словашкото законодателство. 
 
Радио Свободна Европа/Радио Свобода 
 
√ Държавата силно ограничи водата от язовири за индустрията и обяви глад за хидроинженери  
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е предприело действия за ограничаването на водовземането от 
комплексни и значими язовири за питейно-битово водоснабдяване с наличен обем под 50 %. В същото време от община 
Перник поискаха от агенцията „Държавен резерв и военновременни запаси“ 200 хил. литра минерална вода за нуждите 
на гражданите в община Перник, съобщи БТА. 
Освен ограничението за язовирите с наличност под 50 %, от оглавяваното от Нено Димов министерство изцяло са спрели 
водовземането за непитейни нужди от язовирите „Дяково“, „Асеновец“ и „Ястребино“. Всеки от тези язовири е с процент 
на запълване под 40 %, като най-сериозна е ситуацията в „Ястребино“, където нивото е едва 31,16 % от пълния капацитет. 
Това означава, че подаването на вода за индустрията на много места в страната или спира изцяло, или силно се ограничава. 
В Перник общината излезе с призив за пестене на питейната вода, след сигнали за граждани, които мият автомобилите си, 
както и за действащи автомивки. Кметът поиска от държавния резерв 20 хил. десетлитрови бутилки минерална вода. От 
общинския пресцентър съобщават, че те ще бъдат поделени между детски градини, болници, учреждения и жителите на 
общината. Заради критичните нива на язовир „Студена“ в Перник има режим на водата, която е достъпна само между 5 и 
10 часа сутринта и 17 и 22 часа вечер. 
В същото време зам.-ректорът на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) проф. д-р инж. Славейко 
Господинов алармира, че има дефицит на хидроинженери в страната, предаде БТА. 
Проф. Господинов заяви, че към момента не достигат 2 000 човека, но са направени първи стъпки към решаване на 
въпроса, след като държавата е признала специалността „хидростроителство“ за защитена. По негови думи първите 
подготвени кадри в областта ще излязат на пазара след 5 години. Той също така подчерта, че в момента в България има 
язовири, за които няма пряко отговорни хидроинженери и това налага „хвърковати чети от специалисти“ да отиват на 
язоворите, които се нуждаят от постоянно наблюдение. 
Според директора на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) Кирил Войнов, проблемни за 
състоянието на язовирите са също и техническото състояние на язовирните стени и съоръженията, координацията между 
областните управи, както и надзора на строителните фирми, които ремонтират съоръженията. 
Въпреки проблемите и наличието на 414 язовира, които се нуждаят от спешен ремонт, Войнов заяви, че компромиси със 
сигурността няма да има. Към момента правителството е отпуснало средства за ремонт на 182 обекта в страната. 
 
√ Какво ще представлява бъдещият център на НАТО във Варна  
САЩ подкрепят предложението на България за „създаване на военноморски координационен център във Варна в 
подкрепа на инициативата на НАТО за адаптирано предно присъствие“. Точно това е записано в рамката за стратегическо 
партньорство, подписана от Доналд Тръмп и Бойко Борисов във Вашингтон. 
„Трябва да правите голяма разлика между база, флотилия и координационен център“, каза Борисов след срещата си с 
Тръмп. Тези няколко изречения засега са цялата официална информация. 
Какъв център? 
Решение в рамките на НАТО за Варна все още няма. „Научихме за българското предложение този център да е във Варна. 
В момента тази координация се извършва от Обединеното военноморско командване на НАТО в Нортууд, 
Великобритания, което се справя добре. НАТО ще разгледа въпроса за локацията на този център“, се казва в отговор до 
Свободна Европа от пресслужбата на Алианса в Брюксел. 
Но решение по принцип за създаване на координационен център специално за Черно море има. „През февруари 2017 г. 
министрите на отбраната на страните от НАТО се съгласиха за създаването на военноморски координационен център за 
дейността на нашите общи военноморски части, когато взаимодействат с други съюзнически части в региона на Черно 
море“, обясняват още от НАТО. 
По информация на Свободна Европа не става дума за голямо съоръжение с многоброен персонал, а по-скоро за няколко 
стаи с високотехнологично оборудване, където да работят малко на брой хора. Българската страна вече е започнала 
самостоятелно работа по центъра, твърдят наши източници. 
Министерството на отбраната все още не е отговорило на изпратените от Свободна Европа въпроси. 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30291732.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/30291732.html
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Експерти в сферата на отбраната обаче коментираха, че не са изненадани от предложението Варна да стане домакин на 
военноморски координационен център на НАТО. Това е в унисон с политиката на алианса след 2014 г. за създаване на 
мрежа от командни центрове по източния фланг. Решението е взето на срещата на върха в Уелс, само няколко месеца след 
анексирането на Крим от Русия. 
Какво ще координира центърът? 
„Това са всякакъв вид учения, посещения на постоянната военноморска група на НАТО, двустранни инициативи на страни 
от НАТО с България, с Румъния, с Турция, естествено. Това е мярката, която значително би намалила рисковете от 
инциденти, когато става дума за военноморска дейност в Черно море“, коментира по телефона за Свободна Европа 
бившият служебен министър на отбраната (2014 г.) Велизар Шаламанов. 
Решенията на НАТО от Уелс са взети няколко месеца, след като Ангел Найденов напуска поста на министър на отбраната 
(2013 - 2014). Той си спомня, че още тогава „се предвиждаше създаване на подобен център в София, чиято идея беше да 
координира и да планира съвместните учения на територията на България, и съответно създаването на такъв център за 
комуникация и координация на военните кораби в Черно море на територията на едно поделение край Варна". 
Според друг бивш служебен министър на отбраната (2013), Тодор Тагарев, плановете за този център ги има отдавна. „Ние 
разполагаме с такъв център. В него има инвестиции по програми на САЩ... Ние имаме изграден оперативен център за 
морски суверенитет, който може и би трябвало да обменя информация със съюзниците и ние казваме, предполагам, че 
сме готови той да прерасне в център на НАТО“, обяснява Тагарев. 
А Русия? 
Ден преди срещата си с Доналд Тръмп премиерът Бойко Борисов реши да повтори своята позиция, че е против база на 
НАТО на Черно море. След срещата си с Тръмп той натърти на думата „център“. 
По идеята за привличането на такъв център във Варна е работено и по времето, когато военен министър е Николай Ненчев 
(2014 - 2017). „Имаше едно неразбиране, тъй като много често се говореше за флотилия. Ние направихме всичко възможно 
да изградим там координационен център на НАТО за по-добро сътрудничество в акваторията на Черно море с оглед на 
това, че балансът на силите там е силно променен и той е в полза на Русия. Приветствам много силно тази идея“, коментира 
той. 
„Всъщност, големите рискове произтичат от засиленото военноморско присъствие на Русия в Черно море след 
анексирането на Крим и създаденото напрежение около Азовско море. Един такъв координационен център, иницииран 
от България, само би помогнал да бъдат избегнати грешни стъпки в напрегната ситуация“, обяснява Шаламанов. 
Засега официална реакция от страна на Русия няма. 
 
√ Европарламентът призова всички държави в ЕС да ратифицират Истанбулската конвенция без отлагане  
Евродепуатите искат от България без отглагане да ретифицира Истанбуслката конвенция 
Депутатите в Европейския парламент (ЕП) приеха незаконодателна резолюция, с която се призовава Европейският съюз 
(ЕС) да се присъедини към Истанбулската конвенция и всички нейни държави членки да я ретифицират. Решението бе 
прието с 500 гласа „за“, 91 „против“ и 50 „въздаржал се“, съобщава пресслужбата на институцията. В документа изрично 
се призовават седемте държави, които са подписали конвенцията, но още не са я ретифицирали – България, Литва, Латвия, 
Обединеното кралство, Унгария и Чехия, да го направят незабавно. 
Депутатите в европарламента искат Еворпейската комисия (ЕК) да включи борбата срещу насилието, основано на пола, 
като приоритет в следващата стратегия за равенство между половете. Те също така призовават насилието над жени да 
бъде включено в каталога на признатите от ЕС престъпления. 
Само двама български евродепутати са били „за“ приемането на резолюцията – Илхан Кючюк и Атидже Алиева Вели от 
ДПС и либералната група „Обнови Европа“ (ОЕ). Против предложението са гласували 8 български евродепутати. Това са 
Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков от ВМРО, Асим Адемов и Андрей Новаков от ГЕРБ, Александър Йорданов от ГЕРБ/СДС 
и Иво Христов, Цветелина Пенкова и Петър Витанов от БСП. Въздържали са се Радан Кънев от „Демократична България“, 
Емил Радев и Ева Мейдел от ГЕРБ, както и Сергей Станишев и Елена Йончева от БСП. 
„Една от три жени в ЕС е преживявала физическо и/или сексуално насилие“, се казва в съобщението от ЕП. 
Евродепутатите не пропускат и да осъдят атаките и кампаниите срещу Истанбулската конвенция в някои страни, които „се 
основават на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържанието пред обществото“. 
В България в началото на 2018 г. кабинетът на Бойко Борисов първо предложи, но после оттегли предложението си 
Народното събрание да ратифицира конвенцията. Тогава коалиционните партньори на ГЕРБ в управлението – "Обединени 
патриоти" (ОП), се възпротивиха на ратифицирането с мотива, че „по този начин се осигурява възможност за признаване 
от България на наличието на „трети пол“. Подобно нещо в текста на документа не се споменава. 
След това ГЕРБ внесоха в Конституционния съд искане за тълкувателно решение за Истанбулската конвенция - да бъде 
проверено дали тя "съответства с конституцията". Съдът обяви, не съответства. 
По време на кампанията за европейските избори лидерката на БСП Корнелия Нинова заяви, че твърдо застава против 
ратификацията на конвенцията. 
През октомври специалният пратеник на Службата на Върховния комисар за правата на човека към ООН по насилието 
срещу жени Дубравка Симонович обяви, че България е интерпретирала неправилно значението на термина "джендър". 
По-рано през годината пък "джендър" еволюира до съдебно призната обида, след като Пловдивският окръжен съд 
реши това по дело срещу шофьор, глобен от КАТ. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 29 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30228209.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/29817737.html
https://www.svobodnaevropa.bg/a/29817737.html
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- Какви са причините за възникналия пожар в Пирогов - говорят експертите 
- Какви решения взе Изпълкомът на БФС - разговор с Йордан Лечков 
- Манипулирани ли са потребителите на "Черния петък"? Коментар на психолога Ина Антонова 
- На живо: изтеглят по вода подводницата „Слава", която ще бъде превърната в музей в Белославското езеро 

БТВ, "Тази сутрин" 
- За увеличаването данъците, мръсния въздух и контролът на ремонтите – в студиото кметът на София Йорданка 

Фандъкова; 
- Как заради любов банкова служителка източи 1 милион лева и ги изпрати на непознат? 
- След взрив на бойлер - ще останат ли без дом 15 семейства: Директно от Стара Загора? 
- На живо от Албания: Какви са щетите от новите трусове и докъде стигнаха спасителните акции?; 
-  „Чети етикета" - истински ли са намаленията на черния петък – специално проучване на онлайн пазара на bTV и 

комисията за защита на потребителите. 
Нова телевизия, „Здравей България" 

- Нови данъци за старите коли. С колко повече ще плащаме? 
- Колко пъти може река Струма да смени цвета си? И ще се установи ли най-накрая източникът на замърсяване? 
- Хляб с картон. За какво плащаме? 
- Абсурден случай! Защо жена, продала автомобила си преди 2 години, продължава да получава глоби за 

нарушения? 
 
√ Предстоящи събития в страната за 29 ноември 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа в зала „Сердика" на София Хотел Балкан вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференцията 

„Кавказки пленници: Източното партньорство на ЕС - политика на приобщаване или инструмент за съдържание". 
- От 10:00 часа в София Хотел Балкан, зала „Роял", Посланикът на САЩ в България Н. Пр. Херо Мустафа ще изнесе 

публична лекция. 
- От 10:30 часа в Гранд Хотел „София" в зала „Триадица", Мария Габриел участва в конференция „Ролята на 

образованието за насърчаване на фундаменталните ценности на ЕС". 
- От 11.00 часа в хотел „Рамада", град София ще се проведе заседание на Централния съвет на ДПС. 
- От 14.00 часа в зала „Средец" на „София Хотел Балкан" в присъствието на кмета на София ЙорданкаФандъкова ще 

бъдат обявени победителите от международния конкурс на Столична община за идеен проект за обновяване на 
площад „Св. Неделя" в историческия център на София. 

- От 14:30 часа ръководството на ДПС ще се проведе пресконференция. 
- От 18:00 часа до парламента, ще се състои демонстрация по повод Световния петък без кожи. 

*** 
Благоевград. 

- От 09.00 часа президентът Румен Радев ще вземе участие в тържественото отбелязване на празника на града и 
142-та годишнина от неговото освобождение. 

- От 09.30 часа в зала „22-ри Септември" в сградата на Общината, ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Варна. 

- От 14.00 часа в университетската болница „Света Марина", президентът Румен Радев ще обяви началото на новото 
издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа". 

- От 15:00 до 17:30 часа в Delta Planet Varna доброволците на БМЧК - Варна ще проведат информационна кампания 
с демонстрация по първа помощ в рамките на Националната кампания за подкрепа на донорството и 
трансплантацията под мотото „Да! За живот!". 

*** 
Видин. 

- От 10.30 часа в хотел „Нептун" заместник-кметът на Община Видин по европейски политики и инвестиции 
Десислава Тодорова ще участва в трансгранично обучение и дебат на тема „Регионално развитие и политика на 
сближаване преди и след 2020 г." 

*** 
Дупница. 

- От 10.00 часа в залата на Общината ще се проведе заседание на Общински съвет - Дупница. 
*** 
Перник. 

- От 9.30 часа в зала "Панорама", ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
- От 11:00 часа в зала "Струма", ще се проведе Областен съвет по земеделие и гори. 
- От 15.00 часа в заседателната зала „Струма" на Областната администрация, ще се проведе заседание на 

Областната епизоотична комисия. 
*** 
Стара Загора. 

- От 12.00 часа ще се проведе тържествена сесия на 23-тия Младежки общински съвет за мандат 2019 - 2020 година. 
- От 14.00 часа в зала „Петко Р. Славейков" на Общината ще се проведе състезание под формата на симулативен 

процес на тема: „Престъпление по чл. 354 А, ал. 3, т.1 от НК". 
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*** 
Шумен. 

- От 14.00 часа в Арена „Шумен" е официалното откриване на национална изложба на Съюза на гълъбовъдите и 
развъдчиците на дребни домашни животни в България. 

 
Manager.bg 
 
√ Прогноза: Все повече ще се търсят висшисти, подготвени за дигиталната трансформация  
Търсенето на висококвалифицирани кадри с висше образование, ориентирани към дигиталната трансформация на 
бизнеса ще нараства в дългосрочен план. Това е трайна тенденция, която се обуславя от по-високото технологично 
развитие на икономиката. Такава прогноза направи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при 
откриването на десетото издание на "Дни на кариерата" за секторите икономика, финанси, маркетинг, човешки ресурси и 
обслужване на клиенти в Университета за национално и световно стопанство. 
В тазгодишното издание на форума участват 90 изложители, сред които е и Агенцията по заетостта. 
В следващите години младите хора ще трябва да се подготвят за бързи технологични и цифрови промени и да притежават 
подходящи знания и умения, съответстващи на бъдещите работни места, посочи още министър Петков. 
За да улесни кариерното ориентиране на младите професионалисти и да ускори намирането на работна ръка от 
работодателите, Министерството на труда и социалната политика разработва интернет платформа, която ще предоставя 
информация за бъдещото търсене на специалисти на базата на изготвени прогнози за развитието на пазара на труда в 
България. Потребителите на системата ще могат да правят справки по различни критерии, в т.ч. образование, професии, 
сектори на икономиката. Очаква се платформата да заработи в началото на декември. Тя ще бъде достъпна през интернет 
страницата на МТСП. 
Бисер Петков представи и актуални данни за състоянието на пазара на труда. За третото тримесечие на 2019 г. 
коефициентът на безработицата за населението над 15 години е 3,7 на сто, а младежката безработица бележи спад с 2,5 
процентни пункта - до 6,1 на сто. 
Коефициентът на безработицата при хората с висше образование за България е един от най-ниските в ЕС, подчерта той. За 
ЕС коефициентът е около 4 на сто, а за страната ни - около 2 на сто. Това се дължи преди всичко на засиленото търсене на 
труд в страната, особено в т.нар. нови професии, където младите хора имат по-висока вероятност за реализация, отбеляза 
той. 
 
√ 2019: Отрезвяване на пазара на луксозни имоти  
След еуфоричния период на пазара през предходната 2018 г., отиващата си 2019 г. донесе отрезвяване на продавачите и 
значимо преосмисляне на ценовите нива в луксозния сегмент. Това са част от изводите в годишния анализ на компанията 
за луксозни имоти, Unique Estates. Още в началото на 2019 компанията отчете застояване на надценените оферти и първи 
признаци на спад на цените на фона на нарастващото предлагане на нови имоти. В следващите месеци, в резултат на 
корекциите в офертните цени, пазарът на висок клас имоти регистрира нарастваща активност и при покупките, и при 
наемите. В края на годината, прегледът показва, че се увеличават покупките, сключени след корекции в офертни цени. Ако 
през 2018 преобладават отстъпките до 5%, то през настоящата година купувачите успяват да договорят до 12% понижение 
на офертната цена.  
Търсене и предлагане 
Понижението в цените на луксозните имоти, регистрирано през първата половина на 2019 г., забавя темпа си през 
есенните месеци. Корекции в офертите има най-често при имотите в стари сгради и тези, които не отговарят на високите 
изисквания на купувачите. Луксозните жилища в новопостроени сгради или след основен ремонт поддържат стабилни 
цени.  
„През тази година офертите са много по-близки до реалните пазарни стойности. Промяната в цените не бива да се приема 
като спад, а по-скоро като актуализация спрямо текущото пазарно състояние. Още 2018 г. отбелязахме наличието на 
множество надценени имоти, което се прояви през настоящата година с по-дългото им престояване на пазара. Факт е 
обаче, че собствениците вече усещат нарастващата конкуренция и необходимостта от преосмисляне на ценовите оферти 
с оглед на бързата и успешната продажба на имотите“, коментира Весела Илиева, управляващ партньор в Unique Estates. 
От компанията отчитат по-висока активност на пазара и значителен ръст на покупко-продажбите –  близо 30% на годишна 
база. Все повече сделки се сключват след предоговаряне на офертната цена. Расте и размерът на отстъпките - по време на 
преговорите купувачите успяват да договорят до 12% по-ниска цена на имота. 
„Моят съвет към собствениците е да се възползват от настоящия момент за реализиране на продажби, тъй като пазарът е 
активен и имотите на пазарни цени бързо откриват купувач. Появяват се все повече нови имоти на пазара, което ще повиши 
конкуренцията в предлагането и ще окаже натиск върху цените“, казва Весела Илиева. 
По думите й купувачите отделят повече време за търсене на жилище. Необходими са им средно с 5 огледа повече, за да 
реализират сделка и държат да разполагат с по-голям избор в процеса по покупка. 
Високата активност в луксозния сегмент се задържа и на световните пазари, показват данните на Luxury Portfolio 
International. През следващите няколко години ще станем свидетели на бум във високия клас имоти в Азия. В момента най-
горещите точки са Монако, Париж, Лондон, Ню Йорк, Френската Ривиера, Холивуд, Лос Анджелис и Сингапур. 
 „В период на турбулентна икономика и геополитическо напрежение в някои от ключовите пазари, луксозният сегмент 
остава стабилен. Високият клас имоти се оценява като сигурен актив, което поддържа стабилния  интерес на купувачите“, 
казва Крис Дийц, вицепрезидент Глобални операции в Luxury Portfolio International. 
Профил на клиентите 
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Тенденцията все по-млади купувачи да излизат на пазара на луксозни имоти се засилва, както у нас, така и в световен план. 
Нараства делът на т.нар. представители на милениал поколението –родените през 80-те и 90-те години на XX век. На 
глобално ниво те представляват около 37% от всички купувачи в сегмента на високия клас жилища, като очакванията са 
през следващите години делът им значително да се повиши. 
„Съвсем скоро именно клиентите от милениал поколението ще движат пазара и на луксозни имоти. Трябва да се има 
предвид, че в изискванията им относно бъдещия им дом надделяват функционалността и удобството. Те държат особено 
на технологичните възможности, които жилището предлага. Като например единна система за управление за 
електричество, отопление, осветление и други, както и дистанционен контрол на сигурността и достъпа до имота“, 
пояснява Крис Дийц. 
У нас делът на милениалите е по-малък. Този тип купувачи се ориентира към имоти за собствено ползване – апартаменти 
с високи тавани и просторни помещения, също и нови къщи с модерна архитектура и обзавеждане, разположени в 
елитните райони на София. Предпочитаните локации за къщи са кварталите по Витошката яка (Бояна, Драгалевци, 
Киноцентъра), като обичайният бюджет на купувачите е в диапазона 450 000-800 000 евро. (продължава на следващата 
страница). 
Типове сделки 
Традиционно най-много сделки се регистрират в централната част на София и района на Докторски паметник, както и в 
елитни квартали като Лозенец. Привлекателни за купувачите на ново строителство са южните райони - Кръстова вада и 
Манастирски ливади, където по протежение на бул. „България“ се появиха затворени комплекси с високо качество на 
строителството и средата. Продажните цени за луксозен и напълно завършен и обзаведен имот достигат и над 2000 
евро/кв. м, докато средните за висок клас имоти нива в останалата част от квартала се движат около 1400-1500 евро/кв. м. 
Независимо от локацията, цените в отделни ексклузивни обекти надвишават значително средните за района. Пример за 
това е проектът Secret Gardens в Лозенец. Комплексът от затворен тип носи аристократичната архитектура на столицата, 
съчетана с иновативен дизайн и съвременни технологии. Сградата се отличава с това, че партерните апартаменти 
разполагат със собствени дворове, създаващи усещане за къща. 
„Възможностите за инвестиция в луксозния сегмент на недвижимите имоти привличат все повече купувачи. Клиентите се 
възползват от високата активност на наемния пазар и търсят жилища в нови сгради, които могат да отдават под наем. През 
последните месеци този тип сделки зачестяват“, допълва Весела Илиева. 
Кредитна активност 
За разлика от масовия пазар, където сделките с ипотечни кредити поддържат висок дял от общите, в луксозния сегмент те 
са едва около 10-15%. Данните от последните месеци все пак показват нарастващ интерес към банково финансиране 
заради изгодните условия и исторически ниските лихвени нива. 
Сделките с кредит са предпочитани при покупката на къщи в покрайнините на София, както и на луксозни апартаменти в 
града на цени над 350 000 евро. При тях обичайно делът на кредита е до 1/3 от цената на имота. Това също е специфична 
разлика, която отличава луксозния сегмент от масовия жилищен пазар, където с комбинация от ипотечен и потребителски 
кредит в редица случаи се финансира и 100% от цената. 
Наемен пазар 
С ръст от близо 10% спрямо 2018 г., пазарът на наеми на луксозни имоти също отбелязва относително висока активност. 
Универсално при наемите най-голям е интересът към най-високия и най-ниския ценови сегмент. В общия случай жилищата 
среден клас – с между 500 и 1000 евро наем, се търсят по-слабо. В същото време именно в тази категория предлагането е 
значително, като една от причините за ръста на офертите е преориентирането на много собственици от краткосрочни към 
дългосрочни наеми, отбелязват от Unique Estates. 
Силно е търсенето на апартаменти и къщи под наем в затворени комплекси в София. От Unique Estates отбелязват, че някои 
клиенти идват и с конкретно търсене на имоти в утвърдени на пазара проекти, като Residential Park Sofia и Sofia Land 
Residence. 
Някои собственици предлагат жилищата си едновременно под наем и за продажба, като приоритетно търсят наематели, 
но са склонни да разгледат и оферти за покупка при интересна цена. 
От компанията очакват през 2020 година цените да се задържат стабилни около настоящите нива, а активността на 
сделките да бележи нов, макар и умерен ръст. Продавачите и купувачите ще имат относително идентични очаквания, което 
ще рефлектира като скъсяване на периода за сключване на сделка. От Unique Estates предвиждат още, най-интересни за 
клиентите да бъдат модерните апартаменти с акцент върху функционалността и изчистения дизайн. 
 
√ Над 75% от използващите дигитален портфейл у нас са мъже  
Над 75% от използващите дигитален портфейл в България са мъже. 31% от всички потребители живеят в София, 15% са във 
Варна, 6% - в Пловдив. 1/3 от тези хора са на възраст между 26 и 35 години, а под 1% надхвърлят 66 години, сочат данни 
на най-големия български дигитален портфейл iCard за периода май-октомври 2019 г. 
Най-популярната услуга в портфейла за периода са плащанията онлайн (51%), които изпреварват 3 пъти втората услуга в 
класацията – плащане на POS терминал (16%). Броят на плащанията онлайн е най-малък в понеделник и достига своя пик 
в събота, докато стойностите на плащанията на POS терминал държат стабилно ниво във всички дни от седмицата. 
Най-малко потребители пазаруват онлайн рано сутрин, а в пиковите зони между 14:00 и 19:00 ч. броят на трансакциите 
надхвърля 20 000 на час. При плащанията на POS терминал пиковете са в средата (12:00 – 13:00 ч.) и края на работния ден 
(18:00 – 19:00 ч.). 
Дигиталният портфейл се използва най-често за плащания в супермаркети, ресторанти и заведения, търговски центрове, а 
в интернет - за пазаруване в големи български и международни магазини, за онлайн абонаменти и игри. 
Близо 500 000 души в цяла Европа използват българското платежно решение iCard. Дигиталният портфейл е пуснат на 
пазара в началото на 2018 г. и към днешна дата е спечелил доверието на над 300 000 потребители на водещи пазари като 
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Италия, Франция и Англия. Отскоро засилен интерес към iCard има и в Румъния, която има потенциал да изпревари дори 
водещи пазари като италианския. 
 
√ Европейските борси се оцветиха в червено, след като Тръмп подписа закон в подкрепа на протестиращите в Хонконг  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, след като 
американският президент Доналд Тръмп подписа закон, подкрепящ протестиращите в Хонконг, предаде Ройтерс. 
Решението поднови съмнения около финализирането на търговското споразумение между Вашингтон и Пекин. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,79 пункта, или 0,19%, до 409,02 пункт. Немският DAX регистрира спад 
от 45,28 пункта, или 0,34%, до 13 241,79 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 31,92 пункта от 
стойността си, или 0,43%, достигайки ниво от 7 397,86 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 10,21 пункта, или 0,17%, до 5 
916,63 пункта. 
Законът, който предвижда санкции срещу официални представители на Китай и Хонконг, отговорни за нарушаване на 
човешките права в града, предизвика остри реакции от страна на Пекин, който заплаши да предприеме ответни мерки. 
Акциите на компаниите, чувствителните към търговските отношения между САЩ и Китай, тръгнаха надолу. Индексът на 
европейските автомобилни компании SXAP се понижи с 0,72%, като акциите на Volkswagen, BMW и Daimler поевтиняха 
съответно с 0,63%, 1,20% и 0,88%. Tехнологичният индекс SX8P се понижи  0,39%, като книжата на Infineon, Dialog 
Semiconductor и STMicroelectronics поевтиняха съответно с  0,51%, 1,07% и 0,44% 
„Не бих казал, че отново започваме от нулата, но това решение подчертава структорните проблеми между САЩ и Китай“, 
коментира Тийве Мевисен, старши пазарен икономист от Rabobank. 
„Въпреки това, избягването на нова ескалация продължава да е в интерес и на двете страни“, добавя той. 
През седмицата европейските индекси следваха ръстовете на световните пазари на фона на надеждите, че САЩ и Китай 
ще успеят да подпишат поне частична сделка преди края на годината. Следващата важна дата е 15 декември, когато в сила 
влизат нови американски мита върху вноса от Китай. 
Четвърти ден на ръст В САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса достигнаха нови рекордни върхове в сряда на фона на по-добрите от 
очакваното икономически данни за САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 42,32 пункта, или 0,15%, до 28 164 пункта. Широкообхватният Standard & 
Poor’s 500 напредна с 13,11 пункта, или 0,42%, до 3 153,63 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
отчете ръст от 57,24 пункта, или 0,66%, до 8 705,17 пункта. Това е четвърти пореден ден на ръст за трите водещи индекса. 
За ръста допринесоха акциите на Apple и Facebook, които поскъпнаха съответно с 1,34% и 1,52%. Книжата на Amazon и 
Netflix поскъпнаха с 1,20% и 1,10%. 
Междувременно акциите на Under Armour скочиха с 6,17%, след като анализатор от Raymond James повиши рейтинга на 
компанията за спортна екипировка от „outperform“ до „strong buy”. 
Пазарите бяха подкрепени и от силните данни за американската икономика. Поръчките на дълготрайни стоки в САЩ са се 
увеличили с 0,6% през октомври, като анализаторите очакваха спад от 0,8%. 
Молбите за помощи при безработица в САЩ през седмицата, приключила на 23 ноември, са се се понижили до 213 хил. 
спрямо 227 хил. седмица по-рано. Ръстът на БВП на САЩ за тримесечието бе ревизиран до 2,1% от 1,9%. 
Междувременно т. нар „Бежовата книга" на Федералния резерв на САЩ, която обобщава икономическите условия в САЩ, 
разкри, че американската централна банка е отчела скромна икономическа експанзия в страната от началото на октомври 
до средата на ноември. 
Вчера американските борси останаха затворени по случай Деня на благодарността 
Спад в Азия 
Водещите индекси на фондовите пазари в Азиатско-тихоокеанския регион се понижиха в четвъртък, след като 
американският президент Доналд Тръмп подписа закон в подкрепа на продемократичните протести в Хонконг, предаде 
Маркетоуч. 
Китай реагира остро на решението и извика посланика на САЩ Тери Бранстад във външното министерство в Пекин. От 
министерството определиха закона като сериозна намеса във вътрешните работи на Хонконг и на Китай, както и сериозно 
нарушение на международното право. 
„Призоваваме САЩ да не продължават по този път и обещаваме, че ще предприемем контрамерки, като последствията 
ще се носят изцяло от САЩ“, заявиха от китайското външно министерство. 
На този фон континенталният бенчмарк Shanghai Composite се понижи с 13,50 пункта, или 0,47%, до 2 889,69 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite изтри 4,16 пункта от стойността си, или 0,26%, до 1 597,85 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng отчете спад от 60,27 пункта, или 0,22%, до 26 893,73 пункта. Книжата на China Mobile поевтиняха с 1,63%, докато 
тези на Tencent поскъпнаха с 0,90%. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 записа спад от 28,63 пункта, или 0,12%, до 23 409,14 пункта. 
Книжата на Panasonic поскъпнаха с 2,82%, след като в медиите се появи информация, че компанията ще продаде бизнеса 
си производство на чипове на тайванската Nuvoton Technology. 
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 9,25 пункта, или 0,43%, до 2 118,60 пункта, като книжата на SK Hynix поскъпнаха 
с 0,12%, докато тези на LG Electronics поевтиняха с 0,70%. 
Австралийският ASX 200 бе единственият от водещите индекси, който успя да се задържи в зелената територия, отчитайки 
ръст от 13,40 пункта, или 0,20%, до 6 864 пункта. Книжата на Westpac поевтиняха  с 0,44%, след като Ройтерс съобщи, че 
банката ще възстанови част от инвестициите на някои акционери, които са купили нейни книжа преди тя да бъде обвинена 
в пране на пари. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете спад от 0,13 пункта, или 0,02%, до 543,85 пункта. BGBX40 остана без промяна при 108,06 пункта. BGTR30 се понижи 
с 0,60 пункта, или 0,12%, до 492,32 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,35 пункта, или 0,27%, до 128,83 пункта. 
 
√ Най-добре представящите се борсови акции от началото на хилядолетието  
Цените на акциите постоянно променят посоката си, но спокойно може да кажем, че в дългосрочен план най-добрите 
компании носят големи дивиденти на хората, които инвестират в тях. Този факт е повече от очевиден в инфографиката, 
изготвена от сайта HowMuch.net, която изобразява най-добре представящите се акции в последните 20 години. 
Отличникът в класацията е производителят на енергийни напитки Monster Beverage, като инвестиция от 100 долара в 
компанията на 12 декември 1999 г. би се равнявала на впечатляващите 62 444 долара към 22 октомври 2019 г. 
Технологичните гиганти Nеtflіх и Аррlе , които са част от изключително популярната сред инвеститорите група FAANG, също 
влизат в топ 10, но дори тези колоси в бизнеса са далеч от резултатите на Monster, като 100-доларавата инвестиция преди 
20 години в стрийминг платформата и в производителя на iPhone днес би ви донесла съответно 23 071 долара  и 7 416 
долара. 

Впечатляваща 
възвращаемост се отчита и 
при акциите на Equinix и 
Tractor Supply Company, като 
същата инвестиция във всяка 
от двете компании днес се 
равнява на повече от 10 хил. 
долара. 
Други изключително 
популярни компании, сред 
които гигантът в търговията 
на дребно Walmart и 
инвестиционната компания 
на Уорън Бъфет - Berkshire 
Hathaway, дори не влизат в 
челната десетка. 
Ето и как изглежда общaта 
възвpaщaeмocт (%) при 
инвecтиция oт 100 дoлapa в 
най-добре представящите се 
акции на борсите за 
последните 20 години: 
1. Monster Beverage: 62,444% 
2. Netflix: 23,071% 
3. Equinix: 12,050% 

4. Tractor Supply Company: 10,171% 
5. Intuitive Surgical: 9,155% 
6. Ansys: 7,856% 
7. Apple: 7,416% 
8. IDEXX Laboratories: 6,822% 
9. Mastercard: 6,279% 
10. Ross Stores: 6,003% 
Интересното е, че компаниите в челната десетка е са доста разнообразни и нито един сектор не доминира напълно 
класацията. Моnѕtеr e ĸoмпaния зa eнepгийни нaпитĸи, Nеtflіх е платформа за видео стрийминг, a Еquіnіх предоставя ycлyги 
зa cъxpaнeниe и oбpaбoтĸa нa дaнни. 
 

 

https://howmuch.net/articles/best-performing-stocks

