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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ Вицепремиерът Марияна Николова, дипломати, народни представители и бизнесмени присъстваха на 23-тия рожден 
ден на АИКБ 
Вицепремиерът Марияна Николова и над 400 представители на дипломатически мисии, изпълнителната и 
законодателната власт, бизнеса, синдикалните и неправителствени организации бяха част от официалното честване на 23-
тия рожден ден на Асоциация на индустриалния капитал в България. 

„Искам да благодаря на всички, които сте тук, както и на тези които 
не успяха да дойдат, но намериха време да поздравят АИКБ за 23-тия 
рожден ден. За нас това е признания за конструктивната и обективна 
позиция на Асоциацията. Изпращаме една успешна година, както за 
АИКБ, така и за България. Ръстът на БВП ще надмина 3,5%, 
безработицата е под санитарния минимум, имаме ръст на доходите 
над 10% и ръст на производителността около 3-3,5 на сто. Това ни 
нарежда на 5-то място в ЕС по ръст на БВП. Такива са прогнозите за 
следващите 2 години, през които очакваме България отново да бъде 
в челната петица. Нещата обаче могат да се случат и по-добре и АИКБ 
ще направи всички по силите си, за да бъдат проведени всички 
необходими реформи”, заяви председателят на Управителния съвет 
на АИКБ Васил Велев. 
Работодателската организация ще продължи да работи за 
повишаване на  икономически ръст на страната, чиито основни 
„спирачки“ са засилващият се недостиг на трудови ресурси и 
недостатъчната либерализация на трудовата имиграция. Борбата със 
сивата икономика, с която АИКБ се е ангажирала в последните 10 
години, отново ще бъде ключов приоритет. И през 2020 г. АИКБ ще 
продължи да работи за реализирането на редица реформи в сектори 
като енергетиката, образованието, трудовото законодателство. 
Асоциацията настоява за повече последователност и устойчивост при 
определянето на държавните политики за развитие на 
електроенергийния сектор при спазване на принципите за 
конкурентност, прозрачност и равнопоставеност. АИКБ очаква 
доброто сътрудничеството с Министерство на образованието да 
доведе до финализирането на реформата в професионалното и 
висше образование, чрез която в следващите години да се подготвят 

необходимите на бизнеса кради за ключови сектори на икономиката. Наред с това очакванията на българския бизнес са 
да се работи за отпадане на минималните осигурителни прагове, административното определяне на минимална работна 
заплата и усъвършенстване и развитие на втори и трети пенсионен стълб чрез въвеждане на мултифондове, определяне 
на справедлив коефициент на редукция на първа пенсия, по-добро регулиране. 
 
√ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛАЗАР ЛАЗАРОВ ОГЛАВИ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА 
НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА И НЕДЕКЛАРИРАНАТА ЗАЕТОСТ 
Заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров беше избран за председател на Обществен съвет за 
ограничаване и превенция на неформалната икономика и недекларираната заетост, който проведе своето заседание на 
05.12.2019 г. Съветът е създаден по идея на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) в партньорство с 
Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) през 2009 г. 
Основната цел на Обществения съвет е да осигури синергия между социалните партньори, различните държавни 
институции и медиите за ограничаване и превенция на недекларираната заетост и неформалната икономика, както и да 
дава препоръки за подобряване на изпълнението на проектните дейности при необходимост по Проект BG05M9OP001-
1.051-0001 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на 
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недекларираната заетост“. Той заседава поне веднъж на шест месеца и генерира идеи за изпълнение на действия за 
ограничаването и превенцията на недекларираната заетост. 

 
На своето заседание Общественият съвет прие 
актуализирани правила за своята работа, както и 
разгледа Методология за провеждане на 
национални проучвания, чрез които да се 
анализират формите и да се оцени размера на 
недекларираната заетост в национален мащаб и 
проявленията й в най-засегнатите отрасли. 
Събраните данни и направените анализи ще 
послужат за изработването на Национална карта 
на недекларираната заетост. 
„За нас борбата със сивата икономика е основен 
приоритет и не мога да не отбележа, че 
страната ни постигна забележителен успех за 
последните 10 години. По наши измервания тя е 
намаляла с близо 15 процентни пункта спрямо 

2010 г. – от 35,4% на 20,9%.. Недекларираната заетост обаче остава най-масовата и устойчива сива практика в 
България, с която все още не можем да се преборим. От укриването на доходите, които физическите лица получават 
от трудови договори се „икономисват“ най-голям процент данъци – 53%. Вярвам, че с работата си по този проект 
ще съумеем да набележим мерки за ограничаване на тази недекларирана заетост, която ощетява всички 
българи“ каза Васил Велев, председател на УС на АИКБ, който откри заседанието. Новоизбраният председател Лазар 
Лазаров подкрепи работата на съвета и заяви, че „Уверявам ви, че като председател на Съвета ще положа всички усилия 
работата ни да доведе до намаляване на процента на недекларирана заетост. Това е дълъг процес, който изисква 
промяна на стереотипа на мислене на всички участници в него – работодатели, служители и работници и държава. 
Благодаря Ви за оказаното доверие“. 
Борбата с недекларираната заетост и сивата икономика не са само приоритети на АИКБ и затова в Обществения съвет 
участват представители на Министерството на правосъдието, Министерството на финансите, Националния осигурителен 
институт, Националния статистически институт, Главна инспекция по труда, Агенция по заетостта, Национална агенция по 
приходите, Държавната комисия по стоковите борси и тържища, представители на различни комисии от Народното 
събрание, КНСБ, КТ „Подкрепа“, Българска стопанска камара, БТПП, КРИБ, БНР, сп. „Икономист“, Дарик радио, агенция 
„Монитор“ и други. 
Проектът „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез ограничаване и превенция на 
недекларираната заетост “ се изпълнява от партньорите АИКБ и КНСБ в периода 2019 – 2022 г., като неговите цели са да се 
разработят специални инструменти за превенция и ограничаване на недекларираната заетост, да се разработи Под-индекс 
за изчисляването й и да се обучат и консултират 4 000 лица и 300 предприятия как да прилагат тези инструменти, като 
проектът акцентира и върху новите форми на заетост. 
 
Informiran.net 
 
√ Работодателите скочиха на кабинета заради увеличаването на минималната заплата на 610 лева 
Правителството нарушава европейските препоръки и правилата на МОТ Повишаването на минималната работна заплата 
само по себе си не е проблем, а че се прави непрозрачно, обяснява бизнесът Асоциацията на организациите на българските 
работодатели (АОБР) не подкрепя правителственото предложение от 1 януари 2020 г. минималната работна заплата (МРЗ) 
да се повиши от сегашните 560 лв. на 610 лв.  
Противопоставянето обаче не е заради самото повишаване на сумата, а заради факта, че то отново се прави непрозрачно, 
без ясна методология как се определя точно тази сума. Според публикуваното днес становище на Асоциацията, която 
обединява четирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ – заложеното 
увеличение на МРЗ е просто изпълнение на предварителни правителствени обещания, без механизъм, критерии и 
прозрачна методология за нейното определяне. 
АОБР напомня, че Европейската комисия многократно е отправила специфични препоръки към България да въведе 
методология за определянето на минималната заплата. Освен европейските препоръки, България също така нарушава 
вече ратифицираната Конвенция 131 на Международната организация на труда (МОТ). 
„Неясни и непрозрачни към момента остават използваната методология, модели, очаквания и конкретни изходни 
параметри, на основата на които се определят прогнозните размери на МРЗ, компенсацията на един нает и други ключови 
показатели с критично значение за икономическото състояние на отделни предприятия, отрасли и региони, с ниско 
равнище на произведена добавена стойност, заплащане на труда, социално включване и висока безработица“, гласи още 
становището на АОБР. 
Според Асоциацията предвиденият ръст от 8.9% на МРЗ за следващата година не съответства на ключови параметри, 
регламентирани от влязлата в сила от началото на тази година Конвенция № 131 на МОТ, като 3.3% реален ръст на 
производителността (средно за прогнозния период до 2022 г.), прогнозна средногодишна инфлация по ХИПЦ за 2020 г. от 
2.1%, което води до намаляване на конкурентоспособността, изразена чрез увеличение на номиналните разходи на труд 
за единица продукция – Unit labor cost (4.9% за 2019 г. и очакван ръст от 3.0% през 2022 г.). 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/12/Photo1-crop_1200x692.jpg
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По данните на Националния статистически институт (НСИ), през първите девет месеца на 2019 г. в половината от общо 28 
административни области е налице намаление на броя на наетите лица (Ловеч, В. Търново, Силистра, Търговище, Ст. 
Загора, Ямбол, Благоевград, Кюстендил, Перник, София – област, Кърджали, Пловдив, Смолян, Хасково). В тази връзка, 
работодателските организации са представяли неколкократно свои проучвания и корелационни анализи на връзката 
между съотношението на минималната и средната работна заплата, както и равнището на безработица по 
административни области. 
В тези проучвания и анализи е подчертан негативният ефект върху заетостта на младежите, хората с ниска квалификация 
и образование, майките, ромските общности и други уязвими групи на пазара на труда. Освен това в условията на 
административно определяне на МРЗ, тя трябва да се разглежда като брутна минимална заплата с включен размер на 
допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас, който също се определя 
административно). В представената частична предварителна оценка на въздействието е направена още една обща 
констатация без особена аналитична стойност, че „През 2019 г. минималната работна заплата в България е с 33.4% по-
ниска от минималната работна заплата в Латвия и с 35.08% по-ниска от тази в Румъния.“  
Подобни сравнения имат смисъл, само при паралелно проследяване на разликите в производителността на труда, дела на 
социално-осигурителните и данъчни вноски за сметка на работника и равнището на цените, което не е направено. Тук 
следва да се отбележи, че в Доклад за ЕК за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването 
и коригирането на макроикономическите дисбаланси, COM(2019)150 final e посочено, че производителността на труда се 
увеличава непрекъснато, но все още е значително под средното равнище за ЕС. 
Повишаването на равнищата на производителността е от решаващо значение за намаляването на различията в доходите 
и запазването на конкурентоспособността, като се имат предвид все по-високите равнища на трудовото възнаграждение 
и застаряването на населението. 
Въпреки своята възходяща тенденция, през 2017 г. производителността на труда на отработен час достигна едва 45.3% от 
средния за ЕС стандарт на покупателна способност, което нарежда България на последно място в ЕС. Посочено е, че от 
2000 г. насам производителността на труда се е увеличила само с 12.8 пр. п., въпреки че е нараснала с 26 пр. п. средно за 
Балтийските държави. 
Не е създаден и Национален съвет по производителността. Изложените обстоятелства подчертават отново 
необходимостта от елиминиране на всички пречки пред присъединяването в съответствие с обявените намерения до м. 
април на следващата година на Р. България към ERM II и спазване на т. нар. Маастрихтски критерии за ускорено 
присъединяване към еврозоната. 
Това очевидно налага провеждане на по-предпазлива политика по доходите и прецизиране на подхода при изготвяне на 
Закона за ДБ за 2020 г., вкл. умерен ръст на бюджетните заплати и компенсацията на едно наето лице, и запазване на 
сегашното равнище на МРЗ в рамките на около 41-42% към СРЗ (средното съотношение в 21 ДЧ на ЕС, определящи 
национална МРЗ). 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Р. Радев: България трябва да превърне иновациите в национална политика 
Иноваторите срещат затруднения при достъп до финансиране и реализацията на своите проекти, каза 
президентът 
Иновациите са ключов инструмент за устойчивото развитие, отражение на националните амбиции за бъдещето и най-вече 
на ефективността на взаимодействие между държавните институции, бизнеса, науката и образованието. Това каза 
държавният глава Румен Радев при откриването на Петнадесетия национален иновационен форум „Иновации и 
икономически растеж“. 
По думите на президента Европа изостава от световните иновационни лидери - САЩ, Китай, Япония, Корея, където 
иновациите са национална политика. 
„Където има такова разбиране, има една много добра симбиоза между бизнес, държава, наука и образование. И това е 
един модел, който трябва не само да анализираме, но и да се стремим към него“, подчерта Румен Радев.  
„България все още e сред така наречените „плахи иноватори“ в Европа, посочи държавният глава, цитиран от пресцентъра 
на перзиденството. Но....имаме достатъчно и основа, и постижения, и амбиции да провеждаме много по-активна политика 
и да видим много скоро сериозни резултати в тази област“. 
„Като съвкупност на иновационния продукт ние все още сме далеч от нашите амбиции и възможност. И това разкрива и 
дълбока институционална недостатъчност при формиране и реализиране на политиките за иновации“, отбеляза още 
Румен Радев. По думите му иноваторите срещат затруднения при достъп до финансиране и реализацията на своите 
проекти. 
България е далеч от средния за Европа процент за научно-изследователска и развойна дейност, дори и от собствените си 
цели за постигане - 1.5% от БВП, отбеляза Румен Радев. Най-показателното е, че основният инвеститор в постигането на 
тази цел са българският бизнес и чужди организации, а не българската държава. За това трябва да се алармира 
непрекъснато, защото светът върви от количествен към качествен скок и то точно в областта на иновациите, подчерта 
президентът. 
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Държавният глава призова да се търси решение как иновационната дейност да бъде равномерно разпределена в 
България, а не съсредоточена само в няколко центъра, защото тя е гаранция за хармоничното развитие на регионите като 
цяло. По думите му неравномерното развитие на отделните държави е проблем за Европа. „Навсякъде където участвам 
на международни форуми настоявам за равномерно разпределение на образователната и научна инфраструктура и 
програма, защото това е най-добрият начин за сближаване, за постигане на параметрите на устойчивото развитие“, 
отбеляза Румен Радев. 
Президентът призова представителите на иновационния сектор да бъдат по-смели в своите искания, в представянето и 
отстояването на идеите си. По думите на Румен Радев иновативността винаги е била присъща на българина, както и 
смелостта да отстоява своите позиции. 
 
√ Окончателно: Камери ще има и в складовете за цигари и алкохол 
Без дебати бе прието да има регистрация за местата за краткосрочно отдаване под наем  
Система за видеонаблюдение и контрол ще има и в лицензираните складове за алкохол и тютюневи изделия. Това решиха 
окончателно депутатите по време на гласуването на второ четене на Закона за държавния бюджет за 2020 г. 
С изненадващи промени в преходните и заключителни разпоредби на най-важния финансов закон се реши между двете 
четения да се поставят камери за видео наблюдение не само в акцизните складове за течни горива, както предвиждаха 
последните приети промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), а и в складовете за тютюневи 
изделия и алкохол. 
Камерите ще бъдат разположени само на входа и изхода на складовете. Във вътрешността вече има такива. На едно oт 
последните заседания на ресорната Комисия по бюджет и финанси в НС стана ясно, че след като се види ефектът от 
видеонаблюдението на входа и изхода на складовете, ще се прецени дали да се въведе такава мярка и за други акцизни 
стоки, а предложението в текстовете да бъдат включени и складовете за алкохол отпадна. Явно обаче управляващите са 
размислили и са решили да ускорят процеса по контрол. Председателят на комисията Менда Стоянова обясни тогава, че 
новата мярка се въвежда, защото имало много коментари, че крачката е „половинчата“ и няма да има ефект. В крайна 
сметка допълнителното видео наблюдение беше прието почти единодушно. 
Депутатите решиха още онлайн платформи да бъдат спирани, ако предлагат некатегоризирани или нерегистрирани места 
за настаняване. По предложение на депутатите Менда Стоянова /ГЕРБ/ и Валери Симеонов /ОП/ платформите се 
задължават да предлагат "категоризирани" или "регистрирани" обекти за краткосрочно настаняване. Регистрацията на 
местата за временно настаняване ще се извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица.  
С предложението на депутатите, гласувано в зала, се дава възможност за сключване на споразумение между държавни 
органи/общини и лица, които осъществяват посредническа дейност за онлайн предлагане на туристически услуги. В 
текстовете контролът по предлаганите услуги се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него 
длъжностно лице, които могат да направят искане до районния съд за спиране на дадена платформа, ако тя предлага 
обект, който не е регистриран. 
Според приетите текстове платформата може да бъде спирана за срок от две седмици при първо нарушение или 30 дни 
при повторно такова. Освен това за нарушителите се предвиждат глоби от 500 до 5000 лв. за физическите лица, които не 
са търговци, а за едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. 
Любопитното е, че по тези текстове нямаше никакви дебати и на практика с гласуването им текстове парламентът прие 
окончателно на второ четене държавния бюджет за догодина. 
В приходната част са предвидени общо 46,8 млрд. лв. приходи, което се равнява на близо 37% от БВП. Това е с около 3 
млрд. лв. повече спрямо 2019 г. и заложените 43,54 млрд. лв. приходи за тази година.  
При разходите също има близо 1 млрд. лв. увеличение – от 45,9 млр. лв., планирани за тази година, се очаква през 2020 г. 
те да достигнат 46,8 млрд. лв. Основните направления, по които ще дойдат тези допълнителни разходи, са повишаването 
на пенсиите и заплатите в образованието и на държавната администрация. Най-много разходи – 18,43 млрд. лв., са 
предвидени за социални и здравно-осигурителни плащания.  
Размерът на данъците и осигуровките остава непроменен. 
Вноската на страната ни към общия бюджет на ЕС ще бъде в размер на 1,4 млрд. лв. 
Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, 
определен по т.нар. „швейцарско правило” на чл. 100 от КСО), като от 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 
31 декември на предходната година, също се осъвременяват по „швейцарското правило”. За периода 2020-2022 г. тежестта 
на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва в размер на 1,2. 
Минималната работна заплата от 1 януари 2020 г. ще бъде 610 лв. Предвидено е и увеличение с 10% на заплатите в 
бюджетната сфера. За социалните работници ръстът на възнагражденията ще бъде до 15%, а за педагогическия персонал  
- 17 на сто. Догодина е предвидена възможност за изтегляне на нов дълг от малко над 2 милиарда лева, включително и 
чрез емисия на външните пазари.  
Според прогнозите на финансовото министерство план-сметката за догодина ще бъде балансирана за първи път от 11 
години. В обобщение, в сравнение с тази година се отпускат половин милиард лева повече за здравеопазване, 590 млн. 
лв. повече за пенсии в съответствие с възприетия пенсионен модел и 196 млн. лв. повече за социални помощи и 
обезщетения. Има ръст от 116,4 млн. лв. ръст на средствата за програми, дейности и служби по социално осигуряване. 610 
млн. лв. повече за образование. Заради ангажиментите на България към НАТО средствата за отбрана са повишени с над 
200 млн. лв. спрямо тази година, с което достигат 1,61 % от БВП. 
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√ 21,5 лева БВП за час работа създава един зает у нас 
С 3% се увеличава БВП на един зает през третото тримесечие на 2019 г. спрямо същия период на миналата година. Това 
показват данните на Националния статистически институт. 
3 685 200 са заетите лица в икономиката, а общият брой отработени часове е 1 480 100. 
НСИ отчита увеличение на относителния дял на индустриалния сектор и сектора на услугите през третото тримесечие на 
2019 г. спрямо съответното тримесечие на 2018 г. 
На едно заето лице се падат 8 619.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 21.5 
лв. БВП за един отработен час. 
Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на 2019 г. се увеличава реално с 3.1%, а 
БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 3% за същия период. 
По предварителни данни за третото тримесечие на 2019 г. равнището на производителността на труда в индустриалния 
сектор е 7 971 лв. брутна добавена стойност средно на един зает и 19.1 лв. за един отработен човекочас. 
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 7 761.3 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 
19.5 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 2 513.2 лв. БДС на 
един зает и 6.4 лв. за един отработен човекочас. 
 
√ 3,7% ръст на БВП през третото тримесечие на 2019 г.  
През третото тримесечие на 2019 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 31 764 млн. лв. по текущи 
цени. Преизчислен в евро, БВП е съответно 16 241 млн., като на човек от населението се падат 2 323 евро. 
Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.7% на БВП през третото тримесечие на 2019 г. в сравнение със 
съответното тримесечие на предходната година и 0.8% спрямо второто тримесечие на 2019 година. 
По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2019 г. възлиза на 31 764 
млн. лв. по текущи цени. 
На човек от населението се падат 4 544 лв. от стойностния обем на показателя. 
Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през третото тримесечие на 2019 г. 
възлиза на 27 395 млн. лв. по текущи цени. 
През третото тримесечие на 2019 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява 
равнището си спрямо същото тримесечие на предходната година с 0.6 процентни пункта. Индустриалният сектор 
увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.9 процентни пункта до 27.0%. Относителният 
дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до ниво от 66.9% при 67.2% през 
съответния период на предходната година. 
За крайно потребление през третото тримесечие на 2019 г. се изразходват 68.4% от произведения БВП. Инвестициите 
формират 16.5% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително. 

 
Източник: НСИ 

 
През третото тримесечие на 2019 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 0.8% според сезонно изгладените 
данни. 
По предварителни данни за третото тримесечие на 2019 г. крайното потребление нараства с 0.9%, а бруто образуването в 
основен капитал - с 0.4% спрямо предходното тримесечие. Износът на стоки и услуги увеличава равнището си спрямо 
предходното тримесечие според сезонно изгладените данни с 4.3%, а вносът на стоки и услуги - с 3.9%. 
През третото тримесечие на 2019 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се 
увеличава с 3.5%. Ръстът на брутната добавена стойност се определя основно от регистрираното нарастване 
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при: Финансови и застрахователни дейности - 6.4%, Професионални дейности и научни изследвания; административни и 
спомагателни дейности - 5.0%, Строителство - 4.7%, Операции с недвижими имоти - 4.2%. 
По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж 
имат индивидуалното крайно потребление - с ръст от 5.1%, колективното потребление - с ръст от 5.0%, и бруто 
образуването в основен капитал - с ръст от 1.8%. Износът на стоки и услуги нараства с 1.3%, а вносът на стоки и услуги - с 
1.2%. 
 
БНТ 
 
√ Парламентът прие на второ четене държавния бюджет за 2020 година  
В четвъртък късно вечерта парламентът одобри на второ четене държавния бюджет за следващата година. 
През последния от дните за дебати по Бюджет 2020 година депутатите одобриха изненадващо, че размерът на държавната 
субсидия за политическите партии за един получен действителен глас ще бъде 8 лева за 2020 година. По-рано през деня 
това предложение на БСП, както и предложението на управляващите за партийна субсидия от 1 лев бяха отхвърлени в 
пленарна зала. 
Но по предложение на Емил Димитров от "Обединени патриоти" депутатите се върнаха отново на гласуването на чл. 64, в 
който се определя размера на партийната субсидия, в законопроекта за държавния бюджет за 2020 г. и този път 
подкрепиха предложението на БСП за 8 лева субсидия на действително получен глас. "За" предложението гласуваха 182-
ма народни представители, 1 беше "против" и 1 се въздържа. 
През днешния ден депутати гласуваха и увеличение с 600 млн. лева на средствата за образование през следващата година, 
като общо за сектора на образованието са предвидени близо 5 млрд. лева. 
Предвидено е и увеличение с 10% на заплатите в бюджетната сфера, като в държавния бюджет са заложени средствата за 
отделните министерства. За социалните работници ръстът на възнагражденията ще бъде до 15%, а за педагогическия 
персонал - 17 на сто.  Образованието е определено като най-големият приоритет във финансовата рамка на страната, която 
за първи път от 11 години насам е балансирана. 
Депутатите одобриха и средствата за обществените медии - Българското национално радио ще получи 47 млн. лева, а 
Българската национална телевизия - 70 млн. лева. 
Вчера депутатите започнаха работа по финансовата рамка за 2020-а, която е изчислена при прогнозиран ръст на 
икономиката от 3,3 на сто, като бяха гласувани бюджетите на част от министерствата. 
Догодина е предвидена възможност за изтегляне на нов дълг от малко над 2 милиарда лева, включително и чрез емисия 
на външните пазари. Това обаче няма да се отрази негативно на общата задлъжнялост на страната ни, посочват 
управляващите. 
Вчера управляващите подкрепиха и по-високи заплати за социалните работници по инициатива на левицата. 
На второто четене на бюджета депутатите гласуваха днес за квота от 350 милиона лева за ваучери за храна. 
Също така беше потвърдена сумата от 610 лева като размер на минималната работна заплата за държавен служител. Това 
е сумата и за всички останали, но по закон - тя се определя с постановление на кабинета. 
В края на днешния ден парламентът също така реши, че система за видеонаблюдение и контрол трябва да има и в 
лицензираните складове за алкохол и тютюневи изделия. С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за 
държавния бюджет за 2020 година депутатите приеха промени в Закона за акцизите и данъчните складове. 
Освен в складовете, видеокамери трябва да се монтират и на всички места, определени за влизане или напускане на 
физически лица от обекта. През ноември с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане парламентът гласува 
подобно видеонаблюдение да има в данъчните складове за горива (бензин, газьол, керосин и др.). 
Без очакваните дебати бяха одобрени текстовете за местата за краткосрочно отдаване под наем. Те ще подлежат на 
регистрация, а при тежко нарушение може онлайн платформите, които ги предлагат, да бъдат спирани между 14 и 30 дни. 
 
√ Президентът обсъди с министри водния режим в Перник  
127 000 души в 11 области на страната са с нарушено водоснабдяване. Това стана ясно по време на среща при президента. 
Тя беше инициирана от държавния глава заради водния режим в Перник. В срещата участваха министрите на икономиката, 
регионалното развитие и на околната среда. 
Според президента е недопустимо в 21-ви век цели села да са без вода и да има градове на воден режим. 
Румен Радев - президент на Република България: Кризата в Перник е сигнал, че трябва да преосмислим цялостният модел 
на планиране, управление, стопанисване на водния ресурс. 
Министърът на регионалното развитие обясни, че нарушеното водоснабдяване в 120 села и 5 града през тази година е 
заради засушаването. 
Румен Радев - президент на Република България: Това, което аз разполагам като информация е, че тази година е същата 
като предишните. Така, че според мен сушата не трябва да се търси като причина, довела до сегашното състояние. 
Петя Аврамова - министър на регионалното развитие и благоустройството: Проблемът, който отбелязах, е че са 
неравномерни валежите. Така, че се редуват периоди на липса на валежи с периоди на интензивни валежи, което довежда 
до тази криза. 
Президентът попита и как са похарчени отпуснатите от кабинета преди година и половина 500 милиона лева за ремонт на 
опасните язовири. 
Емил Караниколов - министър на икономиката: Никога не сме кризи за тези 500 милиона лева. Сега вече започва и 
отчитането. Просто досега ние извършвахме анализ и техническа документация, както и съгласуване на проектите за 
извършване на строително-монтажните работи. 
Караниколов допълни, че в момента се ремонтират 10 от общо 418 язовира, които имат нужда от спешен ремонт. 
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√ Ще има ли поскъпване на продукти след въвеждане на ТОЛ системата у нас  
TОЛ системата би трябвало да заработи навреме - увериха министри и експерти. Тя ще обхваща малко над 6 000 км и 
трябва да заработи до 1 март догодина. Вече се доуточнява финално и размерът на тарифите. 
Постоянен източник на пари за ремонти и строителство на пътища - това са очакванията от въвеждането на тол таксите. 
Фабрицио Дзарконe - постоянен представител на Световна банка за България: Най-тежките и замърсяващи пътни 
превозни средства трябва да заплащат справедлива такса за вредата. Така България ще сведе до по-ниско ниво 
оперативните разходи, закъсненията в пътуванията и ще отключи икономическия си потенциал. 
Михаел Вебер - мениджър в KAPSCH: Аз съм убеден, че толсистемата ще заработи навреме. 
Уверението на финалната права - няма да има драстично поскъпване на стоките. 
Петя Аврамова - министър на регионалното развитие и благоустройството: Максималното поскъпване на храните, 
които са на трапезата на българина, ще бъде с до 2 стотинки на килограм или литър. 
Търси се и начин за намаляване на тол таксите за автобусните превозвачи. 
Олег Асенов - член на УС на АПИ: Специално за линиите, които са свързани с обслужване на райони, които са трудно-
достъпни, балкански, които така или иначе има твърде малко желаещи превозвачи и ние го разбираме това. (графика) 
Билет София-Варна при 20 места заемане на автобуса - изчислението е с 96 стотинки за едно пътуване увеличение на 
цената. Пловдив-Пазарджик увеличението е 2 до 5 стотинки. 
Според измененията в директивата за т.н. евровинетка, много ясно ще се категоризират и превозните средства според 
степента на замърсяване. 
Росен Желязков - министър на транспорта: Нашето настояване беше от обхвата на евровинетките да бъдат изключени 
автомобили, бусове и леки товарни автомобили. 
До 30 ноември у нас са продадени повече от 7 милиона и 700 хиляди електронни винетки на стойност над 370 милиона 
лева. 
 
Банкерь 
 
√ Партийната субсидия за 2020 г. стана 8 лева за получен глас 
Депутатите в крайна сметка решиха партийната субсидия за 2020 г. да бъде 8 лв. на действително получен глас. Това се 
случи на повторно гласуване в пленарна зала. "За" гласуваха 182 народни представители, "против" - 1 и "въздържали се" - 
1, с което предложението бе прието. 
От ДПС не участваха в гласуването, тъй като напуснаха пленарна зала преди то да се проведе. Това се случи след като бе 
направено предложение за прегласуването на текстовете за субсидиите. Мустафа Карадайъ призова Цвета Караянчева или 
да следи за правилника, или да отстъпи длъжността си на председател на парламента. Тя пък му отвърна, че Правилникът 
не изчерпва всички ситуации в живота. 
По-рано депутатите отхвърлиха предложенията на БСП както за 8 лева на глас, така и на ГЕРБ за 1 лев. И така де факто 
оставиха партиите без никакво финансиране от държавата. Беше дадена почивка, а ГЕРБ, лидерът на НФСБ Валери 
Симеонов и финансовият министър Владислав Горанов се събраха на спешни консултации. 
Патриотите настояха да се подкрепи предложението на БСП за 8 лв. субсидия. Това каза пред журналисти министърът на 
финансите Владислав Горанов след сбирката в стаята на ГЕРБ в парламента. 
Той посочи, че ГЕРБ уважава тяхната позиция. "За нас приоритет е следващата финансова година да има устойчив и 
предвидим бюджет. Те не са поставили въпроса, че няма да подкрепят бюджета, ако този текст не мине, но помолиха да 
се обединим върху подобно решение", допълни Горанов. 
Финансовият министър поясни, че от "Обединени патриоти" отдавна защитават тезата, че решението по отношение на 
партийните субсидии не може да остане това, което се случи след гласуването на изменението в Закона за държавния 
бюджет през 2020 г. "Днес в пленарна зала не успяхме да постигнем консенсус какъв е адекватният размер на 
финансирането на политическите партии и те помолиха да прекратим заседанието да изясним острата позиция", каза още 
Горанов. 
Той посочи, че ГЕРБ не са отричали необходимостта от адекватно финансиране на партиите, но не са искали да са 
заложници на популистки тези. "По наше мнение този дебат не трябва да бъде част от дебата за Закона за държавния 
бюджет. Законът за политическите партии сега предвижда да бъде част от дебата за бюджета. С колегите от "Обединени 
патриоти" постигнахме принципно съгласие да влезем в пленарна зала и отново да възобновим дебата", заяви още 
Горанов. 
 
Economic.bg 
 
√ Борисов: Малко други имат положително търговско салдо с Германия 
Проучване е показало, че 88% от германските компании в България биха инвестирали отново в страната ни  
България е една от малкото държави по света, която може да се похвали, че има положително търговско салдо с Германия, 
коментира премиерът Бойко Борисов на днешната си среща с представители на Германо-българската индустриално-
търговска камара и Източната комисия на германската икономика. 
Той припомни, че Германия остава водещ външнотърговски партньор на България. За периода януари – август 2019 г. 
Износът ни за Германия е в размер на 2.9 млрд. евро и бележи ръст с 1.3% спрямо същия период на 2018 г. За 2018 г . 
преките чуждестранни инвестиции от Германия възлизат на 105.4 млн. евро. Около 30% от 100-те най-големи инвеститори 
в България са германски или с германско участие. Германия е водещ туристически партньор на България сред страните от 
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ЕС и е един от най-важните пазари за българския туристически продукт. За 2018 г. Страната ни е посетена от над 850 000 
немски туристи. 
Борисов подчерта, че в страната ни има отлични условия за развитие на бизнеса и доказателство за това е фактът, че според 
проучвания 88% от германските фирми в България биха инвестирали отново в страната ни. 
На разговора с Борисов в Министерския съвет присъстваха представители на големи германски фирми, които искат да 
развиват и разширяват своя бизнес в България. Перспектива за бъдещи инвестиции е интересът, проявяван от германски 
компании към сферата на транспортна инфраструктура, енергетика и енергийна ефективност, управление на води и 
отпадъци, машиностроене, производство на автомобилни части и детайли, електроника и електротехника, хранително-
вкусова промишленост и др. 
Участниците в срещата приветстваха личната ангажираност на министър-председателя Бойко Борисов за увеличението на 
германските инвестиции в България. „Връзките между двете държави са изключително добре развити. Над 1400 германски 
фирми, в които работят над 60 000 души, са представени в България. „Развитието на нашите връзки е изключително 
позитивно“, подчерта Януш Кулик, говорител на работната група за Югоизточна Европа при Германската източна бизнес 
асоциация. 
 
БНР 
 
√ НС ще ратифицира договора за финансиране на интерконектора с Гърция 
Парламентарният контрол започва с питане към Боил Банов за политиките за гарантиране свободата на словото 
Днес депутатите ще ратифицират Гаранционното споразумение между България и Европейската инвестиционна банка по 
договор от 10-ти октомври между Банката и Българския енергиен холдинг за финансиране на проекта. "Междусистемна 
газова връзка Гърция-България". Предвижда се заем от 109 900 000 евро. 
Междусистемната газова връзка Гърция България е проект, който е включен в седемте най-важни приоритета на 
Европейския съюз. Предвижда се гратисният период за главницата да бъде до 7 години и срокът на погасяването на заема 
да е до 25 години. Ратификацията е и предварително условие за влизане в сила на договора и за усвояване на 
кредитирането. 
В рамките на днешния парламентарен контрол ще се проведат и разисквания по питането от народния представител Антон 
Кутев към министъра на културата Боил Банов относно политиката на правителството за гарантиране свободата на словото. 
Мариана Николова - заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, ще отговори на 
въпрос за конвенцията на ООН и правата на детето. 
Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова се очаква да отговори на питане на БСП за политиката на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои 
населени места. 
 
√ Президентът е домакин на среща на български и германски компании  
Президентът Румен Радев ще бъде домакин на среща на български фирми, които започват съвместна дейност с водещи 
немски компании с бизнес в България. Събитието се организира по инициатива на държавния глава в партньорство с 
Германо-Българската индустриално-търговска камара.  
По-късно днес президентската институция ще бъде домакин на церемонията по връчване на годишните награди в конкурса 
„Доброволческа инициатива“. Номинирани са 49 доброволчески инициативи от цялата страна. 
 
√ Свиване на продажбите на дребно в ЕС, еврозоната и в България през октомври  
През октомври продажбите на дребно в еврозоната и в целия ЕС се понижиха за втори пореден месец, показват най-нови 
данни на Евростат. В същото време и продажбите на дребно в България се свиха, макар и по-умерено, след тяхна стагнация 
през септември. 
През октомври търговията на дребно в еврозоната се понижи с 0,6% спрямо септември, когато се сви с 0,2%, като 
продажбите на автомобилно гориво намаляха с 0,6%, на нехранителните стоки - с 1,1%, докато тези на хранителни стоки, 
напитки и тютюневи изделия се повишиха с 0,3 на сто. Очакванията на финансовите пазари бяха за понижение на 
продажбите на дребно с 0,5 на сто. 
На годишна база растежът на продажбите на дребно в еврозоната се забави рязко през октомври до 1,4% от 2,7% месец 
по-рано и прогноза за по-добър растеж от 2,2 на сто. 
В рамките на целия ЕС продажбите на дребно се понижиха през октомври с 0,4% спрямо септември, когато се свиха с 0,1%, 
като на годишна база техният растеж се влоши до 1,9% от 3,0% месец по-рано. 
В същото време Евростат отчете слабо понижение и на октомврийските продажбите на дребно в България с 0,1% след 
стагнация през септември (0,0%) и спад с 0,3% през август. 
На годишна база растежът при продажбите на дребно в България се забави до 1,2% от 2,6% през септември, 
продължавайки да отслабва от юлския силен растеж с 3,8% (най-здраво повишение от ноември 2018-а година насам). 
Данните за продажбите на дребно са важен индикатор за вътрешното търсене и потребление в рамките на Европа, като 
слабите данни за октомври са факт въпреки много ниските нива на безработица, рекордно ниските лихви и нарастването 
на заплащането на труда. 
 
√ Стъпки за по-затегнат надзор при прането на пари договориха финансовите министри от ЕС  
Финансови министри на ЕС подкрепиха плановете за укрепване на правомощията на съюза за борба с прането на пари, 
следвайки поредицата от разкрития за преминаване на големи суми "мръсни пари" през европейски банки, предаде 
Ройтерс. 
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През миналата година в ЕС се разрази най-големия скандал с пране на пари, след като стана ясно, че през малък естонски 
клон на Danske Bank са преминали подозрителни плащания между 2007 и 2015 година в размер на 200 млрд. евро. 
Оттогава се появиха и няколко други случая, като последният включва най-големия кредитор на Малта - Bank of Valletta, за 
който Европейската централна банка заяви, че години наред не успял да адресира рисковете, свързани с прането на парти. 
В съвместно изявление европейските финансови министри призоваха Европейската комисия да проучи възможността за 
прехвърляне на надзорни правомощия на отделен орган на ЕС и за коригиране на правилата за засилване на 
координацията между националните органи. 
Въпреки че престъпни организации често изпират приходи от незаконна дейност в чужбина, в момента с борбата срещу 
финансовата престъпност в ЕС се занимават най-вече националните органи, които обаче не винаги си сътрудничат напълно, 
отбеляза Ройтерс. 
В четвъртък министрите заявиха, че трябва да се обмисли създаването на орган на ЕС, който има "независима структура и 
преки правомощия", след като през миналата година те се противопоставиха на подобна стъпка. 
Те също така призоваха за нов преглед на правилата на ЕС за борба с мръсните пари - само година, след като блокът прие 
пета ревизия на правилата си за борба с прането на пари. 
Преди днешната среща някои от най-големите държави в ЕС, включително Германия, Франция и Италия, заявиха, че 
правомощията трябва да бъдат прехвърлени на европейски орган, тъй като националните надзори са се оказали 
неспособни да се справят с финансовата престъпност. Те дори заявиха, че съществува риск някои национални надзорни 
органи "да бъдат пряко или косвено повлияни от контролирани институции или групи по интереси". 
По-малки държави като Люксембург, Малта, Кипър и балтийските страни бяха обвинени в слаби проверки, които 
позволиха многократни случаи на пране на пари. 
Повечето финансови министри подкрепиха съвместното изявление на срещата в четвъртък, но някои от тях, като 
люксембургския министър, не се включиха в дискусията, оставяйки неясно дали ще подкрепят реформата. 
 
√ Туск за Брекзит: Камерън не трябваше да прави референдум, който не може да спечели  
В интервю за британския „Гардиън“ и още шест европейски издания бившият председател на Европейския съвет Доналд 
Туск заяви, че Брекзит е „една от най-грандиозните грешки“ в историята на ЕС, последвана от кампания, белязана от 
„безпрецедентна готовност да се лъже“.  
В първото си интервю откакто напусна поста миналата седмица Доналд Туск посочи, че Брекзит е бил едно от най-тъжните 
и болезнени преживявания през петте години на служба – бурен период, белязан още с кризата на Гърция в еврозоната, 
ожесточени спорове за имиграцията и избора на Доналд Тръмп.  
Туск влезе в противоречие с някои други европейски лидери със становището си, че все още е по-добре и за ЕС и за 
Обединеното кралство, ако Брекзит не се случи. Много дипломати се опасяват, че втори референдум, който би довел до 
оставане, ще задълбочи различията във Великобритания, което пък ще блокира вземането на решения в ЕС – нещо, което 
Туск напълно отрича.  
Доналд Туск обвини бившия британски премиер Дейвид Камерън за „грешката, че е организирал референдум, който е 
нямал шанс да спечели". Туск критикува френския премиер Еманюел Макрон за фразата, че „НАТО е в мозъчна смърт“ и 
че отказва за открие преговори за членство в ЕС със Северна Македония и Албания.  
„Ако трябва да приемем Макрон като бъдещ лидер за цяла Европа, от политическа гледна точка ние имаме нужда от 
политик, който е по-отговорен за ЕС като цяло, а не само за Франция“, каза Туск. Той сравни Макрон с Ангела Меркел, 
която води кампанията за интегрирането на шестте държави от Западните Балкани, като посочи, че тя винаги е готова да 
мисли за Европа като цяло и да пожертва някои вътрешни и национални интереси, за да защити Европа като цяло.  
 
√ Путин предложи на САЩ удължаване на срока на Договора за ограничение на стратегическите настъпателни оръжия 
Руският президент Владимир Путин заяви, че страната му е готова до края на годината, без повече условия и дискусии, да 
удължи срока на действие на Договора за ограничение на стратегическите настъпателни оръжия, известен като Нов СТАРТ, 
предадоха Ройтерс и ТАСС. 
"Искам още веднъж да потвърдя позицията на Руската федерация: Русия е готова незабавно, възможно най-бързо, до края 
на тази година, без никакви предварителни условия да удължи договора Нов СТАРТ. Казвам го официално, за да няма 
после двойно и тройно тълкуване на позицията ни", каза Путин на съвещание по въпроси на отбраната. 
Путин припомни, че срокът на договора скоро изтича. 
Договорът Нов СТАРТ (известен в Русия като СНВ-3) между Москва и Вашингтон е подписан през 2010 г. и е в сила до 5 
февруари 2021 г. Той може да бъде удължен за не повече от пет години по взаимно съгласие. 
Съгласно условията на договора седем години след влизането му в сила всяка от страните съкращава стратегическите си 
оръжия до 1550 разположени ядрени бойни глави и до 700 балистични ракети и тежки бомбардировачи. 
Преди един месец Русия заяви, че вече няма време за договаряне на нов договор, който да замени сегашния Нов СТАРТ. В 
средата на ноември ръководителят на руското външно разузнаване заяви, че е слабо вероятно договорът да бъде удължен, 
отбелязва Ройтерс. 
 
√ Демократите в Конгреса на САЩ повдигат обвинителен акт за импийчмънта на Тръмп 
Правната комисия на Камарата на представителите може да препоръча гласуване на импийчмънт на президента 
още следващия четвъртък  
Демократите в американския Конгрес пристъпват към повдигане на обвинения срещу президента Доналд Тръмп. С това 
процедурата по импийчмънт навлиза в решителната си фаза, коментират информационните агенции. 
Решението на демократите обяви лидерката им в Камарата на представителите Нанси Пелоси. 



10 

 

“Президентът злоупотреби с властта за лична политическа изгода и за сметка на националната ни сигурност. Действията 
на президента са дълбоко нарушение на общественото доверие. Действията на президента сериозно нарушиха 
Конституцията“, категорична е Пелоси, като се позова на трима преподаватели по право, изслушани в правната комисия 
към Камарата на представителите в Конгреса. 
Те бяха единодушни, че процедурата по импийчмънт срещу президента Тръмп е оправдана и дори необходима, за да бъде 
защитена американската демокрация. 
Белият дом заяви в Туитър, че демократите трябва да се "срамуват" от решението си. Говорителката Стефани Гришам заяви, 
че след като мнозинството на демократите в Камарата на представителите гласува за импийчмънт, Тръмп очаква 
"справедлив процес в Сената", където мнозинството е на неговата републиканска партия. 
Разследването е съсредоточено около телефонен разговор през юли между Тръмп и украинския президент Зеленски, в 
който Тръмп иска от него да разследва политическия му съперник демократ Джо Байдън, като същевременно е бавел 
военна помощ за Украйна. 
Според информация на Ройтерс правната комисия на Камарата на представителите може да гласува препоръка за 
импиймънт на Доналд Тръмп още следващия четвъртък (12-ти декември). След това за официалното повдигане на 
обвинения срещу Тръмп ще трябва да се гласува от цялата Камара на представителите. 
  
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Почти 71 млн. лв. за БНТ гласуваха депутатите  
Близо 71 млн. лв. ще получи БНТ за следващата година. Средствата бяха одобрени от парламента, който гласува бюджетите 
на обществените медии - БНР, БНТ и БТА. Според разчетите през 2020 г. Българска телеграфна агенция ще получи 5 811 400 
лв. Българско национално радио - 47 044 900 лв., а Българска национална телевизия 70 907 100 лв. 
Депутатите отхвърлиха предложението на народния представител Антон Кутев от "БСП за България" за отпадане на член 
36, в който са разписани средствата за Съвета за електронни медии, съобщи БТА. Според Кутев, с приемането на този член 
от Закона за държавния бюджет за поредна година се отлага създаването на Фонд "Радио и телевизия". В бюджета на СЕМ 
се залагат 1,2 млн. лв. приходи от държавни такси, които според Закона за радиото и телевизията, приет 1998 г. следва да 
постъпват във Фонда, който да ги преразпределя към обществените медии и СЕМ. "Самият факт, че СЕМ събира тези пари 
и ги ползва, го няма никъде в закона", отбеляза Кутев. По думите му създаването на фонда се отлага от 1998 г., а сега се 
предвижда създаването на работни групи, които да работят за неговото закриване. "Искам да ви съобщя, че тази битка за 
Фонд "Радио и телевизия" ще бъде доста сериозна", обърна се Кутев към управляващото мнозинство. 
 
√ Седем кандидати подадоха документи за шеф на БНР  
Петима мъже и две жени ще се състезават за шефския пост в БНР във "втория дубъл" на избора за титуляр на поста през 
тази година. Крайният срок изтече в 17.00 ч. вчера. СЕМ насрочи нов конкурс, след като свали избрания в средата на 
годината Светослав Костов от поста заради скандала със свалянето на журналиста Силвия Великова от ефир и 
безпрецедентното замлъкване на програма "Хоризонт" за близо 5 часа под предлог, че се е извършвала профилактика на 
честотите. 
Сред кандитатие сега е Антон Митов, който в момента е временно изпълняващ длъжността генерален директор на БНР, 
Александър Велев, който беше последният генерален директор на БНР преди Светослав Костов, както и Валерий Тодоров, 
ръководил националното радио в два поредни мандата. 
За високия пост ще се състезават още Митко Димитров, който е бивш шеф на радио "София", както и участник в три поредни 
конкурса за генерален директор, и Андон Балтаков, работил в БНР, Си Ен Ен и Асошиейтед прес в Ню Йорк. 
Сред кандидатите е Даниела Манолова от радиотеатъра в БНР, явила се и на последния конкурс за шеф на радиото, както 
и Жени Гаджалова, бивша главна счетоводителка на БНР, участвала в конкурса за шеф на радиото през 2013 г. 
До 8 януари СЕМ трябва да обяви кои от сегашните кандидати са допуснати до участие в конкурса. Изслушванията им ще 
са на 20 и 21 януари. Ден след това - на 22 януари, ще бъде обявен новият шеф на БНР. 
 
√ По-големи учителски заплати = по-добри резултати в училище? 
„Увеличението на възнагражденията на учителите не е достатъчно, но е задължително условие за подобряване на 
резултатите в образованието. Много е важно да имаме политическия консенсус учителските заплати да са над средните 
за страната в дългосрочен период - поне 120% от средните за страната. Ако успеем да поддържаме този политически 
консенсус, в дългосрочен план ще имаме и добро образование“. Така министърът на образованието и науката Красимир 
Вълчев коментира допълнителните 360 млн. лв. за увеличението на учителските заплати, заложени в Бюджет 2020. 
Парламентът одобри днес бюджета за образование за 2020 г. Общо 604 822 900 лв. са трансферите от бюджета на 
Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките /БАН/ и за държавните висши училища. 
От тях 105 611 000 лв. са средствата за БАН. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ получава 73 565 500 лв., 
Техническият университет в столицата - 54 552 200 лв., Медицинският университет-София - 39 055 700 лв., а Университетът 
за национално и световно стопанство - 23 962 500 лв. Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методий" получава 
13 369 000 лв. за догодина, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - 26 393 500 лв., а Стопанската академия в 
Свищов - 4 319 100 лв. 
От бюджета на МОН се отпускат и 100 000 лева на Македонския научен институт. 
„Средствата никога не са достатъчни, но и никога не са били толкова много. 600 млн. лева е реалното увеличение за 
следващата година, без увеличението на средствата от ЕС. Тук добавям и тези 70 млн. лева, които са допълнително 
заложени за изграждане на детски градини и за доизграждането на училища. Но най-голямото увеличение действително 
е за заплати на учителите“, коментира образователният министър Красимир Вълчев. 
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От БСП обаче контрираха, че повече средства не означават по-голямо качество в образованието. 
„Добре е, че се увеличават средствата, но резултатите от последното изследване на PISA показват, че сме далеч от 
ефективното им използване“, коментира Ирена Анастасова от левицата. Припомняме, че на последното проучване PISA 
участваха 6900 ученици от 7 и 9 клас от общо 197 училища. Те обаче показаха спад в резултатите и в трите изследвани 
области – четене, математика и природни науки, като по природни науки разликата надолу е значителна. 
Седмокласниците ни пък се оказаха по-добри по български, отколкото по математика. 
По този повод министър Вълчев отвърна: „Първо трябва да полеем и тогава да чакаме плодове. Затова резултатите от 
образованието са дългосрочни, затова днес берем плодовете на това, че пестяхме предходни десетилетия от 
образованието“. 
По думите му, страните, постигнали най-висок резултат на PISA, са онези, в които най-добрите ученици стават учители. И 
заключи: „Първо трябва да инвестираме, да мотивираме най-добрите ученици да станат учители и тогава да берем 
резултати“. Според Красимир Вълчев нямало нищо ново в проучването PISA, защото то само потвърждавало анализите от 
предходните години, както и анализите от националните външни оценявания.  
 
√ СУ - безапелационен лидер в рейтинга на университетите в България  
Университетите у нас произвеждат все по-малко безработни. Намаляват чувствително завършващите икономисти, юристи 
и студенти по направление администрация и управление. За сметка на това се увеличава приемът в медицинските, 
инженерните и педагогическите специалности, където се търсят кадри. Това са част от изводите в представения днес 
Рейтинг на университетите в България. 
За пръв път от началото на рейтинговата система на вузовете у нас се отчита, че над 50% от завършилите се реализират на 
позиции за висшисти скоро след дипломирането си. Това важи за 36% от бакалаврите и за 60% от магистрите според 
данните от рейтинговата система на университетите за 2019 г., която бе представена от Министерството на образованието 
и науката за девета поредна година. 
Софийският университет продължава да е безапелационният лидер в повечето направления, по които предлага обучение. 
За разлика от миналата годината, когато беше най-добър в 17 от 31 професионални направления, то през 2019 г. той е 
номер едно в 21 от 30 направления, по които обучава студенти. Това показва рейтинговата система на висшите училища 
за 2019 г. 
Класацията служи и като инструмент за определяне на структурата и финансирането на висшето образование у нас. По нея 
кандидат-студентите могат да се ориентират при избор на висше училище и специалност по различни критерии - 
реализация на студентите, заплата след завършването, репутация сред студенти, работодатели и преподаватели, 
международни връзки, стипендии, брой цитирания на научни публикации и др. 
В 4 направления Софийският университет измества други висши училища от първата позиция и става лидер през 2019 
г. Това са здравни грижи, в които през миналата година най-добър беше Медицинският университет в Пловдив; 
икономика, в която лидер бе Американският университет в България; социални дейности, по които измества Русенския 
университет и теория и управление на образованието, в която предходната година начело беше Пловдивският 
университет. 
И през 2019 г., както и през предишната година, СУ продължава да дава най-качествено образование в следните 
направления - биологически науки, биотехнологии, информатика и компютърни науки, история, математика, науки за 
земята, педагогика, педагогика на обучението по, право, психология, религия, социология, туризъм, физически науки, 
химически науки, филология и философия. 
На следващо място е Техническият университет в София, който оглавява 6 направления - електротехника, електроника и 
автоматика, енергетика, комуникационна и компютърна техника, машинно инженерство, общо инженерство и транспорт, 
корабоплаване и авиация. 
Медицинският университет в София запазва традиционно добрите позиции и води при четири направления - 
стоматология, фармация, обществено здраве и медицина, като при медицината висшето училище и тази година дели 
първото място с Медицинският университет в Пловдив. 
Химикотехнологичният и металургичен университет запазва лидерските си позиции в химични технологии, металургия и 
материали и материалознание. Американският университет в България пък е първенец в областта на политическите науки, 
администрацията и управлението, както и в обществените комуникации и информационните технологии, но пък губи 
челното място в областта на икономиката. 
Лесотехническият университет остава №1 в областта на горското стопанство, но застава начело в още две направления – 
ветеринарна медицина и растениевъдство. 
Аграрният вуз в Пловдив вече оглавява 2, а не 3 класации - по животновъдство и по растителна защита. 
УАСГ остава лидер в областта на архитектурата, Военната академия "Г. Раковски" - във военно дело, Минногеоложкия 
университет – в проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, Университетът по хранителни технологии - по 
хранителни технологии, Националната спортна академия - спорт, Национална художествена академия - изобразително 
изкуство, НАТФИЗ - музикално и танцово изкуство и др. Медицинският университет-Пловдив става безспорен лидер в 
областта на медицината, а Академията за музикално и танцово изкуство отнема първата позиция в направление теория на 
изкуствата от Нов български университет. 
Данните показват още, че тази година се обучават повече инженери, лекари и учители и по-малко икономисти, юристи и 
администратори. 
„Реализацията на завършилите висше образование се подобрява, като безработицата сред младите висшисти, завършили 
през последните 5 години, вече е на рекордно ниско ниво за 2019 г. Тоест, тези, които са завършили в последните 5 години, 
е на рекордно ниско ниво от 2,2 %“, коментира изпълнителен директор на Институт „Отворено общество“ Георги Стойчев, 
цитиран от Агенция „Фокус“.   

https://rsvu.mon.bg/rsvu4/#/
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√ Близо половината от технологичните стартъпи у нас с иновации на световно ниво  
Българските стартъпи са конкурентоспособни и развиват решения според най-новите глобални технологични тенденции, 
като 47% от тях предлагат иновация на световно ниво, което е с 18% повече, отколкото миналата година. Това показват 
данните от единственото национално проучване на иновативния стартиращ, микро-, малък и среден бизнес в България 
InnovationShip, проведено за четвърта поредна година от програма EDIT на MOVE.BG.  В проучването тази година се 
включиха 233 иновативни микро, малки, средни и стартиращи компании. Анализът на данните бе извършен от Центъра за 
моделиране на социално-икономически системи към Софийския университет “Свети Климент Охридски". 
Появата на нова вълна от т.нар. дълбокотехнологични стартъпи (deeptech) е друга, уловена от тазгодишното проучване 
тенденция. 32% от дълбокотехнологичните стартъпи развиват изкуствен интелект и машинно обучение, 28% - анализ на 
големи масиви данни, а една от всеки пет иновативни фирми развиват блокчейн технологии и интернет на нещата (IoT).  
57% от компаниите адресират критични глобални предизвикателства като климатичните промени, образование за 
бъдещето, преодоляването на растящата пропаст в дигиталното знание и устойчиво здраве, което е значима тенденция в 
света. Броят им е нараснал с 12% спрямо InnovationShip 2018. 
Сред основните предизвикателства пред българските иновативни дигитални предприятия е навременен достъп до 
финансиране (36%) и квалифицирани експерти (33%), както и липсваща институционална подкрепа (31%), както и лесен 
достъп до административни услуги (25%). Прави впечатление, че едва 8% от компаниите посочват университетите като 
източник на иновативно знание, показват данните от InnovationShip 2019.  
“Проучването InnovationShip 2019 доказва следващо ниво на зрялост на българската стартъп екосистема и утвърждава 
ролята на България като притегателен център за иновации в региона. Тази положителна динамика може да бъде ускорена, 
ако правителството осигури специализирана подкрепяща рамка от политики за стартиращите компании. Нуждата от нея е 
спешна, защото точно иновативните стартъпи, са най-виталните икономически играчи и могат да сменят портрета на 
българската икономика от ресурсно базирана във високо технологична,” сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG 
и инициатор на отворената мрежа за дигитално развитие EDIT. 
За поредна година MOVE.BG и организациите от отворената мрежа за дигитално развитие EDIT отправят своите препоръки 
за подобряване на средата, на база годишното си проучване InnovationShip 2019, като сред тях са подобряване на правната 
рамка за стартъпи, намаляване на административната тежест и насърчаване на инвестициите. 
Пълният доклад InnovationShip 2019 може да бъде свален безплатно от сайта на EDIT тук.  
 
√ Без смяна на номерата при покупка на кола  
Вече не е нужно да се подменят табелите с български регистрационен номер при смяната на собственост на автомобил, 
съобщават от Столичната дирекция на вътрешните работи. Досега, най-често това се налагаше при сделки на вторичния 
автопазар. 
От 1 декември 2019 г. влезе в сила промяната на Наредбата за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в 
движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и 
ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства. 
Според новите правила в нея отсега нататък при покупко-продажба на автомобил или промяна на постоянния адрес, не е 
нужно да се подменят табелите с регистрационен номер. Остава обаче в сила изискването за подмяна на свидетелството 
за регистрация.  
 
√ Скромен икономически растеж в ЕС и Еврозоната през третото тримесечие  
Брутният вътрешен продукт в ЕС през третото тримесечие е нараснал с 0,2% спрямо предходните три месеца, а в 
Еврозоната - с 0,2%, сочи предварителната сезонно-коригирана оценка, публикувана днес от Евростат. 
През второто тримесечие и в двете зони бе регистриран растеж от 0,2%. 
Най-силен тримесечен растеж е регистриран в Полша (1,3%), следвана от Унгария (1,1%), Естония (1%). В топ 5 влиза и 
България с тримесечен растеж от 0,8%, като такъв имат също Словения и Хърватия. 
Най-слаб е бил растежът на Германия, Италия и Австрия, който са отчели минимален напредък от 0,1% в сравнение с 
второто тримесечие. 
Спрямо третото тримесечие на миналата година сезонно коригираното увеличение на БВП е 1,4% в ЕС и 1,2% в Еврозоната, 
колкото бе и през второто тримесечие. 

 

http://edit.bg/
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Евростат публикува и данни за трудовата заетост през последното тримесечие. 
Броят на трудово заетите през третото тримесечие в сравнение с предходното се е увеличил с по 0,1% както в Еврозоната, 
така и в ЕС като цяло. През второто тримесечие бе регистрирано повишение от 0,2% за Еврозоната и 0,3% за ЕС. 
В сравнение със същото тримесечие на миналата година заетостта е нараснала с 0,9% в Еврозоната и с 0,8% в ЕС. 
Най-голям ръст на заетостта през третото тримесечие е отчетен в Естония, Латвия, Словения и Белгия, като на 
противоположния полюс са Литва, Румъния, Финландия и Гърция 
В България заетостта през третото тримесечие отчита спад от 0,1% спрямо предходните три месеца и ръст от 0,1% спрямо 
същия период на миналата година. 
 
√ Ръст на европейските борси на фона на смесените сигнали за преговорите между САЩ и Китай  
Водещите индекси на борсите в Европа записаха повишения в ранната търговия в четвъртък на фона на смесените сигнали 
за търговските преговори между САЩ и Китай, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,98 пункта, или 0,49%, до 405,17 пункта. Немският DAX регистрира ръст 
от 33,56 пункта, или 0,26%, до 13 174,13 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 8,46 пункта, 
или 0,12%, до 7 180,04 пункта. Френският CAC 40 напредна с 45,47 пункта, или 0,78%, до 5845,15 пункта. Тази седмица 
европейските акции се представят разнопосочно на фона на различните сигнали от страна на американският президент 
Доналд Тръмп по отношение на търговския конфликт между САЩ и Китай. 
По време на визитата си в Лондон за срещата на върха на НАТО Тръмп първо каза, че преговорите с Китай вървят „много 
добре“, а по-късно късно заяви, че финализирането на сделката може да почака до края на президентските избори в САЩ 
през 2020 г. 
Междувременно секторът на луксозните стоки записа сериозни печалби, след като Блумбърг съобщи, че френската модна 
група Kering, която е собственик на Gucci, води проучвателни преговори с италианската компания за облекло Moncler за 
нейното придобиване. На фона на новината акциите на Kering и Moncler поскъпнаха съответно с 1,43% и 10,22% 
Печалби в сектора регистрираха още и Salvatore Ferragamo и Tod’s, чиито книжа поскъпнаха с 5,59% и 5,24% 
Ралито в сектора се превърна в истинско облекчение за инвеститорите, след като вчера Вашингтон заплаши да наложи до 
100-процентови мита върху вноса на продукти от Франция, сред които шампанско, сирена и чанти, заради приетият в 
страната дигитален данък. 
Ръст на американските борси 
Водещите борсови индекси на Уолстрийт записаха повишения в търговската сесия в сряда, слагайки край на тридневната 
серия от загуби, след като репортаж на Блумбург за преговорите между САЩ и Китай върна оптимизма на пазарите, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 146,97 пункта, или 0,53%, до 27 649,78 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 се повиши с 19,56 пункта, или 0,53%, до 3 112,76 пункта. Индексът на високотехнологичните Nasdaq напредна 
с 46,03 пункта, или 0,54%, до 8 566,67 пункта. 
Според информацията на Блумбърг, двете страни са близо до постигането на съгласие за размера на митата, които да 
бъдат отменени като част от „първата фаза“ на търговското споразумение. Американският президент Доналд Тръмп също 
заяви в сряда, че преговорите с Китай вървят добре. 
„Ако трябва да съм искрен, реакциите на пазарите на тези новини ме изненада“, коментира Нийл Дуейн от Allianz Global 
Investors. „Всички ние като че ли сме се превърнали в кучето на Павлов. Всеки път, когато някой каже „търговска сделка“ 
пазарите тръгват или нагоре, или надолу“, добави той. 
Във вторник Dow завърши сесията със спад от 280 пункта, като в един момент бенчмаркът се бе понижил с 457 пункта, след 
като Тръмп заяви, че подписването на сделката с Пекин може да бъде отложено до края на президентските избори в САЩ 
през 2020 г. Това изказване на Тръмп притесни инвеститорите, които се надяват споразумението да бъде финализирано 
преди 15 декември, когато влизат в сила нови американски мита върху вноса от КИтай. 
Печалби в сесията бяха регистрирани в технологичния сектор, където акциите на Apple и на производителите на чипове 
Nvidia и Micron Tehnology поскъпнаха съответно с 0,88%, 0,85% и 2,37%. 
Положителното настроение на борсите обаче бе леко помрачено от новината, че Франция и ЕС ще отговарят на 
потенциалните американски мита върху френски вносни стоки на стойност 2,4 млрд. долара. Дотук се стигна, след като 
Франция прие данък за цифровите услуги, които ще засегне американските технологични гиганти. Други европейски 
страни, сред които и Великобритания, планират въвеждането на подобен данък. 
Междувременно стана ясно, че през ноември частният сектор в САЩ е добавил 67 000 работни места, пише в националния 
доклад за заетостта на ADP. Това е значително под очакваните от анализаторите 150 000 работни места. 
Повишения в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха ръст в четвъртък, следвайки оптимизма 
на Уолстрийт. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 164,86 пункта, или 0,71%, до 23 300,09 пункта, като 
акциите на Nippon Steel, Softbank, и Honda поскъпнаха съответно с 6,67%, 1,19% и 1,23%. 
В континентален Китай бенчмарк Shanghai Composite отчете ръст от 21,35 пункта, или 0,74%, до 2 899,47 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite напредна с 18,45 пункта, или 1,15%, до 1 626,97 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се 
повиши с 151,48 пункта, или 0,59%, до 26 217,04 пункта, като книжата на доставчиците на части за Apple – Sunny Optical и 
AAC поскъпнаха с 5,30% и 6,76%. 
Южнокорейският Kospi бе единственият водещ индекс, който се оцвети в червено, след като акциите на  Hyundai 
поевтиняха с 3,28% на фона на новината, че компанията ще инвестира 52 млрд. долара в електрически и самоуправляващи 
се автомобили в следващите 5 години. 
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В Австралия ASX 200 регистрира ръст от 76,50 пункта, или 1,16%, до 6 683 пункта, като акциите на Beach Energy и Woodside 
Petroleum поскъпнаха с 3,90% и 1,94%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете ръст от 0,11 пункта, или 0,94, до 542,68 пункта. BGBX40 се понижи с 0,06 пункта, или 0,07%, до 108,22 пункта. BGTR30 
изтри 1,60 пункта от стойността си, или 0,32%, достигайки ниво от 492,66 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,66 пункта, или 
0,50%, до 131,45 пункта. 
 


