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Aсоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ РАБОТОДАТЕЛИ И СИНДИКАТИ ПРИЗОВАВАТ СПЕШНО ДА СЕ ПРЕКРАТИ ОПАСНОТО ИЗКРИВЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ 
ПАЗАР, ПРЕДИЗВИКАНО ОТ НЕПРАВОМЕРНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ 
Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от „Ей и Ес – 3С Марица изток 1″ и 
„Контур Глобал Марица изток 3″ трябва да бъдат прекратени преди обявяването на търг за капацитети  

(принципна позиция на работодатели и синдикати) 

 
Поводът да повдигнем остро въпроса отново точно сега е фактът, че инвестицията на една от централите вече е напълно 
изплатена. Това бе потвърдено и от Брюксел, и от наетата от българското правителство водеща  световна консултантска 
компания. Категорични сме, че българските потребители нямат „излишни“ милиони за неправомерни печалби чрез 
недопустима държавна помощ. В същото време цените на електроенергия за индустрията в България отново са най-високи 
в ЕС и търпението ни се изчерпва. Време за поредно отлагане вече няма. Предстои въвеждане на капацитетен механизъм, 
при който въглищните централи могат да получат средства в конкуренция с други производители от страната и чужбина и 
съобразно европейските правила /след нотификация – допустима държавна помощ/. 
Каква е ситуацията с въпросните две централи? По силата на подписани договори преди присъединяването на България 
към ЕС те получават в противоречие с правото на ЕС държавна помощ. Само за регулаторната година от 01.07.2019 г. до 
30.06.2020 г., без необходимото в такива случаи одобрение от ЕК, над 700 млн. лв. ще се платят непазарно на 
инвеститорите в „Ей и Ес – 3С Марица изток 1″ и „Контур Глобал Марица изток 3″, от които 301 млн. лева са за втората, 
изплатена напълно електроцентрала. 
Припомняме, че държавните гаранции за инвестиции се забраняват от Договора за функциониране на ЕС, който е подписан 
и от България по време на присъединяването. Да, двете централи са нужни на българската енергийна система. Без тяхното 
производство няма да има достатъчно електроенергия. Да, те ползват местен ресурс – български въглища. Но за тях важат 
същите правила и закони. Конкуренцията и върховенството на правото е за всички! 
Крайно време е компетентните органи да вземат мерки, за да се прекрати ненужното натоварване на българския бизнес 
и да се потърси отговорност на тези, които е трябвало да предложат навременни решения и действия за прекратяване на 
неправомерната тежест за българския бизнес и домакинства. 
Поради важността на поставените въпроси настояваме за обсъждане в тристранен формат на предприети действия за 
прекратяване на дългосрочни договори, подготвени предложения за механизми за капацитети и текста на актуализирания 
Интегриран план за енергетиката и климата. 
 
Дарик 
 
√ Васил Велев за ТЕЦ „Марица изток“ 1 и „Марица изток“ 3: Само за година ще надплатим 700 млн. лв.  
Работодатели и синдикати призовават "спешно да се прекрати опасното изкривяване на енергийния пазар, предизвикано 
от неправомерна държавна помощ". 
"Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от "Ей и Ес  - 3С Марица изток 1" и 
"Марица изток 3" трябва да бъдат прекратени преди обявяването на търг за капацитети", казват още организациите. 
Бизнесът и синдикатите поставиха отново на дневен ред въпроса с аргумента, че инвестицията вече е изплатена. 
Договорите били и пример за нерегламентирана държавна помощ, забранена от Брюксел. Българските потребители нямат 
„излишни“ милиони за неправомерни печалби, пишат още в открито писмо работодатели и синдикати. И настояват - 
проблемът да влезе за обсъждане в тристранната комисия. 
„Като бизнес и домакинства, само за една година, ще надплатим над 700 млн.лв. Това е една недопустима държавна 
помощ. Нашето търпение се изчерпва, особено сега, когато виждаме, че българските потребители са ощетени, а 
индустрията е с най-високата цена на тока. Най-крайните мерки вече сме ги предприемали през 2015 г. През януари ние 
бихме подкрепили един призив на нашите членове за протестни действия пред централите или Министерския съвет”, 
коментира Васил Велев -  председател на УС на АИКБ. 
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Novini.bg  
 
√ Васил Велев за Мариците: Само за година ще надплатим 700 млн. лв. 
Работодатели и синдикати призовават спешно да се прекрати опасното изкривяване на енергийния пазар, предизвикано 
от неправомерна държавна помощ. 
"Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от "Ей и Ес - 3С Марица изток 1" и 
"Марица изток 3" трябва да бъдат прекратени преди обявяването на търг за капацитети", казват още организациите, 
цитирани от Нова телевизия. 
Бизнесът и синдикатите поставиха отново на дневен ред въпроса с аргумента, че инвестицията вече е изплатена. 
Договорите били и пример за нерегламентирана държавна помощ, забранена от Брюксел. Българските потребители нямат 
„излишни“ милиони за неправомерни печалби, пишат още в открито писмо работодатели и синдикати. И настояват - 
проблемът да влезе за обсъждане в тристранната комисия. 
„Като бизнес и домакинства, само за една година, ще надплатим над 700 млн.лв. Това е една недопустима държавна 
помощ. Нашето търпение се изчерпва, особено сега, когато виждаме, че българските потребители са ощетени, а 
индустрията е с най-високата цена на тока. Най-крайните мерки вече сме ги предприемали през 2015 г. През януари ние 
бихме подкрепили един призив на нашите членове за протестни действия пред централите или Министерския съвет”, 
коментира Васил Велев - председател на УС на АИКБ. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Работодатели и синдикати искат прекратяване на договорите на "Марица изток 1" и "Марица изток 3"  
Работодатели и синдикати призовават "спешно да се прекрати опасното изкривяване на енергийния пазар, предизвикано 
от неправомерна държавна помощ". 
"Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от "Ей и Ес  - 3С Марица изток 1" и 
"Марица изток 3" трябва да бъдат прекратени преди обявяването на търг за капацитети", казват още организациите. 
Бизнесът и синдикатите поставиха отново на дневен ред въпроса с аргумента, че инвестицията вече е изплатена. 
Договорите били и пример за нерагламентирана държавна помощ, забранена от Брюксел. Българските потребители нямат 
„излишни“ милиони за неправомерни печалби, пишат още в открито писмо работодатели и синдикати. И настояват - 
проблемът да влезе за обсъждане в тристранната комисия. 
„Като бизнес и домакинства, само за една година, ще надплатим над 700 млн.лв. Това е една недопустима държавна 
помощ. Нашето търпение се изчерпва, особено сега, когато виждаме, че българските потребители са ощетени, а 
индустрията е с най-високата цена на тока. Най-крайните мерки вече сме ги предприемали през 2015 г. През януари ние 
бихме подкрепили един призив на нашите членове за протестни действия пред централите или Министерския съвет”, 
коментира Васил Велев - председател на УС на АИКБ. 
Ето и пълния текст на съобщението им: 
Поводът да повдигнем остро въпроса отново точно сега е фактът, че инвестицията на една от централите вече е напълно 
изплатена. Това бе потвърдено и от Брюксел, и от наетата от българското правителство водеща световна консултантска 
компания. Категорични сме, че българските потребители нямат „излишни“ милиони за неправомерни печалби чрез 
недопустима държавна помощ. В същото време цените на електроенергия за индустрията в България отново са най-високи 
в ЕС и търпението ни се изчерпва. Време за поредно отлагане вече няма. Предстои въвеждане на капацитетен механизъм, 
при който въглищните централи могат да получат средства в конкуренция с други производители от страната и чужбина и 
съобразно европейските правила /след нотификация – допустима държавна помощ/. 
Каква е ситуацията с въпросните две централи? По силата на подписани договори преди присъединяването на България 
към ЕС те получават в противоречие с правото на ЕС държавна помощ. Само за регулаторната година от 01.07.2019 г. до 
30.06.2020 г., без необходимото в такива случаи одобрение от ЕК, над 700 млн. лв. ще се платят непазарно на 
инвеститорите в "Ей и Ес – 3С Марица изток 1" и "Контур Глобал Марица изток 3", от които 301 млн. лева са за втората, 
изплатена напълно електроцентрала. 
Припомняме, че държавните гаранции за инвестиции се забраняват от Договора за функциониране на ЕС, който е подписан 
и от България по време на присъединяването. Да, двете централи са нужни на българската енергийна система. Без тяхното 
производство няма да има достатъчно електроенергия. Да, те ползват местен ресурс – български въглища. Но за тях важат 
същите правила и закони. Конкуренцията и върховенството на правото е за всички! 
Крайно време е компетентните органи да вземат мерки, за да се прекрати ненужното натоварване на българския бизнес 
и да се потърси отговорност на тези, които е трябвало да предложат навременни решения и действия за прекратяване на 
неправомерната тежест за българския бизнес и домакинства. 
Поради важността на поставените въпроси настояваме за обсъждане в тристранен формат на предприети действия за 
прекратяване на дългосрочни договори, подготвени предложения за механизми за капацитети и текста на актуализирания 
Интегриран план за енергетиката и климата. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Работодатели и синдикати искат спешно да бъдат прекратени договорите с американските ТЕЦ-ове 
Работодатели и синдикати призовават "спешно да се прекрати опасното изкривяване на енергийния пазар, предизвикано 
от неправомерна държавна помощ". Това е записано в съвместна позиция на Асоциацията на индустриалния капитал в 
България, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и 
КНСБ, разпространена до медиите. 
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"Дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия по преференциални цени от "Ей и Ес - 3С Марица Изток 1" и 
"Марица Изток 3" трябва да бъдат прекратени преди обявяването на търг за капацитети", се отбелязва още в документа. 
Двете централи са известни още и като "американските ТЕЦ-ове", а позицията срещу продължаването на работата с тях е 
на фона на визита на американски енергийни експерти у нас, които се срещнаха и с премиера Борисов. Американската 
енергийна делегация ще остане у нас до 13 декември, но вече е заявила интерес и към "Марица Изток 2". 
"Поводът да повдигнем остро въпроса отново точно сега е фактът, че инвестицията на една от централите вече е напълно 
изплатена. Това бе потвърдено и от Брюксел, и от наетата от българското правителство водеща световна консултантска 
компания. Категорични сме, че българските потребители нямат „излишни“ милиони за неправомерни печалби чрез 
недопустима държавна помощ. В същото време цените на електроенергия за индустрията в България отново са най-високи 
в ЕС и търпението ни се изчерпва. Време за поредно отлагане вече няма. Предстои въвеждане на капацитетен механизъм, 
при който въглищните централи могат да получат средства в конкуренция с други производители от страната и чужбина и 
съобразно европейските правила /след нотификация – допустима държавна помощ/.", пише в общата позиция на бизнеса 
и синдикатите. 
 "По силата на подписани договори преди присъединяването на България към ЕС те получават в противоречие с правото 
на ЕС държавна помощ. Само за регулаторната година от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г., без необходимото в такива случаи 
одобрение от ЕК, над 700 млн. лв. ще се платят непазарно на инвеститорите в "Ей и Ес – 3С Марица изток 1" и "Контур 
Глобал Марица изток 3", от които 301 млн. лева са за втората, изплатена напълно електроцентрала.", посочват авторите на 
позицията. Те припомнят, че държавните гаранции за инвестиции се забраняват от Договора за функциониране на ЕС, 
който е подписан и от България по време на присъединяването. "Да, двете централи са нужни на българската енергийна 
система. Без тяхното производство няма да има достатъчно електроенергия. Да, те ползват местен ресурс – български 
въглища. Но за тях важат същите правила и закони. Конкуренцията и върховенството на правото е за всички! Крайно време 
е компетентните органи да вземат мерки, за да се прекрати ненужното натоварване на българския бизнес и да се потърси 
отговорност на тези, които е трябвало да предложат навременни решения и действия за прекратяване на неправомерната 
тежест за българския бизнес и домакинства.", се казва още в документа. 
"Никак не е розово бъдещето за въглищните централи, особено сега, когато ЕК приема плана за "Зелена Европа". Така че 
"Белене" и "Козлодуй" стават две изключително важни площадки не само за диверсификацията, но и за енергийния ни 
баланс за бъдещето след 10 години" - това подчертал министър-председателят Борисов по време на срещата си с 
енергийните експерти от САЩ. Той специално отбелязал, че е защитил същите тези "пред цялото ръководство на САЩ" по 
време на официалното си посещение в Белия дом - пред президента Тръмп, пред вицепрезидента Пенс и пред държавния 
секретар Помпео. В рамките на срещата Борисов е изтъкнал също , че сътрудничеството със САЩ ще допринесе за 
укрепване на енергийната сигурност на България и за диверсификация на енергийните източници и маршрути, 
включително посредством внос на втечнен природен газ при изгодни за страната ни условия. 
"Ядрената енергетика би могла да бъде добра основа за развитие на партньорството между двете държави", отбелязал 
министър-председателят пред американските експерти. Той пояснил, че за България ядрената енергетика играе важна 
роля за гарантиране на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност. Делегацията на американски 
енергийни експерти е у нас в изпълнение на договореностите, постигнати в рамките на срещата на премиера Борисов с 
американския президент Доналд Тръмп на 25 ноември 2019 г. във Вашингтон. Те са посетили площадката на АЕЦ "Белене", 
а в следващите дни ще посетят "Марица Изток 2" и АЕЦ "Козлодуй". 
 
БНР 
 
√ Работодатели и синдикати искат край на договорите с американските ТЕЦ  
Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, и 
Българската търговско-промишлена палата, заедно с КНСБ отново призоваха да бъдат прекратени дългосрочните договори 
на НЕК за изкупуване на ток от двете американски централи „Марица изток 1“ и „Марица изток 3“. 
В отворено писмо до медиите те настояват спешно да се прекрати „опасното изкривяване“ на енергийния пазар, 
предизвикано от неправомерната държавна помощ за ТЕЦ-овете. 
Част от бизнеса и КНСБ аргументират поставянето за пореден път на въпроса с прекратяването на дългосрочните договори 
на американските централи с факта, че инвестицията на един от ТЕЦ-овете е напълно изплатена. Те посочват, че цените на 
тока за индустрията в България отново са едни от най-високите в Евросъюза и предупреждават, че търпението им се е 
изчерпало. 
В писмото се казва, че е крайно време компетентните органи да вземат мерки, за да се прекрати ненужното натоварване 
на българския бизнес и да се потърси отговорност от тези, които е трябвало да предложат навременни решения и действия 
за прекратяване на неправомерната тежест за индустрията и домакинствата. 
 
Economic.bg 
 
√ Бизнесът отново настоява за прекратяване на договорите с американските централи 
Инвестицията на една от централите вече е напълно изплатена, се казва в позицията им  
Работодатели и синдикати отново настояват договорите с американските централи да бъдат прекратени, тъй като носят 
финансова тежест както за бизнеса, така и за потребителите, получавайки „неправомерна държавна помощ“. Това става 
ясно от официално съобщение на КРИБ, АИКБ, БТПП и КНСБ. 
От организациите добавят, че поводът да повдигнат въпроса точно сега е фактът, че инвестицията на една от централите 
вече е напълно изплатена като по думите им това е потвърдено и от Брюксел, и от наетата от българското правителство 
водеща световна консултантска компания. 
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„Категорични сме, че българските потребители нямат „излишни“ милиони за неправомерни печалби чрез недопустима 
държавна помощ. В същото време цените на електроенергия за индустрията в България отново са най-високи в ЕС и 
търпението ни се изчерпва. Време за поредно отлагане вече няма“, пише в позицията им. 
В писмото се обяснява, че у нас предстои въвеждане на капацитетен механизъм, при който въглищните централи могат да 
получат средства в конкуренция с други производители от страната и чужбина и съобразно европейските правила (след 
нотификация – допустима държавна помощ). 
В момента централите по силата на подписани договори преди присъединяването на България към ЕС, получават в 
противоречие с правото на ЕС, държавна помощ. „Само за регулаторната година от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г., без 
необходимото в такива случаи одобрение от ЕК, над 700 млн. лв. ще се платят непазарно на инвеститорите в "Ей и Ес – 3С 
Марица изток 1" и "Контур Глобал Марица изток 3", от които 301 млн. лева са за втората, изплатена напълно 
електроцентрала“, смятат работодателите. 
В позицията се добавя, че е крайно време компетентните органи да вземат мерки, за да се прекрати натоварването на 
българския бизнес и да се потърси отговорност на тези, които е трябвало да предложат навременни решения и действия 
за прекратяване на неправомерната тежест. Работодателите и синдикатите настояват за обсъждане в тристранен формат 
на предприети действия за прекратяване на дългосрочни договори, подготвени предложения за механизми за капацитети 
и текста на актуализирания Интегриран план за енергетиката и климата.   
От организациите припомнят, че държавните гаранции за инвестиции се забраняват от Договора за функциониране на ЕС, 
който е подписан и от България по време на присъединяването. „Да, двете централи са нужни на българската енергийна 
система. Без тяхното производство няма да има достатъчно електроенергия. Да, те ползват местен ресурс – български 
въглища. Но за тях важат същите правила и закони. Конкуренцията и върховенството на правото е за всички“, се казва още 
в позицията. 
 
√ 700 млн. лв. ще надплатят бизнесът и домакинствата за година заради договорите с американските централи 
Работодатели и синдикати призовават за прекратяване на изкривяването на енергийния пазар 
Бизнесът и домакинствата ще надплатят над 700 млн. лв. заради дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия 
от страна на държавата, сключени с американските ТЕЦ-ове „Контурглобал Марица Изток 3” и „AES Марица изток 1”. 
„Като бизнес и домакинства, само за една година, ще надплатим над 700 млн.лв. Това е една недопустима държавна 
помощ. Нашето търпение се изчерпва, особено сега, когато виждаме, че българските потребители са ощетени, а 
индустрията е с най-високата цена на тока“.  
Това коментира председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев заяви пред „Нова 
телевизия“. Той обясни, че най-крайните мерки вече са били предприети през 2015 г. 
„През януари ние бихме подкрепили един призив на нашите членове за протестни действия пред централите или 
Министерския съвет”, коментира още Велев. 
Работодатели и синдикати призовават „спешно да се прекрати опасното изкривяване на енергийния пазар, предизвикано 
от неправомерна държавна помощ“. Бизнесът и синдикатите поставиха отново на дневен ред въпроса за изкупуването на 
електроенергия с аргумента, че инвестицията вече е изплатена. 
Договорите били и пример за нерагламентирана държавна помощ, забранена от Брюксел. Българските потребители нямат 
„излишни“ милиони за неправомерни печалби, пишат още в открито писмо работодатели и синдикати. И настояват - 
проблемът да влезе за обсъждане в тристранната комисия. 
 
News.bg 
 
√ Работодателите питат Менда Стоянова за обезпеченията на "справедливи цени" за бизнеса  
Асоциацията на организациите на работодателите в България се обръща към председателя на Комисията по бюджет и 
финанси Менда Стоянова във връзка с изменението на Закона за митниците, с които се въвежда нов регулаторен режим. 
Изменението предвижда Агенция "Митници" да може да изисква обезпечения в размер, който да осигурява заплащането 
на митническото задължение и другите вземания, които възникнат при вноса, изчислени на база справедливите цени за 
стоки към момента на декларирането. От АОБР посочват, че са се застъпвали отделни стоки да не се внасят на територията 
на страната с нереално ниски цени. 
Въпреки това Асоциацията се противопоставя на подобен подход с преходните и заключителните разпоредби на един 
законопроект да се въвеждат изменения в друга правна материя. 
Според работодателите подобни мерки и механизми трябва да бъдат обсъдени със заинтересованите страни, преди да 
бъдат законодателно въведени на национално равнище. 
Те посочват, че в момента в Европейския съюз подобно обезпечение се налага чрез системата "ТЕЗЕЙ" (THESEUS") на 
Съвместния изследователски център на Европейската комисия (Joint Research Centre)", която определя средна цена на 
стока в риск и изчислява необходимото обезпечение. От АОБР обаче подчертават, че системата "ТЕЗЕЙ" не е законодателно 
определена да извършва подобна оценка на риск за стоки у нас. Подобни изчисления могат да се извършват само с БИМИС 
(Българска икономическа митническа информационна система). 
Работодателите прогнозират, че налагането на обезпечителни мерки за текстил, облекла, обувки и други стоки, без ясна 
информация за вида и произхода на стоките, нито за метода, определящ обезпечението, ще доведе до значително 
увеличение на разходите за складови и терминални такси, за изпитания, неустойки по вече сключени търговски договори 
и оттук и до вероятност за фалити на част от икономическите оператори. 
България е държава на малък и среден бизнес и подобна непрозрачна политика и регулативни механизми от страна на 
митническите власти ще постави икономическите оператори в неконкурентоспособна среда спрямо европейските вериги, 
изтъкват от АОБР. 
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Според тях преди да бъдат въведени подобни промени, те трябва да бъдат обсъдени с работодателските организации. 
От Асоциацията са категорични, че е противоконституционно да се фиксират т.нар. "справедливи цени" по нормативен път, 
в страна, изградена на принципа на пазарната икономика, и дори това да бъде наложено като мярка заради общностното 
законодателство, то не трябва да е с прекомерен характер и да ограничава възможностите за вносна търговия. 
По тази причина от АОБР настояват да не бъдат приети предложените промени в нормативната уредба, преди да се дадат 
разяснения какъв механизъм ще бъде избран за определяне на обезпечението, какъв ще е подходът към "заварените" 
случаи, къде може да се провери списъкът с рисковите стоки и определените справедливи цени, по които ще се налага 
обезпечението, както и кой ще поеме допълнителните разходи за терминални, складови и др. такси, които ще бъдат 
наложени заради задържането на стоката и обезпечението. 
В становището си от Асоциацията изразяват и готовност да се включат в обсъждането със свои експерти и браншови 
организации. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ НС може да обсъди преди ваканцията криминализиране на горенето на отпадъци  
Има възможност до Коледните празници Народното събрание да приеме законодателни промени за строги наказания при 
горене на отпадъци. За това настоява кметът Йорданка Фандъкова като мярка срещу замърсяване на въздуха. 
Цвета Караянчева - председател на НС: Очакваме го в НС това предложение за закон. Ще го подложим на дебат и мисля, 
че има смисъл в това, защото предвид на мръсния въздух, който има по градовете, трябва да се вземе отношение в тази 
посока. 
Бързо ли ще се задвижи този въпрос? 
Цвета Караянчева - председател на НС: Имаме възможност по правилник по много бърза писта да го прокараме до 
началото на Коледната ваканция. 
 
√ Премиерът Борисов се срещна с енергийни експерти от САЩ  
Американски енергийни експерти са у нас, за да се запознаят с работата на българските енергийни предприятия. Те са 
посетили площадката на АЕЦ "Белене", а в следващите дни ще са в ТЕЦ "Марица-Изток 2" и АЕЦ "Козлодуй". На среща с 
тях премиерът Бойко Борисов заяви, че сътрудничеството със САЩ ще допринесе за укрепване на енергийната сигурност 
на страната ни и за диверсификация на енергийните източници и маршрути, включително чрез внос на втечнен природен 
газ при изгодни за България условия. Премиерът каза, че ядрената енергетика би могла да бъде добра основа за развитие 
на партньорството между двете държави. 
„Най-важното е, че президентът Тръмп разбра, окуражи ни, че като членове на НАТО сме изключително лоялни и добри 
партньори за пример. Второ - че Балкански поток и интерконекторът с Гърция не се бият, а се подпомагат за истинската 
диверсификация на целия регион. И трето - че ядрената енергетика не трябва да живее под някакви догми, особено когато 
говорим за зелени енергии, чистота на въздуха, качество на живот“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов на 
срещата си с експерти от Държавния департамент и от Държавния департамент по енергетика на САЩ. На разговора 
присъстваха също вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на енергетиката Теменужка Петкова. 
Делегацията от енергийни експерти от САЩ пристигна у нас в изпълнение на договореностите, постигнати в рамките на 
срещата на премиера Борисов с американския президент Доналд Тръмп на 25 ноември 2019 г. във Вашингтон. „Никак не 
е розово бъдещето за въглищните централи, особено сега, когато ЕК приема плана за „Зелена Европа“. Така че „Белене“ и 
„Козлодуй“ стават две изключително важни площадки не само за диверсификацията, но и за енергийния ни баланс за 
бъдещето след 10 години“, подчерта министър-председателят Борисов пред енергийните експерти от САЩ. Премиерът 
добави, че тезите си по въпроса е защитил пред цялото ръководство на САЩ по време на официалното си посещение в 
Белия дом - пред президента Тръмп, пред вицепрезидента Пенс и пред държавния секретар Помпео. 
В рамките на срещата министър-председателят Борисов изтъкна още, че сътрудничеството със САЩ ще допринесе за 
укрепване на енергийната сигурност на България и за диверсификация на енергийните източници и маршрути, 
включително посредством внос на втечнен природен газ при изгодни за страната ни условия. „Ядрената енергетика би 
могла да бъде добра основа за развитие на партньорството между двете държави“, отбеляза министър-председателят 
пред американските експерти. Премиерът Борисов акцентира, че за България ядрената енергетика играе важна роля за 
гарантиране на националната, регионалната и европейската енергийна сигурност. Заместник-помощник държавният 
секретар в Бюрото по международна сигурност и неразпространение към Държавния департамент на САЩ Ан Гензър 
акцентира върху много добрата среща, която премиерът Борисов е провел с президента Тръмп. „Хората във Вашингтон 
още говорят за нея. Изглежда много сте ги впечатлили. Моят началник Кристофър Форд, с когото се срещнахте, също има 
много добри впечатления“, добави Гензър. 
В хода на предишния ден енергийните експерти от САЩ посетиха площадката на АЕЦ “Белене”. Целта на посещението им 
у нас е да се запознаят с детайли от работата на енергийните предприятия в България. Министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова представи на делегацията в понеделник техническите параметри на проекта АЕЦ „Белене“ и подчерта 
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опита на страната ни в сферата на ядрената енергетика с успешното управление на атомната електроцентрала “Козлодуй” 
при най-високи стандарти на безопасност. През следващите дни американските експерти ще посетят ТЕЦ „Марица-изток 
2“ и АЕЦ „Козлодуй“.  
По време на срещата с премиера Борисов бе изтъкнато, че енергийният сектор дава широко поле за сътрудничество между 
България и САЩ. В разговора бе поставен акцент върху успешното партньорство между двете страни, което води до 
резултат в напредъка по диверсификация на енергийните ресурси. 
През настоящата година страната ни за първи път реализира доставки на втечнен природен газ с произход САЩ. Отбелязан 
бе и напредъкът по изграждането на интерконектора Гърция-България като енергийна инфраструктура от стратегическо 
значение за сигурността на доставките в Югоизточна Европа. 
 
√ Радев посети Института по информационни и комуникационни технологии към БАН  
Президентът Румен Радев посети Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и разгледа 
суперкомпютъра в Центъра за върхови постижения. В института работят 105 души, научната програма включва 100 проекта. 
Суперкомпютърът "Авитохол" е първата система от такъв мащаб в България и водеща в региона. Президентът Радев 
отбеляза, че постиженията на учените позиционират България на световната иновационна карта. Според него в света има 
стремеж към технологично превъзходство, който води към политическа доминация. Убеден е, че българската наука има 
потенциал да участва в общи проекти наравно със своите партньори от ЕС и НАТО. 
 
√ Държавата и бизнесът се обединяват срещу киберзаплахите  
В края на годината ще стане ясно кои държавни и публични администрации са най-уязвими срещу хакерски атаки. Това 
стана ясно от думите на вицепремиера Мариана Николова, която участва в кръгла маса за публично-частното партньорство 
в сферата на киберсигурността. 
Все още се обсъждат различни варианти за защита на критичната държавна информационна инфраструктура - чрез 
ангажиране на частни компании или чрез държавната "Информационно обслужване", заяви вицепремиерът. 
Мариана Николова, вицепремиер: Аз провеждам много срещи с бизнеса, с представители на IT компании. Има и писмени 
предложения, които са постъпили и които ще бъдат докладвани на Съвета по киберсигурност. Правим проверки в 
публичния сектор, във всички държавни администрации, за да видим къде са рисковете и в края на годината ще обявим и 
конкретните резултати от проверките. 
Според генералния секретар на Европейската организация по киберсигурност Луиджи Ребуфи, ефикасната защита срещу 
хакери може да се постигне само чрез сътрудничество между държавата и частния сектор. 
Луиджи Ребуфи, генерален секретар на Европейската организация по киберсигурност: Ние целим да улесним този 
процес. Поради високите активи, които се намират в частния сектор и които трябва държавата да опазва, такова 
партньорство е наложително.  
Много често частните фирми разпознават по-добре компютърните заплахи, поради което могат по-добре да реагират на 
такива атаки. 
Бизнесът заяви готовност да окаже подкрепа на държавата в областта на киберсигурността. 
Публично-частното партньорство е работещ модел, който позволява на държавата да използва капацитета и потенциала 
на частния сектор. Модели за взаимодействие и насочени към предотвратяването на киберпрестъпления са приложени и 
работят в САЩ, Полша, Франция, Великобритания и Израел. 
От Военната академия поискаха заради зачестилите киберзаплахи към военната инфраструктура да се създаде ново 
подзарделение във въоръжените сили 
Доц. полковник Иван Христозов, преподавател във ВА "Г.С. Раковски": Киберзаплахите са много опасни за нас. Почти 
всички големи държави изграждат кибервойски, киберкомандавния. При нас имаме Център по киберсигурност, който се 
грижи евентуално да избягваме тези заплахи. 
Във форума участваха представители на ДАНС, ГДБОП и на Държавната агенция "Електронно управление". 
 
√ Банов: Над 22 млн. лв. е увеличението за Министерство на културата в Бюджет 2020  
Бюджетът е балансиран и това се осъзнава от хората, които работят в сферата на културата. Над 22 млн. лева е 
увеличението за Министерство на културата. Това заяви в студиото на "Още от деня" министърът на културата Боил Банов 
в началото на коментара си за "Бюджет 2020". 
По думите му са "подсигурени 10% увеличение в рамките на администрацията, което правителството дава". 
Боил Банов - министър на културата: Подсигурени са не само хората в бюджета на министерството, а и общините, защото 
голяма част музеите, галериите са в общините. Подсигурени са и читалищата с 10% увеличение, както и с допълнителни 
пари за дейности. 
Той уточни, че това касае "човешкия ресурс", а материалната база се поддържа чрез "различни програми и механизми в 
зависимост от това къде е и кой отговаря за нея". 
Според министър Банов "повечето сфери в областта на културата - галерии, музеи, сценични изкуства, театри, опери, 
филхармонии, симфониети, работят под формата на делегиран бюджет", което дава възможности за увеличение на 
основните заплати и осигуряване на допълнително материално стимулиране в голяма част на страната. 
За него културата е "най-сериозният конвертируем продукт" на страната ни и бюджетът в областта на културата през 
последните години е балансиран. 
Боил Банов - министър на културата: Спрямо бюджетите на огромни държави - например Германия, е едно, но спрямо 
Черна гора - страна от нашата черга, нашият бюджет е над 12 пъти по-голям. 
Той е убеден, че финансирането на БНТ трябва да се обвърже с програмата. Според него не бива субсидията на 
обществените медии да бъде заложена в закона като постоянен процент от БВП. 
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Боил Банов – министър на културата: Изниква един сериозен въпрос - за какво съдържание и колко струва минута от 
това съдържание. На този въпрос трябва да се отговаря сериозно и адекватно. Сигурен съм, че тогава ще има и механизми 
за финансиране, ще има и повече финансиране. 
Боил Банов предположи, че "ако директорът на телевизията с неговия борд и всякакви структури предложат програма, 
която е достойна за една обществена телевизия, и сметнат колко това струва като екранно време", никой няма да откаже 
повече средства. 
 
√ БАБХ започва засилени проверки на заведенията преди празниците  
Агенцията по безопасност на храните в Благоевград започва засилени проверки на заведенията и временните търговски 
обекти в зимния курорт Банско във връзка с откриването на зимния сезон. Освен заведенията в курорта ще се проверяват 
и местата за хранене в останалите градове преди коледните и новогодишните. 
Всички обекти, които предлагат изхранване на своите клиенти ще бъдат проверени от БАБХ. 
С всяка изминала година търговците, които правят компромис с качеството на храните, са все по-малко. По-малко са и тези, 
които допускат нередности, при етикитирането на храните, които използват. 
Д-р Калина Милушева, Агенция по безопасност на храните - Благоевград: Ще има и дежурни инспектори в празничните 
дни. Така беше и миналата седмица във връзка с Никулден, така беше и събота и неделя във връзка със студентския 
празник. 
Следи се за документите, с които са приети произхода на храните и суровините. Следи се за срока на годност и режимите 
на съхранение. 
Д-р Калина Милушева: Този, който решава да направи компромис с нещо, си понася последствията след това. 
Сашка Десподова - готвач: Ние гарантирам с пресни продукти, защото ни доставят всеки ден доставчиците на месо със 
специални превози, с карти. Не правим предварителна заготовка. Правим всичко за деня. Гаранцията е голяма. 
 
√ Базарът "ДарПазар" на социални предприятия подкрепя благотворителни каузи  
Коледният базар на социалните предприятия "ДарПазар" вече отвори врати. В последните четири години социалните 
предприятия започнаха да намират място освен в сърцата на клиентите си, и в социалните планове на бизнеса. 
Така купуването на подаръци с кауза се сдоби и с електронна платформа - darpazar.bg. 
Тук се работи както в нито едно друго ателие. Няма фабрика или цех, в който шивачките да са толкова усърдни, 
изобретателни и взискателни към детайлите и които така да ценят работата си. Защото тя ги вади от психичната им болест, 
спасява ги от кризите, дава им самочувствие, че са полезна част от обществото. 
Росица Николова: Самото заболяване много потиска, а пък и ако останеш изолиран и неприет от обществото е... 
Виктория Анастасова, ръководител на ателие "Творилница": За някои от тях това са първи стъпки за излизане от 
изолацията. 
Но сега на базара, ще се доказват както всеки път, че са ненадминати майсторки на красивата украса. 
Любомира Илиева - Цяла година работих на онази машина, която е много бърза и не можех да взема завоите 
Виктория Анастасова - р-л на ателие "Творилница" - На всички базари на които участваме освен, че продаваме хората 
научават за нас. 
Любомира Илиева: Аз участвам в продажбите и непрекъснато питат - кой ги прави, кой ги прави? Аз се показвам си се 
покланям. 
За да може майсторките от "Творилницата" и на другите социални предприятия да намират целогодишно клиенти, 
"ДарПазар" разполага вече и с онлайн платформа. Коледен дар от бизнес приятели. 
Димитър Колев, международна софтруерна компания: Ами, ще видите както тези продукти, които виждате тук на този 
коледен базар, така и други продукти и много нови социални предприятия, които след време ще продължат да използват 
платформата. 
Анна Адамова, Център за нестопанско право: Последните година-две и все повече компании отварят вратите си за 
подобни базари и по празниците, и извън тях, така че сме много щастливи тази еуфория която внасяме заедно с 
организациите в бизнес средите. 
Днес базарът се мести в стъклената кула на площад „Македония“. Ако пропуснете - мястото е darpazar.bg 
 
√ Разкриват близо 1000 работни места в Благоевград  
Близо 1000 работни места се очаква да бъдат разкрити в Благоевград през следващата година. Инвеститори от Германия 
и Дания вече са влезли в преговори с общината за изготвяне на подробни устройствени планове за терените, където ще се 
изградят производствените цехове. 
Инвестиция в размер на 10 милиона евро и разкриване между 100 и 300 работни места се очаква да направи в Благоевград 
немска компания, която е специализирана в производството на протези. 
Румен Томов, кмет на община Благоевград: Има предварителен договор за закупуване на терен в текстилен комбинат, в 
момента чакаме да изработят ПУП и започват да строят и преоборудват халета и да правят производство. 
Другата фирма има собствен терен в Благоевград, на който ще развива дейност в сферата на хранително-вкусовата 
промишленост. 
Румен Томов, кмет на община Благоевград: Инвестицията е за 50 милиона лева, работни места приблизително между 500 
и 600, което е пак структуроопределящо предприятие, 
Очаква се предприятието да се захранва със суровини също от района на Благоевград. 
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√ Зоран Заев идва в София след Нова година  
Премиерът на Северна Македония Зоран Заев смята веднага след Нова година да посети България и да се срещне с 
българския си колега Бойко Борисов, за да обсъдят работата на съвместната историческа комисия. 
Тази среща ще има за цел да се подпомогне напредъка в работата на съвместната мултидисциплинарна експертна комисия 
по исторически и образователни въпроси, създадена в изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество между Република България и Република Северна Македония. 
От правителството в Скопие уточняват, че Заев няма да дойде в качеството си на премиер, а на политик, тъй като съседката 
ни ще влезе в предизборна кампания. Страната ще има служебно правителство до провеждането на 12 април 2020 г. на 
предсрочните парламентарни избори. 
Възможността за провеждане на подобна среща е станала тема в понеделник по време на срещата на двамата премиери 
на борда на американския самолетоносач „Хари С. Труман”. 
Източници от македонското правителство съобщават, че „не е много разумно по време на предизборна кампания да се 
обсъжда разрешаването на въпроси, за които двете страни досега не са постигнали сближаване, какъвто е въпросът за 
личността на Гоце Делчев”. 
 
√ Русия и САЩ готвят удължаване на новия Старт  
Удължаването на срока на действие на Договора за съкращаване на стратегическите оръжия е основна тема на 
посещението на руския министър на външните работи Сергей Лавров във Вашингтон. 
Лавров настоява към този режим да се включат и Великобритания, и Франция, а държавният секретар на САЩ Майк 
Помпео иска същото и за Китай. Новият Старт изтича през февруари 2021-ва година. 
Руският външен министър предложи Москва да публикува кореспонденцията си с Вашингтон от избирането на Доналд 
Тръмп за президент до втората година от мандата му, за да докаже, че не се е месила в политиката му. Визитата на Лавров 
съвпадна с публикуването на обвиненията за процеса за импийчмънт на Тръмп заради скандала с Украйна. А те са 
злоупотреба с власт и възпрепятстване на работата на Конгреса. 
 
√ Многохиляден протест срещу премиера на Чехия  
Хиляди протестираха срещу чешкия министър-председател Андрей Бабиш. 
Песни, барабани, знамена - такава беше атмосферата в центъра на Прага, където се стекоха близо 60 хиляди протестиращи 
срещу премиера Андрей Бабиш. 
Протестът беше свикан, след като главният прокурор на Чехия реши, че незаконно е било прекратено разследване срещу 
Бабиш по подозрения в измама и злоупотреба с европейски фондове. Аферата е за близо два милиона евро европейски 
субсидии. 65-годишният министър-председател отрича обвиненията. 
Зузана Пелантова, фермер: Не може някой в конфликт на интереси да е начело на правителство и да управлява с 
невероятна власт и арогантност. 
Йозеф Смичка, пенсионер: Този дебелокож мъж и неговата увереност, че хората ще повярват на лъжите му, не може да ме 
представлява. 
Протестиращите граждани призовават премиера изцяло да се дистанцира от бизнес интересите си или да подаде оставка 
до края на годината. Нов протест е планиран за следващата седмица. 
 
БНР 
 
√ МФ: България изпълни още един ангажимент по присъединяването към еврозоната  
България изпълни още един от ангажиментите си, свързани с присъединяването ни към валутно-курсовия механизъм ERM 
II и банковия съюз, съобщиха от Министерството на финансите. 
България се присъедини към насоките за корпоративно управление на държавните предприятия на Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Генералният ѝ секретар Анхел Гурия е уведомил министър Владислав 
Горанов, че страната ни получава статут на прилагаща насоките държава. Насоките помагат за по-доброто и прозрачно 
управление на държавните предприятия. 
Подобряването на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане в съответствие на 
българското законодателството с насоките е част от ангажиментите, които България пое във връзка с намеренията на 
страната ни да се присъедини към ERM II и банковия съюз. Статутът на прилагаща държава е и значителен напредък към 
пълноправно членство на страната ни в Организацията за международно сътрудничество и развитие. 
Това е важна стъпка по пътя на България към валутно-курсовия механизъм ERM II и банковия съюз, подчертават от 
финансовото министерство. Според Горанов е напълно реалистично страната ни да се присъедини към механизма, 
известен като "чакалня за еврозоната", до края на април догодина. 
Новите Насоки на ОИСР от 2015 г. за корпоративно управление на държавните предприятия представят набор от добри 
практики относно правната и регулаторна рамка за държавните предприятия, професионализирането на функцията за 
държавната собственост и организацията на корпоративното управление на държавните предприятия. Те осигуряват и 
международно съгласуван показател за сравняване, който да помогне на правителствата при оценката и подобряването 
на начина, по който упражняват функциите си за собственост в държавните предприятия. Повишената ефективност и по-
добрата прозрачност в държавния сектор ще доведат до значителни икономически ползи. 
Създаването на равни условия за частните и държавните предприятия ще насърчи стабилен и конкурентен бизнес сектор. 
Ползотворното сътрудничество с ОИСР в тази област продължава и в момента за изготвяне на подзаконовата нормативна 
уредба, като впоследствие ОИСР ще окаже и съдействие на Агенцията за публичните предприятия и контрол за повишаване 
на капацитета й във връзка с възложените й нови функции по отношение на публичните предприятия. 
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√ Скандал на изслушването за върховенството на закона на Съвет "Общи въпроси"  
Скандал беляза вчерашното изслушване, посветено на върховенството на закона на Съвет "Общи въпроси". 
Всичко тръгна от туита на унгарския държавен секретар по международните комуникации и връзки Золтан Ковач по време 
на закрито заседание. 
Той скандализира участниците в Съвета със снимка, на която се виждат милиардера Джордж Сорос и еврокомисаря за 
европейските ценности и прозрачността Вера Йоурова. Под нея Ковач е написал: „Ето как работи оркестърът на Сорос, ако 
някой е имал съмнение досега“, като очевидно се визират участниците в изслушването. 
Това ядоса министъра по европейските въпроси на Финландия Тюти Тупурайнен, която поиска писмено обяснение от 
унгарската делегация: 
„Министрите провеждахме конфиденциална дискусия по чувствителна тема. И тези дискусии трябва да бъдат закрити 
според договорите. Така че става дума за нещо наистина сериозно. Затова поисках от цялата делегация писмено обяснение 
по случая, което да бъде изпратено по необходимия начин. Някои от колегите ми бяха крайно шокирани, а всички ние - 
много разочаровани“. 
Тупурайнен подчерта, че според доклад на Европейската комисия, ситуацията с върховенството на закона в Унгария и 
Полша не само не се е подобрила, но и се е влошила и затова процедурата по чл. 7 трябва да продължи. 
Тя изрази оптимизъм, че европейските лидери ще включат в следващата многогодишна финансова рамка обвързването 
на върховенството на закона с отпускането на средства по еврофондовете. 
 
√ Не е напълно изключен висящ парламент във Великобритания, сочи ново проучване  
Последното проучване на общественото мнение в Обединеното кралство преди извънредните общи избори в четвъртък 
показва, че не е изключено да се стигне до висящ парламент, въпреки че най-вероятният резултат продължава да е такава 
преднина на Консервативната партия на Борис Джонсън, което ще й позволи сама да състави правителство. 
Борис Джонсън е на път да спечели мнозинство от 28 места в Камарата на общините, но се наблюдава значително 
намаление на преднината на торите, което предвещава непредвидими избори, според последното мащабно проучване 
на общественото мнение на YouGov, поръчано от Скай нюз. 
Според проучването консерваторите ще спечелят 339 места, което с 22 повече от предишните избори през 2017 година. 
Като се има предвид обаче, че при използвания модел на проучване е възможна грешка до 28 места плюс или минус, 
тогава не е изключено да се стигне до висящ парламент. 
Лейбъристката партия се очаква да спечели 231 места, което е с 31 по-малко от предишните избори, Шотландската 
национална партия - 41 места или със 6 повече, Либералдемократическата партия - 15 места или 3 повече. 
Анкетата показва, че в последния ден преди изборите партиите все още има за какво да се борят при положение, че всеки 
глас може да се окаже безценен, като се има предвид и това, че има доста хора, които ще вземат решение в последния 
момент за кого да гласуват или дали изобщо да гласуват. Това важи особено за избирателните райони, където разликата 
между двамата водещи кандидати е минимална и при тактическо гласуване може да настъпи обрат.   
 
News.bg 
 
√ Със 75% са намалели сделките на пазара за недвижими имоти 
Сдeлĸитe c недвижими имоти сa нaмaлeли cъс 75 % дo oĸoлo €146 милиoнa. Зaeднo c пoĸyпĸo-пpoдaжбaтa нa пapцeли, 
cyмaтa нaбъбвa дo €199 милиoнa, пoĸaзвaт дaнни нa Сuѕhmаn & Wаkеfіеld Fоrtоn, пpeдcтaвeнa пpeд жypнaлиcти днec. Toвa 
e нaй-cлaбaтa гoдинa oт 2013 г. нacaм, обобщава money.bg. 
Mинaлитe двe гoдини бяxa дoминиpaни oт гoлeми cдeлĸи зa тъpгoвcĸи цeнтpoвe и oфиc плoщи, ĸoитo тaзи гoдинa 
oтcъcтвaт. Ceгa пaзapът e дoминиpaн oт мecтни ĸyпyвaчи. Зa нeгo пpoблeм ce oĸaзвa и липcaтa нa лиĸвиднocт, пocoчи 
Mиxaeлa Лaшoвa, изпълнитeлeн диpeĸтop нa Сuѕhmаn & Wаkеfіеld Fоrtоn. 
"Kaтo ce имa пpeдвид cтaбилнaтa иĸoнoмичecĸa пepcпeĸтивa пpeд Бългapия и блaгoпpиятнитe ycлoвия зa 
финaнcиpaнe, имa пpeдпocтaвĸи зa дoбpa инвecтциoннa aĸтивнocт. Oт дpyгa cтpaнa пaзapът нa бизнec имoти пpoдължaвa 
дa cтpaдa oт ниcĸa лиĸвиднocт, cлaбo пpeдлaгaнe нa дoбъp инвecтициoнeн пpoдyĸт и нepeaлиcтични oчaĸвaния нa 
пpoдaвaчитe", пocoчи oщe тя. 
Cпaд имa и в цялa Eвpoпa, нo ниĸъдe тoй нe e тaĸa яcнo изpaзeн, ĸaĸтo в Бългapия. Зa дeвeтмeceчиeтo инвecтициитe 
нaмaлявaт cъc 7 пpoцeнтa дo €189 милиapдa, ĸaтo ce oтчитa oтлив нa интepec oт тpaдициoннитe ceгмeнти ĸъм  
aлтepнaтивитe - xoтeли и aпapтaмeнти. 
Haй-cepиoзeн cпaд имa пpи тъpгoвcĸитe плoщи - минyc 32 % нa гoдишa бaзa дo €24,1 милиapдa. Cдeлĸитe зa индycтpиaлни 
плoщи нaмaлявaт c 11 пpoцeнтa дo €20,4 милиapдa, a зa oфиc плoщи - c 4 пpoцeнтa дo €77,7 милиapдa. 
Зa cмeтĸa нa тoвa имa pъcт в xoтeлитe (2 % дo €16,1 милиapдa), пpи aпapтaмeнтни cгpaди (7 % дo €36,8 милиapдa) и пpи 
дoмoвeтe зa възpacтни (c 14 % дo €5,2 милиapдa). 
Щo ce oтнacя дo Цeнтpaлнa и Изтoчнa Eвpoпa, Coфия мoжe дa ce пoxвaли c двe лидepcĸи пoзиции: нaй-дocтъпнa цeнa в 
oфepтнитe нaeмни цeни нa пъpвoĸлacни oфиc плoщи - €15 нa ĸв. м, пpи мeждy €17 и €25 зa Бpaтиcлaвa и Бyдaпeщa, 
cъoтвeтнo. 
B cъщoтo вpeмe дoxoднocттa нa инвecтициятa дocтигa 7,5 % в Coфия, пpи дo 4,2 % в Πpaгa. Tpябвa oбaчe дa ce oтчeтe и чe 
ycлoвиятa зa финaнcиpaнe и лиĸвиднocттa в дpyгитe cтoлици ca пo-дoбpи. 
Πpeдлaгaнeтo нa oфиc плoщи пpoдължaвa дa нapacтвa cъc cтaбилни тeмпoвe, ĸaтo oчaĸвaниятa ca пpeз тaзи и cлeдвaщaтa 
гoдинa дa бъдaт зaвъpшвaни пpиблизитeлнo пo 160 000 ĸв. м нoви oфиc плoщи. Cpeд ĸлючoвитe пpoeĸти, въвeдeни в 
eĸcплoaтaция пpeз 2019 г., бяxa пъpвитe двe cгpaди oт Gаrіtаgе Раrk, Аdvаnсе Вuѕіnеѕѕ Сеntеr, втopaтa чacт нa Аdоrа Вuѕіnеѕѕ 
Сеntеr. 
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Πpeз 2020 г. ce oчaĸвa дa пpиĸлючи cтpoитeлcтвoтo нa нoви cгpaди oт Gаrіtаgе раrk, cъщo Ваlkаn Вuѕіnеѕѕ Сеntеr, Ѕоfіа Тесh 
Оnе и дpyги, пocoчвaт oт ĸoмпaниятa. 
Oбщo ce cтpoят oĸoлo 383 xил. ĸв. м ĸъм ĸpaя нa тpeтoтo тpимeceчиe на 2019 г. 
Tъpceнeтo нa плoщи пoд нaeм ocтaвa cтaбилнo, ĸaтo пpoгнoзитe ca пpeз тaзи и cлeдвaщaтa гoдинa oбeмът нa oтдaдeнитe 
oфиcи в Coфия дa ce движи oĸoлo 150-160 000 ĸв. м гoдишнo, т.e. oĸoлo cpeднитe нивa зa пocлeднитe пeт гoдини. Ocнoвнaтa 
чacт oт тяx ce oчaĸвaт в пocлeднoтo тpимeceчиe нa гoдинaтa, ĸaтo пpoгнoзaтa e зa 50 000 ĸв. м. 
"Oчaĸвaниятa ни ca pъcтът нa пpeдлaгaнeтo дa дoвeдe дo пo-oтчeтливa ceгмeнтaция нa нaeмнитe цeни и дo pъcт нa 
cвoбoднитe плoщи в пo-ниcĸия ĸлac cгpaди. Coбcтвeницитe нa имoти cъc зaбeлeжĸи ĸъм лoĸaциятa или ĸaчecтвoтo нa 
плoщитe щe тpябвa дa ca цeнoвo пo-гъвĸaви, зa дa пpивлeĸaт или зaдъpжaт нaeмaтeли", cмятa Cтaнимиpa Πaшoвa, 
мeниджъp "Oфиc плoщи" в Сuѕhmаn & Wаkеfіеld Fоrtоn. 
Kъм ĸpaя нa 2019 г. oфepтнитe нaeмни цeни ocтaвaт cтaбилни в диaпaзoнa 12-14 eвpo/ĸв. м зa пъpвoĸлacни плoщи нa 
гoлeмитe бyлeвapди, a зa eдинични ĸлac A cгpaди в цeнтъpa нa Coфия дocтигaт 15 eвpo/ĸв. м. Cpeдният дял нa cвoбoднитe 
плoщи зa ĸлac A и В oфиcи ce движи в paмĸитe нa 9-9.5% c тeндeнция дa нaдминe 10% пpeз 2020 г. 
Ocнoвeн двигaтeл нa пaзapa и пpeз тaзи гoдинa ca ІТ и ayтcopcинг ĸoмпaниитe, ĸoитo ca cĸлючили 70 пpoцeнтa oт cдeлĸитe. 
Увеличават се и cпoдeлeнитe пpocтpaнcтвa, ĸaтo тe вeчe ca нaд 40 xил. ĸв м в cтoлицaтa. 
Oгpaничeнoтo пpeдлaгaнe нa нoви плoщи и виcoĸaтa нaeмнa aĸтивнocт дoвeдoxa дo плaвeн pъcт нa нaeмнитe цeни в 
тъpгoвcĸитe цeнтpoвe и нa цeнтpaлнитe тъpгoвcĸи yлици в Coфия пpeз пocлeднaтa гoдинa. Oчaĸвa ce тoзи пpoцec дa 
пpoдължи и пpeз 2020 г. 
"Πpeз минaлaтa гoдинa cтaнaxмe cвидeтeли нa виcoĸa нaeмнa aĸтивнocт, пpoдиĸтyвaнa oт зaпълвaнeтo нa плoщитe в двa 
нoвooтĸpити тъpгoвcĸи цeнтъpa - Рlоvdіv Рlаzа и Dеltа Рlаnеt Маll във Bapнa. 
Pecтpyĸтypиpaнeтo нa бившитe oбeĸти нa Саrrеfоur в Coфия cъщo дaдe възмoжнocт нa мнoгo нaeмaтeли дa pacтaт и oтвopи 
мяcтo зa нaвлизaнe нa нoви бpaндoвe", ĸoмeнтиpa Ивaн Гpaмaтиĸoв, мeниджъp "Tъpгoвcĸи плoщи" в Сuѕhmаn & Wаkеfіеld 
Fоrtоn. 
Cтъпвaнeтo нa нoви мapĸи, ĸaтo Рерсо, Міnіѕо, Nеѕрrеѕѕо, Теzеnіѕ и дp. cъщo дoпpинece зa пo-виcoĸaтa oт oбичaйнaтa 
нaeмнa aĸтивнocт пpeз 2019 г. зaeднo c paзpacтвaнeтo нa мнoгo oт вeчe пpиcъcтвaщитe нa пaзapa тъpгoвци. Πpeз 2020 
гoдинa пaзapът щe бъдe движeн пo-cĸopo oт pecтyĸтypиpaнe и oптимизиpaнe нa миĸcoвeтe в paбoтeщитe тъpгoвcĸи 
цeнтpoвe. 
Oчaĸвa ce и нacoчвaнe нa ĸoмпaниитe ĸъм пo-мaлĸитe peгиoнaлни гpaдoвe, cлeд ĸaтo пo-гoлeмитe вeчe ca пpeнacитeни. 
Зaвъpшвaнe нa нoви мoлoвe в Coфия и в гoлeмитe гpaдoвe нe ce oчaĸвa. 
Уcвoявaнeтo нa cвoбoднитe плoщи в мoлoвeтe дoвeдe дo нaмaлeниe нa дeлa нa нeзaeтитe oбeĸти в тяx, ĸaтo ĸъм ĸpaя нa 
2019 г. тoй e oĸoлo 5% пpи 9% гoдинa пo-paнo. Haeмнитe цeни нa 100-150 ĸв. м пъpвoĸлacнa тъpгoвcĸa плoщ в шoпинг 
цeнтъp в Coфия дocтигнaxa 39 eвpo/ĸв. м. 
Зa cтoличния бyлeвapд "Bитoшa" цeнитe pacтaт c oĸoлo 10 пpoцeнтa дo cpeднo €56 зa 100 ĸв. м мaгaзин. 
Aĸтивният пaзap дoвeдe дo pъcт нa инвecтициитe в лoгиcтични плoщи зa oтдaвaнe пoд нaeм. Πo дaнни нa СW Fоrtоn нaд 
50% oт cтpoящитe ce ĸъм мoмeнтa пpoeĸти в paйoнa нa Coфия нямaт дoгoвopeн пoлзвaтeл и ca пpeднaзнaчeни зa oтдaвaнe 
нa cвoбoдния пaзap. 
Πo пpeдвapитeлни дaнни oбщo пpeдвидeнитe зa зaвъpшвaнe индycтpиaлни плoщи в cтoлицaтa и близĸитe индycтpиaлни 
зoни ca близo 146 000 ĸв. м. Πpeз 2019 гoдинa oбщaтa им плoщ e oĸoлo 230 000 ĸв. м, ĸaтo нaй-гoлeмият нoвooтĸpит пpoeĸт 
зa пepиoдa бeшe лoгиcтичнaтa бaзa нa ЈYЅК в Иĸoнoмичecĸa зoнa Coфия - Бoжypищe. 
"Изминaлaтa гoдинa ĸaтo цялo ce oтличaвaшe c виcoĸa aĸтивнocт в пpидoбивaнeтo нa пapцeли и paзвитиeтo нa нoви 
пpoeĸти в индycтpиaлния ceгмeнт. Taзи тeндeнция пpoдължaвa и пpeз 2020 г., пoддъpжaнa oт paзpacтвaнeтo нa ceĸтopи 
ĸaтo лoгиcтиĸaтa, ĸypиepcĸитe ycлyги и тъpгoвиятa", oбoбщи Жopo Aнгeлoв, мeниджъp "Индycтpиaлни имoти и paзвитиe 
нa пapцeли" в Сuѕhmаn & Wаkеfіеld Fоrtоn. 
Haй-aĸтивнo paзвивaщитe ce зoни ĸpaй Coфия ocтaвaт тeзи oĸoлo Paвнo пoлe и Eлин Πeлин, ĸaĸтo и Иĸoнoмичecĸa зoнa 
Coфия - Бoжypищe, ĸъдeтo вeчe ce oфopмиxa гoлeми пpoeĸти c пpoизвoдcтвeни и лoгиcтични имoти. Paйoнът oĸoлo 
Haциoнaлeн индycтpиaлeн пapĸ Xeмyc (Kpeмиĸoвци) и зoнитe oĸoлo мecтнocттa Гoлямa лoĸвa дo бyл. "Бoтeвгpaдcĸo шoce" 
и oĸoлoвpъcтния път cъщo имaт гoлям пoтeнциaл зa paзвитиe нa нoви пpoeĸти. 
B cтapитe индycтpиaлни зoни в paмĸитe нa гpaдa, ĸaтo Гapa Иcĸъp, Boeннa paмпa и Илиянци cъщo имa пpимepи зa нoвo 
cтpoитeлcтвo нa вътpeшнoгpaдcĸa лoгиcтиĸa и пpecтpyĸтypиpaнe нa имoти. 
Двигaтeл нa пaзapa ca пpoизвoдитeлитe нa aвтoмoбилни чacти и дeйтa цeнтpoвeтe. 
Haeмнитe цeни зa мoмeнтa нe дaвaт индиĸaции зa pъcт, ĸaтo ocтaвaт в paмĸитe нa 3.8 eвpo/ĸв. м зa гoлeми пpoeĸти (нaд 
10 000 ĸв. м) и 4-4.2 eвpo/ĸв. м зa cpeднo гoлeми плoщи. Дeлът нa cвoбoднитe плoщи в ceгмeнтa ocтaвa в paмĸитe нa 2-3%. 
Πpoгнoзaтa нa СW Fоrtоn в cлeдвaщитe гoдини oнлaйн тъpгoвиятa нямa дa oĸaжe ocoбeнo влияниe въpxy пaзapa, нo ce 
oчaĸвa нapacтвaнe нa лoгиcтичнитe плoщи в paмĸитe нa гpaдa. Πpичинaтa ce ĸpиe в тoвa, чe oбpaбoтвaнeтo нa пpaтĸи, 
пopъчaни oт oнлaйн мaгaзини, изиcĸвaт пoвeчe cлyжитeли, ĸoeтo ĸapa и ĸoмпaниитe дa тъpcят пo-пpивлeĸaтeлни лoĸaции. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Държавата ни вече прилага насоките на ОИСР за корпоративно управление 
Така България се доближава стъпка напред към банковия съюз на ЕС и "чакалнята" за Еврозоната  
България вече прилага насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за корпоративното 
управление на държавните предприятия. Още на 6 декември генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия е уведомил 
финансовия ни министър Владислав Горанов, че страната ни е започнала да прилага насоките. 
България изрази желанието си да стане прилагаща държава през 2018 г. и в изпълнение на тази цел Министерството на 
финансите, съвместно с Министерството на икономиката, стартира проект по Програмата на Европейския съюз за подкрепа 
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на структурните реформи, в сътрудничество с ОИСР. В резултат беше разработен и приет от Народното събрание Закон за 
публичните предприятия. 
Отчитайки постигнатия от страната ни значителен напредък през последната година в областта на корпоративното 
управление на държавните предприятия, през октомври тази година. Работната група по държавна собственост и 
приватизационни практики към Комитета за корпоративно управление на ОИСР одобри присъединяването на България 
към Насоките на ОИСР относно корпоративното управление на държавните предприятия.  Освен признание на свършената 
до момента работа, това решение ще позволи на България да участва редовно на заседанията на Работната група и ще 
предостави възможност за споделяне на добри практики и опит с другите държави в ОИСР. 
Подобряването на управлението на държавните предприятия чрез преразглеждане и привеждане в съответствие на 
българското законодателството с Насоките е част от ангажиментите, които България е поела във връзка с намеренията на 
страната ни да се присъедини към ERM II и банковия съюз. Статутът на прилагаща държава е и значителен напредък към 
пълноправно членство на страната ни в Организацията за международно сътрудничество и развитие. 
Новите Насоки на ОИСР от 2015 г. за корпоративно управление на държавните предприятия представят набор от добри 
практики относно правната и регулаторна рамка за държавните предприятия, професионализирането на функцията за 
държавната собственост и организацията на корпоративното управление на държавните предприятия. Те осигуряват и 
международно съгласуван показател за сравняване, който да помогне на правителствата при оценката и подобряването 
на начина, по който упражняват функциите си за собственост в държавните предприятия. Повишената ефективност и по-
добрата прозрачност в държавния сектор ще доведат до значителни икономически ползи. Създаването на равни условия 
за частните и държавните предприятия ще насърчи стабилен и конкурентен бизнес сектор. Ползотворното сътрудничество 
с ОИСР в тази област продължава и в момента за изготвяне на подзаконовата нормативна уредба, като впоследствие ОИСР 
ще окаже и съдействие на Агенцията за публичните предприятия и контрол за повишаване на капацитета ѝ във връзка с 
възложените ѝ нови функции по отношение на публичните предприятия. 
 
Investor.bg 
 
√ Средният осигурителен доход мина 1000 лв. 
Показателят се увеличава с малко над 13 лв. спрямо септември 
Средният осигурителен доход в страната за октомври тази година е в размер на 1002,75 лв., съобщават от Националния 
осигурителен институт. 
Показателят се увеличава с малко над 13 лв. спрямо септември 2019 г., когато беше на ниво от 989,33 лв. 
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 ноември 2018 г. до 31 октомври 2019 г. е 969,47 лв. 
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на 
новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2019 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване. 
 
√ Премиерът: АЕЦ „Белене“ и „Козлодуй“ са важни за енергийния баланс след 10 години 
Никак не е розово бъдещето за въглищните централи, коментира Бойко Борисов пред американски експерти  
Никак не е розово бъдещето за въглищните централи, особено сега, когато Европейската комисия приема плана за „Зелена 
Европа“. Така че „Белене“ и „Козлодуй“ стават две изключително важни площадки не само за диверсификацията, но и за 
енергийния ни баланс за бъдещето след десет години. Това подчерта министър-председателят Бойко Борисов пред 
енергийните експерти от Държавния департамент и от Министерството на енергетика на САЩ. 
Той обясни, че тезите си по въпроса е защитил пред ръководството на САЩ по време на официалното си посещение в 
Белия дом – пред президента Доналд Тръмп, пред вицепрезидента Майкъл Пенс и пред държавния секретар Майк 
Помпейо. 
„Най-важното е, че президентът Тръмп разбра, окуражи ни, че като членове на НАТО сме изключително лоялни и добри 
партньори за пример. Второ - че Балкански поток и интерконекторът с Гърция не се бият, а се подпомагат за истинската 
диверсификация на целия регион. И трето - че ядрената енергетика не трябва да живее под някакви догми, особено когато 
говорим за зелени енергии, чистота на въздуха, качество на живот“, посочи премиерът. 
Делегацията от енергийни експерти от САЩ пристигна в България в изпълнение на договореностите, постигнати в рамките 
на срещата на премиера Борисов с американския президент Доналд Тръмп на 25 ноември 2019 г. във Вашингтон, съобщи 
правителственият пресцентър. На срещата са присъстваха вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова. 
Бойко Борисов изтъкна още, че сътрудничеството със САЩ ще допринесе за укрепване на енергийната сигурност на 
България и за диверсификация на енергийните източници и маршрути, включително посредством внос на втечнен 
природен газ при изгодни за страната ни условия 
„Ядрената енергетика би могла да бъде добра основа за развитие на партньорството между двете държави“, отбеляза 
премиерът и потвърди, че за България ядрената енергетика играе важна роля за гарантиране на националната, 
регионалната и европейската енергийна сигурност. 
От пресцентър на Министерския съвет информираха, че енергийните експерти от САЩ вече са посетили площадката на 
АЕЦ “Белене”, за да се запознаят с детайли от работата на енергийните предприятия в България. 
През следващите дни те ще отидат в ТЕЦ „Марица-изток 2“ и АЕЦ „Козлодуй“. 
Investor.bg припомня, че през тази година страната ни за първи път реализира доставки на втечнен природен газ с произход 
САЩ. 
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В. Монитор 
 
√ Парламентът избира председател на КПКОНПИ  
Народното събрание ще гласува кандидатурите на Сотир Цацаров и Симеон Найденов за председател на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 
Главният прокурор Сотир Цацаров е номинацията на управляващите за шеф на КПКОНПИ. Той беше издигнат от ГЕРБ и 
Обединени патриоти на 19 ноември. Партията на Веселин Марешки Воля пък номинира юристът Симеон Найденов. 
Двамата кандидати вече бяха изслушани от ресорната комисия към парламента. 
 
√ Министрите ще обсъдят проект на Наредба за концесиите за добив на минерална вода 
Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено от 10 часа, съобщиха от правителствения 
пресцентър.  В предварителния дневен ред има 34 точки. 
Министрите ще обсъдят проект на решение за промени в състава на Надзорния съвет на Националния осигурителен 
институт, внесен от министъра на труда и социалната политика. 
Правителството ще разгледа проект за решение за одобряване на проект на договор между правителството на България и 
Община Бужурище за финансиране изграждането на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска 
собственост, и проект на договор между правителството на България и "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" 
АД за изпълнение на инвестиционен проект "Разширяване на производствен център на Кока-Кола в Костинброд, 2020" - 
град Костинброд. Документът е внесен от министъра на икономиката. 
В дневния ред са и проекти за решения за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на 
концесионния договор за добив на суров нефт и природен газ от находищата "Долни Дъбник" и "Горни Дъбник", сключени 
на 12 септември 2003 г. между Министерския съвет на България, представляван от министъра на енергетиката и 
енергийните ресурси, и "Проучване и добив на нефт и газ" АД - Плевен. Те са внесени от министъра на енергетиката. 
Министрите ще обсъдят проект на решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж 
"Елените", Община Несебър, област Бургас, внесен от министъра на туризма. 
В дневния ред са и проекти на решения за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
регионалното развитие (внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството), на постановление за 
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
приет с ПМС № 74 от 1991 г. (с вносител министъра на земеделието, храните и горите) и на постановление за приемане на 
Наредба за концесиите за добив на минерална вода, внесен от министъра на околната среда и водите. 
 
В. Дума 
 
√ МО дава 2,4 млн. лв. за транспорт на кораби, купени за 4 млн. лв.  
Министерството на отбраната (МО) е обявило обществена поръчка на стойност 2,4 млн. лв. с ДДС за транспортирането до 
България на двата кораба "втора ръка", закупени от Нидерландия за общо 4 млн. лв. Плавателните съдове не са в добро 
оперативно състояние и за превоза им до Варна трябва специализиран транспорт. Те са от същия клас като минния ловец 
"Цибър" - също "втора ръка", който бе купен от Белгия през 2004 г. Идеята на властта е единият холандски кораб да се 
използва за резервни части. По друг проект на МО ще бъдат инвестирани около 3 млн. лв. в преоборудването на стар  
военен кораб в минен заградител. Военните се надяват с тези кораби да "закърпят" положението до придобиването на 
нова техника. 
МО очаква през 2020 г. да закупи два патрулни кораба за около 1 млрд. лв. с ДДС. Единствената българска фирма, която 
участва в проекта на военното ведомство - МТГ "Делфин" АД, не подаде оферта. По поръчката кандидатстваха германската 
Lurssen Weft GmbH и италианската Fincantieri. 
Покупката на патрулните кораби остави на заден план ремонта на старите фрегати "Дръзки", "Верни" и "Горди", за който 
трябват около 100 млн. лв. От ВМС отдавна настояват за закупуване на подводница, защото липсата й затруднява 
провеждането на учения и подготовката на моряците и рязко са намалели разузнавателните възможности, осигурявани от 
подводния флот. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ 8-и икономически форум на сп. "Мениджър": Вицепремиерът Томислав Дончев в дебат с бизнес лидери и експерти  
Стабилност или несигурност ще бележат 2020 година в общоикономически, социално-политически и бизнес план?  Трите 
най-актуални теми, които ще очертаят по-ясна картина за следващите 12 месеца – трансформация, стабилност и 
капитали ще са основните акценти в 8. Икономически форум на списание „Мениджър“. Поредното издание на едно от най-
значимите бизнес събития в деловия календар на България ще се проведе днес, 11 декември в столичния Гранд Хотел 
София, с начален час 13.30 ч. 
Вицепремиерът Томислав Дончев, „Мениджър на годината 2019“ Светла Несторова, икономистът и преподавател проф. д-
р Даниела Бобева и финансистът Владимир Каролев ще влязат в пряк дебат с мнения и прогнози в тазгодишния форум на 
списание „Мениджър“ . В три поредни рунда те ще дискутират какви са очакванията за локалните и глобалните 
икономически бизнес условия в краткосрочен план, както и възможностите за преминаване към производства с по-висока 
добавена стойност и с по-малка тежест на разходите за труд. 
На фокус ще бъде и темата за капиталите - финансови, човешки, интелектуални и как трябва да бъдат управлявани и 
развивани в условия на динамично изменение на цената им.  
Модератор ще бъде Светла Костадинова, изпълнителен директор на Института за пазарна икономика. 

https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://events.manager.bg/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%82-%D0%B2-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
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√ Работодателите гледат с оптимизъм към 2020, всички 10 индустриални сектора планират нови назначения 
 

 
Инфографика: ManpowerGroup 

 
Българските работодатели ще посрещнат новата година оптимистично, увереността им за наемане на служители през 
първото тримесечие на 2020 г. се очаква да е положителна във всички индустрии и региони в страната. Това сочат данните 
от последното за тази годино обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта. 
Десет процента от 623 работодатели, включени в изследването, планират да наемат нови служители през първите три 
месеца на годината, шест процента предвиждат да намалят работната сила и 82 процента не очакват промяна. След 
корекция на данните спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта* е +7% и остава непроменена в 
сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата година. 
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„Настроенията на работодателите на пазара на труда в България остават оптимистични и компаниите във всички индустрии 
и региони планират по-скоро да увеличат, отколкото да намалят нивата на заетост,” коментира Александър Хангимана, 
управляващ директор на ManpowerGroup Балкани. „Също така забелязваме, че компании от различни сектори започнаха 
все по-често да се обръщат към алтернативни решения, например аутсорсинг на специфични задачи, в опит да се справят 
с липсата на таланти и това е една от основните причини за техния оптимизъм.” 
Оживление в минната индустрия и строителството 
Работодателите във всички 10 индустриални сектора заявяват намерения да увеличат работната сила в периода януари-
март. Най-силно темпо на наемане се предвижда в сектор „Минно дело”, където нетната прогноза за заетостта е +13% - 
значително увеличение от 12 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие и същия период на миналата 
година. Стабилно увеличение на заетостта се очаква и в сектор „Строителство”, където прогнозата е +12%, както и в 
секторите „Производство” и „Транспорт, складове и комуникации“ с прогнози от +11%. Работодателите от сектор 
„Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ предвиждат умерен климат на наемане с прогноза от +9% и 
прогнозата за „Публичен и социален сектор” е +8%. В същото време работодателите от сектор „Земеделие, горско 
стопанство, лов и риболов“ очакват най-слабия пазар на труда, като отчитат предпазлива прогноза от +1%. 
Спадове и предпазливост 
Намеренията за наемане намаляват в пет от 10-те индустриални сектора в сравнение с предишното тримесечие, като 
сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ отчита най-значителен спад от 9 процентни пункта. Спрямо същия 
период на миналата година плановете за наемане се засилват в пет от 10-те индустриални сектора - „Минно дело”, 
„Публичен и социален сектор”, „Строителство”, „Транспорт, складове и комуникации“ и „Производство”. В същото време 
перспективите за наемане намаляват в четири сектора със значителен спад от 20 процентни пункта в сектор „Финанси, 
застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“. 
 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q1_19 Q4_19 Q1_20 

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +7% +7% +7% 

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЛОВ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И РИБОЛОВ +8% +10%% +1% 

СТРОИТЕЛСТВО +18% +13% +12% 

ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ГАЗ И ВОДА +5% +9% +5% 

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ +29% +12% +9% 

ПРОИЗВОДСТВО +10% +10% +11% 

МИННО ДЕЛО +1% +1% +13% 

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР +1% +8% +8% 

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ +2% +3% +6% 

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ +5% +10% +11% 

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО +12% +7% +5% 

 
Нагласите по региони 
От регионална гледна точка в периода януари-март се предвижда увеличение на работната сила във всички пет региона. 
За девето поредно тримесечие най-силен пазар на труда се очаква във Варна, където нетната прогноза за заетостта е +13%. 
Предвижда се скромно увеличение на числеността на служителите в Пловдив и София с прогнози от +8%, докато 
прогнозата за Бургас е +7%, а работодателите в Русе отчитат най-слабите намерения за наемане с прогноза от +3%. 
 

ОБЗОРНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА MANPOWERGROUP ЗА ЗАЕТОСТТА Q1_19 Q4_19 Q1_20 

ОБЩО: БЪЛГАРИЯ +7% +7% +7% 

БУРГАС +5% +6% +7% 

ПЛОВДИВ +7% +7% +8% 

РУСЕ +5% +4% +3% 

СОФИЯ +7% +8% +8% 

ВАРНА +9% +12% +13% 

 
Също така през следващите три месеца работодателите във всички според размера си организации предвиждат да 
увеличат нивата на заетост. Работодателите от големите предприятия (250+ служители) очакват най-силното темпо на 
наемане, като отчитат нетна прогноза за заетостта от +22% - увеличение от 2 процентни пункта в сравнение с предишното 
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тримесечие. Работодателите от средно големите предприятия (50-249 служители) предвиждат умерено темпо на наемане 
с прогноза от +8%, докато отчетените прогнози за малките (10-49 служители) и микропредприятията (по-малко от 10 
служители) са съответно +7% и +4%. 
Можете да намерите детайлни резултати от Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта за всички участващи 
държави на:  
www.manpowergroup.com/workforce-insights/data-driven-workforce-insights/manpowergroup-employment-outlook-survey-
results.  
*Нетната прогноза за заетостта се получава, като от процента на работодателите, които очакват увеличение на 
общия брой заети лица, се извади процентът на работодателите, които предвиждат намаляване на заетостта  
 
√ Цените на винетките без промяна догодина  
Цените на е-винетките за всички категории пътни превозни средства остават непроменени и през 2020 г. Собствениците 
или водачите на леки коли ще може да купят уикенд винетка за 10 лв., седмична – за 15 лв., месечна – за 30 лв., тримесечна 
– за 54 лв. или годишна – за 97 лв., съобщават от БГТОЛ. 
Камионите и автобусите с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т ще продължат да ползват е-винетка до 
въвеждането на тол системата, не по-късно от 1 март 2020 г. Цените на дневните, седмичните и месечните винетките за 
тях остават без промяна. Дневната винетка за всички превозни средства над 3,5 тона струва 23 лв. 
За превозните средства с обща технически допустима максимална маса между 3,5 и 12 т, екокатегория Евро 0, I или II, 
седмичната е-винетка остава 53 лв., а месечната - 105 лв. За екокатегория Евро III, IV, V или EEV – седмичната е-винетка е 
40 лв., а месечната – 80 лв. 
Седмичната винетка за тежкотоварните камиони с маса над 12 т и с екокатегория Евро 0, I или II струва 87 лв., а месечната 
– 174 лв. За емисионен клас Евро III, IV, V или EEV седмичната винетка е 67 лв., а месечната – 134 лв.  
 
 
  
 

http://www.manpowergroup.com/workforce-insights/data-driven-workforce-insights/manpowergroup-employment-outlook-survey-results
http://www.manpowergroup.com/workforce-insights/data-driven-workforce-insights/manpowergroup-employment-outlook-survey-results
https://www.bgtoll.bg/novini/aktualno/cenite-na-elektronnite-vinetki-za-2020-g-ostavat-nepromeneni

