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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БНР 
 
√ Работодатели и синдикати заедно срещу американските ТЕЦ 
Наскоро премиерът Бойко Борисов заяви, че никак не е розово бъдещето за въглищните централи, особено сега, когато ЕК 
приема плана за "Зелена Европа". Публикувана преди три дни обща позиция на работодатели и синдикати по въпроси на 
енергетиката потвърждава това. В частност по  отношение на така наречените две „американски“ топлоелектрически 
централи в Марица Изток наблюдаваме рядко срещано единомислие и единодействие между синдикати и работодатели. 
Централите са построени преди 20-на години от американски инвеститори и работят на базата на дългосрочни договори с 
държавата, използвайки нискокачествени български лигнитни въглища. Мощността им е около 1500 мегавата и осигуряват 
около 20% от консумираното в страната електричество. В отворено писмо обаче организациите на капитала и наемния 
труд настояват въпросните договори да бъдат прекратени, защото по силата им „американците“ получавали непозволена 
държавна помощ, благодарение на която генерират за сметка на потребителите огромни печалби и изкривяват пазара на 
електроенергия в страната. 
Такива обвинения бяха нееднократно отправяни и в миналото, но сега съвпадат с посещение на американски енергийни 
експерти в България, уговорено на неотдавнашната среща във Вашингтон на премиера Бойко Борисов и американския 
президент Доналд Тръмп. 
Когато става дума за цени на електроенергията, българите са много чувствителни и критични. Да не забравяме, че първото 
правителство на сегашния български премиер Бойко Борисов падна през 2013 г. точно заради спонтанните масови 
демонстрации срещу монополно високите цени на тока. 
Сега автори на откритото писмо срещу „американските“ централи са влиятелните и авторитетните Асоциация на 
индустриалния капитал в България, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и 
индустриалците в България и Конфедерация на независимите синдикати в България. Работодателите от Българската 
стопанска камара и наемните работници на Конфедерацията на труда „Подкрепа“ остават настрана от новата вълна 
напрежение, но и без тях влиянието на другите организации е достатъчно, за да принуди властите да вземат мерки. 
Според протестиращите, в противоречие с правото на ЕС, по силата на дългосрочните договори, инвеститорите в "AES – 3С 
Марица изток 1" и "Contour Global Марица изток 3" ще получат само в периода от 01.07.2019 г. до 30.06.2020 г. държавна 
помощ от 350 млн. евро, без необходимото в такива случаи одобрение от ЕК. Властите отдавна твърдят, че имат план за 
решаване на казуса с оспорваните централи, но каква ще е съдбата им още не е много ясно. Че засега няма да ги спират 
изглежда сигурно, защото липсват заместващи мощности. Но също изглежда сигурно, че има заплаха за тяхното 
съществуване и намеренията на ЕС в това отношение не подлежат на съмнение, отлагане или отмяна. Тази перспектива 
обаче засега остава далечна и както българските компетентни власти, така и собствениците на „американските“ ТЕЦ-ове 
имат време да се разберат като истински партньори и всеки да получи каквото му се полага. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Връчват Четвъртите годишни награди в туризма за 2019 г. 
Церемонията по връчването на Четвъртите годишни награди в туризма за 2019 г. ще се състои на 16 декември в 18.30 часа 
в Централния военен клуб. 
Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева ще връчи голямата награда за 2019. 
Инициативата е на Министерството на туризма и се провежда в 16 категории. 
Целта е страната ни да бъде популяризирана като целогодишна туристическа дестинация, както и да се поощрят усилията 
на всички, ангажирани в развитието на туризма като приоритет за българската икономика. 
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√ ИПИ: Поглед към следващите пет години на пазара на труд в София 
Липсата на квалифицирани свободни кадри, както и несъответствията в уменията остават сред важните 
предизвикателства за столицата, показва анализът на Адриан Николов 
В хода на сътрудничеството между Института за пазарна икономика и Столичната общинска агенция за приватизация и 
инвестиции, ИПИ изготви анализ на динамиката на пазара на труда в София през последните пет години с прогноза за 
следващите пет. Представяме кратко резюме на анализа, а пълният му текст е достъпен на уебсайта на СОАПИ. 
София е шампионът по развитие на трудовия пазар последните пет години – столицата беше сред най-бързо 
възстановилите се след икономическата криза общини, и продължава да създава много нова заетост дори и на фона на 
забавянето в много части на страната. В това представяне разглеждаме едновременно отделните индикатори, включени в 
по-широкия анализ, както и прогнозите за бъдещото им развитие, пише в анализа на Адриан Николов от екипа на Института 
за пазарна икономика. 
Във фокуса на анализа, очаквано, е заетостта в столицата и нейните различни измерения, като се разглеждат данни за 
тримесечната динамика. 
В различните тримесечия на 2018 г. заетостта в София се приближава до максималните си възможни стойности, 
надхвърляйки 75% в някои от тях. По тази причина, дори и оптимистичната прогноза  за развитието на заетостта (Графика 
1) не предполага общия брой на заетите в столицата да надхвърли 750 хиляди души, а песимистичният, основан на 
икономически проблеми следващите години прогнозира чувствително свиване, почти до следкризисните нива. 
 

Графика 1: Сценарии за динамиката на заетите в София, 2013-2023 г. 

 
Източник: НСИ, прогноза на ИПИ 
 
Интересна е образователната структура на заетите в София, тъй като за разлика от повечето области, където преобладават 
заетите със средно образование, от 2014 г. насам в столицата висшистите са мнозинство. През 2017/18 г. пък се наблюдава 
ръст дори и в групата на заетите с основно и по-ниско образование, което донякъде може да се обясни с изчерпването на 
по-квалифицираните кадри, което притискана бизнеса адаптира критериите си за наемане. Допълнителен фактор е 
иръстът на строителството след 2015 г.  - един от секторите, които  традиционно наемат висок дял хора с по-ниско 
образование. 
Възрастовата структура на заетите в столицата също се променя –в периода между 2013 и 2018 г. основният ръст на 
заетостта е съсредоточен във възрастовите групи между 50-54 и 60-64 години, по-малко при 25-29 и 35-39 годишните. 
Прогнозата на ИПИ (графика 2) сочи значителен ръст на заетите сред най-възрастните, а спад само при най-младите. 
 
 
 
 
 
 

https://ime.bg/
https://investsofia.com/wp-content/uploads/2019/11/Labor-market-in-Sofia-Report-2019-BG.pdf
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Графика 2: Възрастовата структура на заетите в София в оптимистичен сценарий, II и IV тримесечие на 2013 и 2023 
г. (прогноза), хиляди души 

 
Източник: НСИ, прогноза на ИПИ 

 
В структурата на заетостта по икономически дейности само търговията и здравеопазването губят заети в София през 
последните години, но въпреки това търговският сектор остава с най-много заети – почти 140 хиляди души към края на 
2018 г. На второ място обаче са информационните и комуникационните технологии, а те, заедно с аутсорсинга на бизнес 
процеси и услуги добавят най-много нови работни места последните години. По-чувствителен ръст се наблюдава и при 
някои от по-малките дейности – финансовите и застрахователни, както и при операциите с недвижими имоти. Прогнозата 
не предполага значително изменение на профила на заетите през следващите няколко години (графика 3), но чувствително 
увеличение на броя на заетите както в ИКТ и в аутсорсинга и индустрията. 
 

Графика 3: Прогноза за отрасловата структура на заетите в София, 2013 - 2023 г., хиляди души 

 
Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 
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София е неизменно областта с най-високите възнаграждения. Наблюдават се обаче значителни различия в заплащането 
между отделните икономически дейности.Няколко дейности водят чувствително пред останалите – ИКТ, държавното 
управление и аутсорсинга,  а дори през 2018 г. земеделието, хотелите и ресторантите не са достигнали средно брутно 
месечно възнаграждение от 1000 лева,в известна степен и вследствие от все още значителния сив сектор. Според 
прогнозата на ИПИ,  (Графика 4) до края на 2023 г. средната заплата в столицата ще достигне много било до 2 хиляди лева, 
и почти два пъти по толкова за водещия сектор. Двата отрасла, в които се отчитат експортно-ориентираните аутсорсинг 
компании пък ще задмине държавното управление, а единствено в туризма заплатите ще останат под 1000 лева. 
 

Графика 4. Прогноза за динамиката (лява скала) и стойността (дясна скала) на заплатите в София, 2013 - 2023 г., 
брутно лева месечно 

 
Източник: НСИ, изчисления на ИПИ 

 
Постепенното изчерпване на свободния трудов ресурс в столицата личи доста ясно от динамиката и състоянието на 
безработицата. Към края на 2018 г., броят на безработните лица е намалял до едва 13 хиляди, а безработни висшисти 
почти няма. Изменение има и във възрастовата структура на безработните, като делът на лицата под 44 години намалява. 
Ако столицата ще разширява значително заетостта си в близко бъдеще, то няма да е за сметка на настоящите безработни, 
а чрез привличане на работници от други области или активиране на хора, които в момента са извън работната сила. 
Анализът на работната сила на София взема предвид и измененията на структурата на образованието в града. Въпреки че 
дори и през 2018 г. „Бизнес и администрация“ остава най-широко застъпеното направление (Графика 5), все по-голям 
интерес има към информатиката и техническите специалности, което от своя страна означава, че студентите постепенно 
се адаптират към условията на пазара на труда. Увеличава се интересът и към професионалното училищно образование в 
областта на високите технологии. 
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Графика 5: Разпределение на завършилите през 2018 г. студенти по области на образованието в София 

 
Източник: НСИ 

 
Въпреки негативните демографски тенденции и застаряването на населението, прегледът на настоящата и очакваната 
динамика на трудовия пазар на София дават поводи за умерен оптимизъм. Липсата на квалифицирани свободни кадри, 
както и несъответствията в уменията остават сред важните предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, но 
изглежда че столичната икономика се адаптира към новите условия относително успешно, като същевременно успява да 
поддържа значителен ръст на доходите и стандарта на живот на наетите лица. 
 
√ Данни за потребителските цени и екологията ще са във фокуса на седмицата 
В края на седмицата БНБ ще публикува данни за платежния баланс и преките инвестиции през октомври и външната 
търговия през септември 
През тази седмица ще излязат нови актуални статистически данни, свързани с развитието на българското стопанство и 
финансите на държавата. 
В понеделник (16 декември) Българската народна банка (БНБ) ще публикува рамката за международните резерви и 
ликвидност в чуждестранна валута за ноември. 
Националният статистически институт (НСИ) ще информира за индексите на потребителските цени през миналия месец.  
Във вторник (17 декември) няма обявени събития. 
В сряда (18 декември) няма обявени събития 
В четвъртък (19 декември) от статистиката ще научим коя е първата оценка за икономическите сметки за селското 
стопанство. 
В петък (20 декември) централната банка ще даде информация за платежния баланс и преките инвестиции през октомври 
и външната търговия през септември. 
В последния работен ден на седмицата НСИ ще обяви индекса на разходите за труд през третото тримесечие. 
Ще станат известни и данните за емисиите на вредни вещества в атмосферата през миналата година. 
Статистиката ще съобщи какви са количествата отпадъци (селскостопански, производствени, битови), както и данъчните 
приходи и общински такси; приходите от такси за битови отпадъци; извършените разходи за битови отпадъци за 2018 
година. 
От НСИ ще излязат и данни, свързани с наблюдение върху околната среда през миналата година по ведомства, както и 
информация за разходите за опазване и възстановяване на околната среда. 
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Статистиката ще публикува и движението на дълготрайните материални активи с екологично предназначение, 
водопотребление, водоснабдяване и канализация, производство на опаковани стоки и опаковки и подземни запаси за 
2018 г. 
В петък ще станат известни още данните за екологичните данъци през 2017 г. и екологичните стоки и услуги за 2014, 2015 
и 2016 година. 
 
БНР 
 
√ Обсъждат финансирането на партиите на кръгла маса в София  
Кръгла маса „Финансирането на партиите и политическия плурализъм“ ще се проведе днес в Дома на Европа в столицата. 
През последната година в България бяха направени реформи, които драстично намалиха държавната субсидия за 
политическите партии и им разрешиха да получават неограничени корпоративни дарения. Тази реформа повдига много 
въпроси по отношение на своята целесъобразност. 
Кръглата маса цели да разгледа тези въпроси, като даде възможност на експерти от научните среди, журналисти и 
общественици да изложат своите възгледи за ефектите от промените и мерките, които е необходимо да се предприемат в 
бъдеще в тази област, посочват организаторите. 
 
√ Икономическата 2019-а не е розова 
Доц. Григор Сарийски: Все още сме едва наполовина европейци 
Проф. Ганчо Ганчев: Изоставаме съществено от другите източноевропейски страни 
Изоставаме съществено от Румъния и от другите източноевропейски страни, заяви пред БНР проф. Ганчо Ганчев – 
макроикономист, преподавател в Югозападния университет. 
„Има някакво разминаване между оценките, които правителството дава само на себе си, и обективните факти, които 
наблюдаваме. Оттам идва и известно недоволство и чувство за неудовлетвореност. Ако България иска реално по-голямата 
част от населението да се чувства по-добре, би трябвало да ускорим темповете на растеж, а ускоряването на темповете 
предполага друг тип политика“, посочи той в интервю за предаването „Неделя 150“ на програма „Хоризонт“. 
„Стратегията на правителството е да поддържа стабилност в областта на публичните финанси, като тази стабилност се 
разглежда като предпоставка за постигане на устойчив дългосрочен растеж. На практика обаче страните, които постигат 
по-добри резултати, провеждат активна монетарна и фискална политика. Ние сме във валутен борд и практически 
правителството не провежда и фискална, и Централната банка по начало не може да провежда монетарна политика, при 
което всички инструменти за ускоряване на икономическия растеж на практика са блокирани, което е фундаменталната 
причина за нашето системно изоставане. Ние не провеждаме активна политика, която да стимулира икономиката“, 
продължи той. 
За оптимизма и гордостта от получения кредитен рейтинг 
Макроикономистът доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания на БАН отбеляза, че българите сме 
все още едва наполовина европейци и оставаме на последно място в ЕС. 
„С тези бавни стъпки, нямаме абсолютни никакъв шанс да догоним Европа“, категоричен бе той пред „Хоризонт“ и добави, 
че и инвестициите намаляват, а е важно и качеството им. 
„За да може да постигнем ефективен темп на растеж – устойчив и бърз, за да догоним ЕС, на нас ни трябват такива 
производства, които са съпоставими с европейските, трябва ни краен продукт. Точно тези инвестиции липсват – както 
външни, така и вътрешни“. 
Според него кредитният рейтинг не е възможността на страната да участва на финансовите пазари, а по скоро той определя 
до каква степен страната може да участва. 
„Това е нещо като оценката за поведение в училище. Имате добро поведение, но това в никакъв случай не отразява вашето 
икономическо състояние. Съседна Румъния има по-нисък кредитен рейтинг от нашия. Ако направим съпоставка по 
основния показател, който е БВП на човек по паритетна покупателна способност, България има 51% от средно 
европейското, т.е. българите са наполовина европейци по този показател. А Румъния има 65%. За периода 2014 – 2018 г. 
те са напреднали по този показател с 10 пункта, докато България напредва едва с 4 пункта“. 
„Кредитният рейтинг е оценка през призмата на това в каква степен финансово е стабилна съответната страна. Това не е 
цялостна оценка за икономическата политика, за проблемите, за перспективите, предложения за подобряване и т.н.“, 
добави мнението си проф. Ганчев. По думите му такива оценки се дават от МВФ и ЕК: 
„Там са реалните оценки, включително по отношение на политиката, социално-икономическите проблеми и т.н. 
Кредитният рейтинг е частична оценка с чисто прагматична насоченост. Един положителен кредитен рейтинг е нещо добро 
от гледна точка на това как България би се чувствала на кредитните пазари. Отвъд това не трябва да му се приписват 
някакви значения“. 
Енергетиката и политиката по газовите тръби 
„Русия ще продължава да ни възприема като нестабилен политически партньор, като партньор, на когото не може да 
разчита, и за съжаление това ще се отрази на нашата енергийна сигурност и върху цената на ресурсите и оттам и на 
конкурентоспособността на българското производство“, каза доц. Сарийски. 
Прогнозите 
Напредваме с много бавни стъпки, което постепенно ще ни доведе до провал, смята доц. Сарийски. Според него 
стратегическите ни стъпки са недомислени. 
„България стратегически, ако запазваме валутния борд, има смисъл да влезем в еврозоната като начин да се излезе от този 
механизъм. От друга страна залагаме прекалено много на възможността да влезем там, защото не е ясно при това 
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преструктуриране, което тече в еврозоната, дали те желаят страна като България да влезе. Не е ясно дали ние не залагаме 
на нещо, което е стратегически невъзможно“, коментира проф. Ганчев. 
Според доц. Сарийски Бюджет 2020 е предизборен.  
"Възможно е да има негативни шокове в рамките на ЕС и на световната икономика, което съществено да промени 
параметрите на бюджета и на това, което правителството ще може да разпределя", прогнозира проф. Ганчев.  
 
√ Екатерина Захариева участва в министерска среща на Форума „Азия-Европа“  
В Мадрид днес се открива 14-ата среща на министрите на външните работи на Форума „Азия-Европа“ (АСЕМ). Сред 
участниците е българският първи дипломат - вицепремиерът Екатерина Захариева. 
Срещата ще бъде председателствана от новия Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност Жозеп Борел. По време на първата работна сесия министър Захариева ще бъде водещ говорител. 
Министрите на външните работи ще обменят мнения относно начините за укрепване на сътрудничеството в широк кръг от 
области, като съсредоточат вниманието си върху следните централни теми: целите на ООН за устойчиво развитие, 
изменението на климата, предизвикателствата пред сигурността, равенството между половете и овластяването и ролята 
на жените за мира и сигурността, устойчивата свързаност. 
В рамките на форума Екатерина Захариева ще има двустранни срещи с министрите на външните работи на Виетнам Фам 
Бин Мин, на Казахстан - Мухтар Тлеуберди и на Република Корея Канг Кьонг-Хуа. 
С министъра на външните работи на Кралство Тайланд Дон Прамудвинай министър Захариева ще подпише 
междуправителствено споразумение за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за краткосрочно 
пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти. 
Форумът Азия – Европа (АСЕМ) е създаден през 1996 г. като форма за диалог и сътрудничество между Европа и Азия с цел 
укрепване на връзките между двата континента. 
В АСЕМ участват 53 партньори, сред които 51 европейски и азиатски държави, ЕС и секретариата на Асоциацията на 
страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). 
Партньорите от АСЕМ представляват 55% от световната търговия, 60% от световното население и 75% от световния туризъм. 
 
√ Британският премиер Борис Джонсън започва седмицата с размествания в кабинета  
Британският премиер Борис Джонсън ще започне седмицата след изборната си победа с размествания в кабинета. 
Седмица, в която депутатите ще се завърнат на работа във вторник, новата парламентарна сесия ще бъде открита 
официално с традиционната реч на кралицата в четвъртък, а в петък ще бъде внесено законодателството за Брекзит. 
Очаква се Борис Джонсън да използва внушителното си мнозинство от 80 места в Камарата на общините и да изгради 
възможно най-добрия екип, за да извади Обединеното кралство от ЕС на 31 януари. 
Очакванията на този етап са, че няма да станем свидетели на големи рокади, но някои депутати могат да получат големи 
повишения след изявите им в предизборната кампания, докато други бъдат понижени заради сериозни гафове. В 
категорията на последните попада и един от най-изявените брекзитиери – лидерът на Камарата на общините Джейкъб 
Рийс-Мог, който изчезна от сцената след неадекватните му коментари за големия пожар в „Гренфел тауър“ в Лондон. 
Други застрашени са министърът на търговията Лиз Тръс и министърът за Северна Ирландия Джулиън Смит - верен 
съюзник на Тереза Мей, който беше изолиран по време на кампанията. 
Бившият министър на отбраната Пени Мордант обаче може да се завърне на бял кон като награда за това, че подкрепи 
сделката за Брекзит на Джонсън, след като стана премиер. Тя беше уволнена от Джонсън, защото подкрепи другия основен 
претендент за лидер на торите Джеръми Хънт, но за оказаната впоследствие подкрепа се очаква тя да бъде възнаградена. 
Хора като Майкъл Гоув и заместник министърът на финансите Риши Сунак също могат да очакват големи повишения заради 
отличните им медийни изяви в кампанията. 
 
√ Шофьори на камиони планират блокади на пътища във Франция 
Професионални шофьори и други работещи в автомобилния транспорт се готвят от днес да блокират пътища във Франция 
в знак на недоволство от поскъпването на дизеловото гориво за камионите. Протестът е и срещу конкуренцията от 
чуждестранни превозвачи, съобщи френският вестник „Журнал дю диманш“. 
Протестите са на фона на общонационалната стачка в транспорта срещу пенсионната реформа и само седмица преди 
коледните празници, което допълнително усложнява обстановката с трафика във Франция. 
С приближаването на Коледа французите се опитват отрано да се подготвят за гостуването на роднини в други градове и 
като имат предвид непредсказуемото движение на влаковете през последните дни, показват предпочитание към 
пътуването с автомобил и услугите за търсене на спътници. При увеличения трафик по пътищата, действията на 
превозвачите може да предизвикат по-големи задръствания, отколкото общата стачка. 
Междувременно ръководството на френските национални железници SNCF реши да изтегли от смяна машинистите, 
диспечерите и кондукторите, които не участват в стачката, за да осигури наличен персонал в дните преди Коледа (20-22 
декември). Тази мярка е насочена предимно към запазване на движението на скоростните влакове TVG. 
В понеделник влаковете TVG ще се движат с 25 процента от нормалната честота. 30 процента ще е движението по 
регионалните влакове TER. 
 
√ Ердоган заплашва да затвори за САЩ базата в Инджирлик и радара в Кюреджик  
Турция може да затвори военновъздушната база Инджирлик и радара в Кюреджик за американците в отговор на заплахата 
от санкции и резолюцията за арменски геноцид на американския Сенат, обяви турският президент Реджеп Таийп Ердоган. 
Предупреждението идва дни след като комисията по външни работи на американския Сенат подкрепи законопроект за 
санкции срещу Анкара заради покупката на руски зенитни комплекси С-400. 
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Реджеп Тайип Ердоган определи приетата от американския Сенат в четвъртък резолюция, признаваща събитията от 1915 
г. като геноцид, като „изцяло политическа“. Той не изключи възможността при определени условия Турция да затвори 
двете важни военни съоръжения на нейна територия, използвани от Съединените щати. 
„В нужния момент ще обсъдим въпроса с всички наши институции. Ако се налага, ще затворим както базата „Инджирлик“, 
така и тази в Кюреджик. Ако срещу нас бъдат въведени мерки като санкции, ние ще дадем необходимия отговор срещу 
тях в рамките на реципрочността“, каза той. 
Въпреки това обаче турският президент подчерта, че е много важно и двете страни да не предприемат стъпки, увреждащи 
двустранните отношения, които да не могат да бъдат поправени. 
 
БНТ 
 
√ Пулмолог: Една печка замърсява колкото 18 коли  
София не е в челните редици на замърсени градове в Европа, според климатолога проф. Георги Рачев. Иначе най-вредни 
за хората са малките прахови частици от 2,5 микрона, защото те навлизат в дихателната система и увреждат органите, 
обяви за БНТ пулмологът Александър Симидчиев. 
България трябва да използва норматива на Световната здравна организация за замърсяването на въздуха, а не този на 
Европейския съюз, каза в " Денят започва с Георги Любенов, пулмологът д-р Александър Симидчиев. Този на Световната 
здравна организация за нормални стойности на замърсяване е два пъти по-нисък. 
Д-р Александър Симидчиев, пулмолог: Знаем, че всяко едно качване качва здравните рискове. Затова е необходимо да сме 
запознати със здравните рискове. В никакъв случай не искам да се всява паника, става въпрос да знаем. 
Според д-р Симидчиев маските са елементарна защита. Като мерки той предлага хората да гледат стойностите и да избират 
път с по-ниско замърсяване, да затварят прозорниците, когато навън е по-мръсно, отколкото в стаята. Според него най-
вредни са най-малките фини прахови частици - от 2,5 микрона. 
Д-р Александър Симидчиев, пулмолог: Колкото са по-дребни частиците, толкова по-навътре влизат в дихателната система 
и достигайки до алвеолите те се резорбират, влизат в кръвта и увреждат всички органи и системи на човешкото тяло. 
Колите и твърдото битово гориво са най-големият замръсител, каза още д-р Симидчиев, като според него една печка 
замърсява колкото 18 коли. 
Според омбудсмана Диана Ковачева общината вече взима мерки. 
Диана Ковачева, омбудсман: Обсъждат се мерки дори за инкриминиране на изгарянето на отпадъците, сега разбира са, 
не всичко трябва да бъде престъпление, нека се обмисли внимателно и тази мярка, да се види дали ще има преванативен 
контрол т.е. превенцията дали ще е налице - хората да са наясно, че освен административно-наказателни има и 
наказателни мерки. 
София не е в челните редици на замърсяване, както се търди, каза пък климатологът проф. Георги Рачев. 
Проф. Георги Рачев, климатолог: София диша сравнително чист въздух. Ние превишаваме европейските норми около два 
пъти по отношение на фини прахови частици някъде 60 дни в годината, а трябва да сме 35 дни в годината по отношение 
на среднодевната концентрация. 
Мъглите в Софийското поле задържат мръсния въздух над столицата, обясни той. 
Проф. Георги Рачев, климатолог: Те ще ги има още години напред, въпросът е какво влагаме като стопанска дейност в тях. 
Когато задуха вятър, нивата на замърсяване падат. Така ще стане и с Южния вятър, който очакваме през седмицата, 
прогнозира още климатологът. 
 
√ Проф. Генчо Начев: Повече от 120-130 болници в България не са необходими  
Болниците в страната са твърде много и всички си затварят очите. Повече от 120-130 болници в България не са необходими, 
а в момента са над 300. Това преструктуриране ще доведе до отделяне на повече средства и за възнаграждения и ще 
натовари структурите с реална дейност, защото много от тези болници имат изкуствена дейност. Това заяви в Сутрешния 
блок на БНТ директорът на болница "Света Екатерина" професор Генчо Начев. 
"Сестрите имат право да протестират, но техният протест не може да се каже, че е някакво изолирано явление", коментира 
протестите пред Министерския съвет професорът. Според него това, че не протестират лекарите, не значи, че ситуацията с 
тях е много по-добра. Той изрази увереност, че премиерът ще ги приеме, но въпросът е какво ще стане след това. "Няма 
големи и малки болници, разликата се получава от дейността, която се извършва в по-големите и по-малките градове, а 
това рефлектира върху обема пари, които се разпределят за работни заплати", каза професор Начев. 
Той беше категоричен, че не е разбито доверието между обществото и лекарите, но в медиите излизат неблагополучни 
случаи, които се преекспонират и да се дават заключения преди оценката на експертните органи. 
 
√ Очаква се шефът на Пътно управление - Перник днес да напусне поста си  
Очаква се днес шефът на Пътното управление в Перник Петър Басмаджиев да напусне поста си, след като беше хванат да 
шофира в нетрезво състояние. 
При рутинна проверка в събота срещу неделя, пътните полицаи са установили, че настоящият общински съветник е седнал 
зад волана под влияние на алкохол. По информация на БНТ, при проверката дрегерът е отчел близо 1,6 промила. 
По закон, при такова нарушение го грози отнемане на книжката и затвор от 1 до 3 години. 
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„Дневник“ 
 
√ Данъчните не са активни в събирането на здравните вноски  
Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). Заглавието е на "Дневник". 
Ако се абстрахираме от суматохата около мръсния въздух, която се превърна в сезонен феномен, след местните избори на 
преден план излиза дебатът около увеличаване на местните данъци. Причината е твърдението на общините, че са 
необходими допълнителни приходи, но последствията не са много ясни. Най-лесният вариант е общините да увеличат 
ставките за всички, без да се интересуват от директните и косвените икономически и социални ефекти от това. Другият е 
да се подходи избирателно с цел уеднаквяване на данъчната практика, например чрез промени на данъчните оценки на 
жилищата в различните райони на населените места, или чрез въвеждане на нов данъчен компонент – например такъв, 
който зависи от замърсяването на различните моторни превозни средства. Третият вариант, който е едновременно 
избирателен, но има и общ ефект за всички данъкоплатци, е увеличаване на събираемостта на данъците. 
Последният подход всъщност се отнася с еднаква сила както за местните данъци и такси, така и за преките и косвените 
данъци, а също и за социалните и здравните осигуровки. Увеличаването на събираемостта засяга сравнителна ограничена 
група от физически лица и предприятия, но облекчава натиска за осигуряване на допълнителни приходи чрез увеличаване 
на данъците на всички останали. Освен за местните данъци, същият дебат се води от години за здравноосигурителните 
вноски, 
без да се обръща внимание на възможностите за повишаване на събираемостта им. 
В тази връзка поискахме данни от Националната агенция за приходите (НАП) за здравнонеосигурените хора, които са част 
от периодично наблюдение и оценка, като обаче те трябва да се разглеждат след няколко уточнения. Първото е, че данните 
са към края на годината, което може да изкриви данните и в двете посоки – лица, които 11 месеца не са осигурени, внасят 
осигуровките през декември и отпадат от сметката, а такива, които не са плащали само през октомври, ноември и 
декември са част от нея. Второто е, че изчислението е по метода на изключването – от броя на лицата, подлежащи на 
задължително здравно осигуряване е намален с пребиваващите в чужбина и броят на осигурените. Проблемът тук е, че 
НАП използва данни за лицата, подлежащи на задължително здравно осигуряване от Главна дирекция "Гражданска 
регистрация и административно обслужване", според която броят им през 2017 г. е близо 8,4 млн. души. Същевременно 
по данни от преброяването на населението от НСИ през 2011 г. то е около 7,3 млн. души, а през 2017 г. е малко над 7 млн. 
души. Третото е, че липсва статистика за хората, които емигрират или имат непостоянна заетост в страни членки на ЕС и 
които се осигуряват извън България. Казано накратко – предоставените данни от НАП са по-скоро ориентир, отколкото 
точно изследване, на чиято база могат да се предприемат мерки или да се правят политики. 
От предоставените данни се вижда, че 
през 2017-2018 г. се наблюдава спад на здравнонеосигурените, 
който се дължи в най-голяма степен на намаляване на броя на безработните и в значително по-малка степен на групата 
"Други". Това развитие изглежда естествено на фона на прегряващия пазар на труда, глада за работна ръка и сравнително 
стръмното увеличение на възнагражденията. Прави обаче впечатление, че групата "Други" представлява близо половината 
от всички здравно неосигурени, което, от една страна, я прави твърде голяма, за да се игнорира, но от друга, липсата на 
яснота за нейната структура прави предлагането на мерки за справяне с проблема почти невъзможно. 
Общото заключение от представените данни е, че през последните две години размерът на повечето групи 
здравнонеосигурени граждани, за които НАП има информация, се увеличава, а това показва липса на активни мерки за 
намаляването им. При двете групи, в които се наблюдава намаление, трудно може да се говори за резултат от някакви 
действия, тъй като безработните най-вероятно намаляват заради икономическия подем, а включените в "Други" не е ясно 
защо намаляват. С други думи, 
не изглежда приходната агенция да полага необходимите усилия, 
за да увеличи събираемостта на здравни вноски. 
С няколко общи допускания може да се направи ориентировъчно, но силно подценено, изчисление за пропуснатите ползи 
в резултат на пасивното отношение на НАП към здравно неосигурените лица. Според чл. 40, ал. 5 от Закона за здравно 
осигуряване лицата, които не са осигурени по трудово правоотношение или за сметка на държавния бюджет дължат 
осигуровки върху половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица за съответната година. 
Според чл. 109, ал. 1 здравноосигурителните права се губят ако за последните 36 месеца не са платени три осигурителни 
вноски, дължими за своя сметка, и се възстановяват при заплащане на всички дължими вноски за последните 60 месеца 
(ал. 2). С други думи здравно неосигурените могат да имат дължими вноски между 3 и 60 месеца, т.е. за разглеждания 
период средногодишните пропуснати ползи са в размер на между 32 млн. лв. и 634 млн. лв. Ако приемем, че веднъж 
платили дължимите вноски за стари периоди тези хора продължат да се осигуряват при минималния размер на изисквана 
вноска, то това 
ще носи допълнителни около 11 млн. лева месечно. 
Изчисленията обаче не включват тези, които не са осигурени по трудово правоотношение, не са самоосигуряващи се, но 
са декларирали доход за съответната година, тъй като те следва да начислят вноската върху брутния си облагаем доход – 
вместо на половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Точна оценка на 
допълнителните приходи, които приходната администрация може да събере при целенасочени усилия за прилагане на 
закона е трудна с наличните данни, но със сигурност те ще са повече от хипотезата за плащане на минимално допустимите 
месечни вноски, дължими от хора без доходи. Така например, справка на Министерството на финансите от миналата 
година сочи, че през ноември 2018 г. е имало над 5 хиляди души с прекъснати здравноосигурителни права, които обаче са 
получили доходи от наеми през 2017 г. за около 36 млн. лева, или средно по около 600 лева на месец. 
Мерките за повишаване на събираемостта би следвало да имат за цел да поставят всички задължени лица пред равни 
изисквания, тъй като ако едни спестяват задълженията си, те автоматично се прехвърлят върху коректните платци. Такъв 

https://ime.bg/bg/articles/povee-pari-za-zdrave-bez-vdigane-na-osigurovkata/
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например беше един от основните проблеми с топлофикационните услуги в страната. Нещо повече – предоставената 
статистика от НАП не включва социално слабите, тъй като според чл. 40, ал. 2, т. 5 от Закона за здравното осигуряване те 
се осигуряват за сметка на държавния бюджет. С други думи, неплащането на осигуровки не е в резултат на невъзможност, 
а по друга причина. 
Липсата на действия за намаляване на здравнонеосигурените лица създава два генерални проблема. 
Първият вече беше споменат – необходимост от допълнителни средства и натиск за увеличаване на 
здравноосигурителната вноска. Това създава проблем с разплащанията от НЗОК, тъй като системата работи на 
разходопокривен принцип – каквото постъпи като приходи, се харчи като разходи, а касата не разполага с оборотен 
капитал или резерв, на който може да разчита. В резултат на това задължения на касата се прехвърлят през тримесечия и 
години, което води до забавени плащания към компаниите в сектора, а оттам – междуфирмена задлъжнялост. Затова и 
години наред болниците трупат задължения, а намаляването им през последните години се дължи в по-голяма степен на 
административни мерки, отколкото на коректно разплащане от страна на НЗОК. 
Другият голям проблем е, че се създава стимул за "източване" на здравната каса. Така например един човек не внася 
дължимите осигурителни вноски, но в даден момент се оказва, че има нужда от медицинска интервенция. Ако цената на 
интервенцията е по-голяма от вноските, които дължи – не повече от 1224 лв. през 2018 г. и 1344 през 2019 г., той ги внася 
и ползва услугата, ако ли не – директно плаща цената на услугата. По този начин 
има хора, които се възползват от всички облаги на държавната здравноосигурителна система, 
като си избират кога да участват в нея. По този начин всички загуби се понасят от НЗОК, а всички плюсове – от частното 
лице, а когато парите не стигат – от цялото общество. 
Идеята за повишаването на размерите на данъци, осигуровки, такси и т.н. често се повдига, защото предлага, поне 
привидно, лесен и бърз отговор на натиска за увеличаване на публичните разходи. Това обаче има нежелани странични 
ефекти – облагодетелства некоректните и наказва коректните платци, което създава допълнителните стимули последните 
също да станат некоректни. Подходът трябва да е точно обратният – търсене на решения, които запазват личната данъчно-
осигурителна тежест, но я разпределят върху широка база, т.е. върху всички, получаващи доходи от даден вид или 
извършващи сходни дейности. Именно това се постига с мерките за повишаване на събираемостта. Разбира се, преди да 
се пристъпи към повишаване на данъците има и ред други мерки, които могат да се предприемат, като оптимизиране на 
разходите, намаляване на злоупотребите, осигуряване на различни приходоизточници, свиване на обхвата на услугите и 
т.н. 
 
√ Екоминистърът не се притеснява от проверката на прокуратурата за водата на Перник  
Не се притеснявам от проверката на прокуратурата. Ще дадем всичката необходима информация, за да си свърши тя 
работата и ще съдействаме в максимална степен. Това каза министърът на екологията Нено Димов по "Нова телевизия" по 
повод определението на Окръжна прокуратура – Перник, че заедно с министъра на регионалното развитие Петя Аврамова, 
носят вина за водната криза в Перник. Градът е на режим от 11 ноември, като вода има по десет часа на ден, а от тази 
седмица тя ще се пуска само за шест часа. 
Сега Специализираната прокуратура трябва да прецени дали да образува досъдебно производство. По Би Ти Ви 
говорителят на окръжна прокуратура – Перник прокурор Николай Цветков коментира, че според него има достатъчно 
данни това да бъде направено. Ако това стане, предстоят проверки и назначаване на експертизите, които да установят има 
ли нарушения и кой ще носи отговорност. 
Според прокурор Цветков двамата министри са демонстрирали пълно бездействие до ноември и не са изпълнили 
задълженията си по закон. Той изрази мнение, че отговорност трябва да се търси също от ръководителя на "Басейнова 
дирекция" - Благоевград, областният управител, кмета и ръководителя на ВиК-Перник. 
Нено Димов от своя страна обясни, че ролята на МОСВ е само да утвърждава заявките на ВиК дружеството за искания обем 
вода. Той се защити, че не е негова работа да знае от къде ще се взима тя, тъй като освен от язовир "Студена" дружеството 
имало още над 25 източника за черпене на вода. 
Като единствена своя грешка Димов посочи, че може би е закъсняла проверката за черпене на вода от "Студена" от 
Радомир. Това може да става само при аварийна ситуация, а проверка миналия месец на МОСВ установи, че е правено без 
да има такава. В отговор на въпрос, екоминистърът, който е в кабинета от квотата на ВМРО, уточни, че е готов да поеме 
отговорност, ако премиерът му я поиска. 
По-рано през седмицата регионалният министър Петя Аврамова пък коментира, че единствената нейна грешка е 
забавянето на въвеждането на водния режим. 
Седем години поред въздухът в София ставал по-добър 
Коментирайки проблемът с мръсния въздух в София Нено Димов отбеляза, че в последните седем години има константно 
подобряване на неговото качество. Той изрази мнение, че с вдигането на стандарта на живот на живеещите в града са се 
вдигнали и изискванията им към околната среда. 
Нено Димов посочи, че общините имат три години да постигнат обещаните резултати за подобряване на качеството на 
въздуха, като тази е първата. Една след изтичането им, може да има санкции при неизпълнение. 
На въпрос за използването на боклук за горене, Димов посочи, че България е единствената страна в ЕС, която има 
ограничение на това количество и повтори тезата си, че у нас това е значително по-слабо разпространено решение, 
отколкото в другите страни от ЕС. "Това, което приемаме е десет пъти по-малко от това, което изнасяме", допълни той. 
Нено Димов посочи, че над 90% от вноса на гориво от отпадъци е за нуждите на циментовата индустрия. 
 
√ Шотландия предупреди Джонсън, че не може да я задържи в Обединеното кралство насила  
Първият министър на Шотландия Никола Стърджън предупреди британския премиер Борис Джонсън, че не може да 
задържи Шотландия в Обединеното кралство против шотландската воля, предаде "Ройтерс", цитирана от БТА. 

https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/12/13/4005385_za_prokuraturata_dvama_ministri_sa_vinovni_za_krizata/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/11/30/3999271_ekoministerstvoto_ustanovi_che_voda_ot_iazovir_studena/
https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/12/13/4005606_ministur_avramova_klimatichnite_promeni_sa_osnovnata/
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"Ако той си мисли, че казаното от него "Не" по въпроса слага край на тази история, то той ще открие, че греши в най-висша 
степен", посочи Стърджън пред Би Би Си. "Не може да задържите Шотландия в Обединеното кралство против волята й. 
Ако Обединеното кралство трябва да продължи да съществува, то това може да бъде само на основата на съгласието", 
каза още Стърджън и допълни, че ако британският премиер е уверен, че шотландците искат да останат в Обединеното 
кралство, то той трябва да им позволи да се произнесат на референдум по този въпрос. 
Джонсън и неговото правителство нееднократно казаха, че няма да организират нов референдум за шотландската 
независимост. Но Стърджън подчерта, след като Шотландската национална партия спечели 48-те места от общо 59-те, 
излъчвани от Шотландия в британския парламент, че нейната партия е получила мандат за организиране на нов 
референдум. 
Междувременно британският премиер Борис Джонсън посочи, че водещ приоритет на неговото правителство е напускане 
на ЕС на 31 януари догодина и постигане на ново търговско споразумение с ЕС до края на следващата година. 
Представителят на британското правителство Майкъл Гоув, който е канцлер на херцогство Ланкастър, увери, че сега, след 
като извоюва мнозинство от 80 депутати в парламента, Борис Джонсън ще работи по двоен приоритет - изпълнение на 
обещанието за осъществяване на Брекзит и наливане на пари в британската здравна система. 
Всичко за: Преговорите за Брекзит (842)  
Борис Джонсън посети Шотландия, но не постигна разбирателство с лидера на страната. 
"Мога да ви уверя, че ние ще имаме възможност да гласуваме законопроекта за излизане на Обединеното кралство от ЕС 
съвсем скоро", допълни Гоув пред телевизия "Скай нюз" и каза, че Лондон е приключил разговорите си с ЕС относно нова 
рамка на търговска сделка и приятелско сътрудничество до края на следващата година. 
Същевременно заместник-министърът на финансите Риши Сунак каза днес пред телевизия Би Би Си, че законодателството 
за Брекзит ще бъде внесено отново за обсъждане в парламента преди Коледа, предаде "Ройтерс". 
Запитан дали правителството ще спази обещанието си и ще изготви проектозакон за увеличаване на финансирането за 
националната здравна система, заместник-министърът каза: "Мисля, че всеки би се съгласил, че националната здравна 
система е приоритет номер едно на британския народ. Това е нашият вътрешнополитически приоритет номер едно и 
мисля, че този нормативен акт ще подчертае този ангажимент." 
 
√ САЩ очаква двойно увеличаване на износа си за Китай след сключено споразумение  
Първата фаза от търговското споразумение с Пекин, договорена в петък, е напълно готова въпреки необходимостта от 
превод и до две години ще увеличи два пъти американския износ за Китай. Това заяви пред телевизия Си Би Ес (CBS) 
постоянният търговски представител на САЩ Робърт Лайтхайзър, цитиран от "Ройтерс", предаде БТА. 
Той изтъкна, че сигурно ще има някои редакции по текста, но иначе той е напълно готов. Търговското споразумение е 
забележително, въпреки че не решава всички проблеми из основи, посочи търговският представител, цитиран от "Франс 
прес". 
По думите му в документа не става въпрос само за селско стопанство, но има и елементи за защита на интелектуалната 
собственост, за технологиите, валутите, финансовите услуги. Лайтхайзър не посочи конкретна дата за подписването на 
споразумението, но в петък той спомена първата седмица на януари. 
Постигнатата в петък договорка между Вашингтон и Пекин позволи да настъпи примирие в търговската война между двете 
най-големи икономики в света, започнала през март 2018 година. 
 
√ Маратонските климатични преговори в Мадрид приключиха без споразумение за емисиите  
Маратонските климатични преговори в Мадрид приключиха днес, като ключовото решение как да се регулира световният 
пазар за въглеродни емисии остана за следващата година, предаде "Асошиейтед прес". 
След две седмици дискусии и два дни удължена работа делегатите на близо 200 държави приеха декларации, 
призоваващи за по-амбициозно намаляване на парниковите газове и за подпомагане на по-бедните държави, търпящи 
последиците от климатичните промени. 
Окончателният документ от преговорите, които трябваше да приключат в петък, напомня на държавите да спазват поетите 
ангажименти за климатичните цели до 2030 година колкото е възможно повече през идната година, допълва ДПА. 
Въпреки че това бяха най-дългите климатични преговори в историята на 25-те конференции на ООН за климата, 
преговарящите оставиха нерешен един от най-трънливите въпроси за следващата среща в Глазгоу догодина. 
Въглеродният пазар поставя цена на емисиите въглероден диоксид, основният газ, предизвикващ парников ефект, и 
позволява на страните и компаниите да търгуват с квотите за въглеродни емисии, които могат постепенно да се намаляват 
и така да се насърчава прилагането на нисковъглеродни технологии. 
Европейски държави и други страни посочиха, че е по-добре да няма споразумение как да се управлява търговията на 
квотите за въглероден диоксид, отколкото да има слабо споразумение. Преговорите бяха придружени от време на време 
от протести на природозащитници и представители на туземните народи. 
Сред приетите документи е декларация, призоваваща страните да поемат по-амбициозни ангажименти за намаляване на 
парниковите си емисии. Това е необходимо, за да се изпълни целта, заложена в споразумението за климата от Париж през 
2015 година - да не се допуска повишение на световната температура с над 1,5 градуса по Целзий до края на века. 
Досега светът е на път да постигне 3 до 4 градуса повишение, като последиците за много страни ще бъдат драматични. 
Освен това държавите се ангажираха да заделят средства за най-уязвимите страни, за да ги компенсират за последиците 
от тежките природни катастрофи, което е един от най-належащите проблеми на малките островни държави. 
Природозащитниците обаче обвиняват най-богатите държави в света, че не се ангажират достатъчно с климатичните 
промени. 

https://www.dnevnik.bg/temi/pregovorite_za_brekzit/
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Парижкото споразумение може да е жертва на катастрофа, при която виновникът е избягал, извършена от шепа мощни 
въглеродни икономики, но те са на грешната страна в битката, на неправилната страна на историята, каза Дженифър 
Морган, изпълнителен директор на "Грийнпийс интернешънъл". 
Блокиращите климатичните преговори Бразилия и Саудитска Арабия, подпомогнати от безотговорното слабо чилийско 
ръководство, въртят сделки с въглеродния диоксид и мачкат учените и гражданското общество, каза тя. 
Чили председателстваше преговорите, които се наложи да бъдат преместени в Мадрид заради антиправителствените 
протести в страната. Въпреки натиска да се стигне до положителни резултати, екоактивистите критикуваха чилийското 
правителство на президента Себастиан Пинера, че не се отказва от въглищните електроцентрали до 2040 година. 
 
Еconomic.bg 
 
√ ДФЗ изплаща днес 750 млн. лв. за директни плащания 
До 20 декември 2019 г. фондът планира да плати и финансовото подпомагане по мярка 13 от ПРСР 
ДФЗ изплаща днес 750 млн. лв. за директни плащания Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати днес общо 750 млн. лв. за 
директни плащания на земеделците. От тях 635 млн. лв., предвидени за плащания по Схемата за единно плащане на площ 
(СЕПП) и 115 млн. лв. за схемите за обвързано подпомагане, които са вече преведени.  
Земеделските стопани ще получат субсидиите си, съгласно разчетите за месец декември, които се запазват без промяна 
от първоначално одобрените директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер 
до 750 млн. лв. 
ДФЗ планира до 20 декември 2019 г. да плати и финансовото подпомагане по мярка 13 от Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014-2020 - за необлагодетелствани райони. За целта на фонда са необходими общо до 83,8 млн. 
лв.  
С решението на МС от миналата седмица бяха осигурени допълнителни 41,5 млн. лв., които не достигаха, за да са обезпечи 
превеждането на субсидиите на всички кандидати по мярка 13, подали заявления за Кампания 2019 г. 
 
В. Дума 
 
√ България може да съди Европарламента заради пакета "Мобилност" 
Страната ни ще стане жертва на предвидените ограничения за превозвачите 
Връщането на камионите в страната на регистрацията и почивката на водачите, това са двата спорни въпроса от пакет 
"Мобилност", по които е постигнато съгласие между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС. 
България обаче не е доволна и транспортният министър Росен Желязков каза, че ако решението стане факт, страната ни 
ще го оспорва пред Съда на ЕС. Шофьорите на тежкотоварни камиони ще могат да спят не повече от 45 часа в кабините, а 
през останалото време трябва да са в хотел, който ще се плаща от работодателя. Освен това водачите са задължени да се 
връщат в страната, в която е регистрирано превозното средство, поне веднъж на 4 седмици, независимо къде се намират. 
Камионите пък ще трябва да се връщат в държавата, в която е регистрирана фирмата, поне веднъж на 8 седмици. Въвежда 
се и изискване камионите и микробусите да бъдат оборудвани с т.нар. умни тахографи, които да отчитат международните 
операции. За камионите срокът е до 2025 г., а за микробусите - до 2026 г. България е сред страните, които е против 
връщането на камионите и почивката на шофьорите извън кабината.  
С постигнатото съгласие се слага край на фирмите пощенски кутии в транспорта, коментира председателката на 
транспортната комисия в ЕП Карима Дели. Министърът на транспорта Росен Желязков каза, че когато законодателните 
изменения по пакета "Мобилност" станат факт, България ще заведе дело пред Съда на ЕС. "Заявили сме ясно намерението 
си, че ще търсим арбитража на съда, защото предложените мерки са непропорционални", каза Желязков след среща с 
представители на международните превозвачи, цитиран от БНР.  "За мене е изненадващо това, което са направили 
Комисията по транспорта и Европейският парламент, защото е пипнато тук-там, но ограниченията за нас си остават. Целта 
е да се накаже периферията, разбирайте балтийските държави, Румъния, България, което е жалко", коментира Халил 
Летифов, председател на Комисията по транспорт в българския парламент. Той очаква правителството да проведе 
разговори по темата следващата седмица и прогнозира протести на превозвачи. Според евродепутата Ангел Джамбазки 
процедурата по приемането на пакета "Мобилност" е била "скандално опорочена". В сегашния си начин на функциониране 
ЕС защитава до голяма степен интересите на Франция и на Германия. "Митът за Европа на две скорости е факт. Франция и 
Германия си гонят чисто икономическите интереси и гледат на останалите държави от съюза като на периферия, от която 
могат да изсмукват работната ръка. Това е истинското лице на Брюксел", допълни Джамбазки. 
 
В. Монитор 
 
√ По-малко болни работници харчат повече пари от бюджета 
Дълги менте листове тежат на държавата, а не „уикенд“ почиващите 
През 2019 г. намалява средният брой работещи, които са ползвали болничен лист заради общо заболяване, но в 
тазгодишния бюджет е предвидено да се похарчат с 12 млн. лева повече. Това показва справка на социалното ведомство 
в писмен отговор на ресорния министър Деница Сачева на депутатски въпрос. 
За 2019 г. са предвидени 474 млн. лева за болнични поради общо заболяване, до края на септември средно месечно са 
боледували 136 хил. работещи. От справката прави впечатление, че броят на работниците намалява спрямо 2018 т., когато 
са били 144 души, но за техните почивки по болест парите се увеличават с 12 млн. лева. Това означава, че анализът на 
синдикатите е верен и бюджетът се източва не с почивки около празниците, а от дългите липси на работещите. 
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През последните години има трайно нарастване на болничните то обаче не е при краткотрайните до 7 дни, за които се 
твърди, че разтягат почивката на осигурените, а при тези с продължителност между 15 и 30 дни. Те пък се издават не от 
личните лекари, а от болниците, които имат интерес от по-голям прием, за да си вържат бюджета. Данните са от анализ на 
КНСБ, изготвен въз основа на данни на НОИ за изплатените болнични в периода 2011-2018 г. Според него ръстът на 
изплатените обезщетения в този период е над 2,1 пъти - общият годишен разход за парични обезщетения за временна 
неработоспособност поради общо заболяване през 2011 г. е 256 млн. лв., а през 2018 г. стига до 556 млн. лв. 
Проучване на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) показва, че за изплащане на обезщетения при 
заболяване държавата и бизнесът заплащат общо около 710 млн. лева годишно. От тях 160 млн. лв. бизнесът за първите 
три дни, а останалата сума - НОИ за остатъка от дните по болничен лист, издаден от личен лекар или здравно заведение. 
Наскоро управляващите опитахаб да отменят плащането на първия ден от болничния, което е ангажимент на 
работодателите от 2010 г. Мотивът беше, че така ще се ограничат злоупотребите с фалшиви болнични, вземани най-вече 
за удължаване на почивните дни. Впоследствие премиерът Бойко Борисов отмени решението. 
Работодателските организации изпълниха миналата седмица заканата си да не участват в Националния съвет за 
тристранно сътрудничество, докато в дневния му ред не бъде включен проблемът с болничните. Правителството обсъди 
на тристранка увеличението на минималната заплата, която от 1 януари става 610 лв., само със синдикатите, които 
подкрепиха решението. Само една работодателска организация - Съюзът за стопанска инициатива, присъства на 
заседанието, което е първо след смяната на социалния министър, но гласува против увеличението. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели отказва да плаща първите три дни от болничния. Синдикатите 
пък заплашват с протести при намаляване на обезщетението. Финансовото министерство категорично отказва този 
ангажимент да се върне към НОИ, тъй като това означава около 200 млн. лв. повече разходи в бюджета на държавното 
обществено осигуряване. 
 
√ Още 3 млрд. лева европари за пътища и градове 
Общините ще имат равен достъп до парите 
До 2027 г. близо 3 млрд. лева от новата европейската програма за развитие на регионите ще бъдат вложени в нови пътища 
и подобряване на градската среда. Парите ще се използват за преодоляване на дисбаланса между регионите, обяви Петя 
Аврамова по време на обучение на училището за политика „Димитър Паница“. 
Подобряването на пътищата е предпоставка за привличане на инвестиции и развитие на бизнес, така че хората да имат 
поминък и да не напускат родния си край, стана ясно от думите на регионалния министър. 
С тези пари ще бъдат финансирани проекти от всяко населено място, всички ще имат равен достъп до ресурси. Ще се даде 
възможност няколко общини да работят заедно в един проект обхващайки по-голяма територия на влияние и 
обединявайки няколко европейски програми за финансиране. 
Инструмент за преодоляване на регионалните различия са промените в Закона за регионалното развитие и Закона за 
управление на средствата от европейските структурни и европейски фондове, за да дадат финансовата опора, рамката и в 
същото време свободата за провеждане на регионална политика. 
До края на ноември т.г. от досегашната програма „Региони в растеж“ са обновени 39 големи и средни български града с 
1,5 млрд. лева. По линия на европейската солидарност до момента са ремонтирани 21 пътни участъка с дължина над 343 
км на стойност над 295 млн. лева, като всеки един от проектите е важен за живота на хората в съответния регион. Като 
пример тя даде изграждането на магистрала „Хемус“, която ще спомогне за изравняване условията на живот между 
Северна и Южна България. Общият брой на населението, за което ще има полза от тази магистрала, е около 2,9 млн. души 
върху площ от почти 44% от територията на страната. „Надеждите на Северозапада са свързани и със скоростния път Видин 
– Ботевград, а на Югозападна България – с доизграждането на „Струма“, отбеляза още министърът и подчерта, че и по 
двата проекта се работи усилено. Аврамова съобщи още, че е на финалната права и друг мащабен строеж - обходът на 
Габрово. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Европейското законодателство за водите не се нуждае от промени  
Крайната оценка на Европейската комисия  показа, че Рамковата директива за водите на ЕС (РДВ) е преминала успешно 
проверката за годност. Със заключението си институцията признава, че целите на закона „са толкова актуални, колкото са 
били и по време на неговото приемане“, а също и че той е довел до „по-високо ниво на защита на водите и до по-добро 
управление на риска от наводнения“. Природозащитната организация WWF и нейните партньори от коалицията „Живи 
реки“ приветстват извода на ЕК като голяма победа в името на природата. С това се слага край на продължилия близо две 
години процес по оценяване актуалността на РДВ. А ЕК напълно отхвърля възможността за нейното преразглеждане и 
подтиква държавите-членки чрез прилагането ѝ да поемат курс към връщане на живота в реките.  
Посланието на ЕК е ясно: РДВ е ключов стълб на европейското законодателството в областта на околната среда и трябва 
да остане в сегашния си вид. Резултатите от проверката за годност подчертаха, че забавянето в постигането на заложените 
в РДВ цели се дължи „до голяма степен на недостатъчното финансиране и слабото им интегриране в секторните политики, 
а не на недостатък в законодателството“. Заключението идва заедно с Доклада за състоянието на околната среда на 
Европейската ресорна агенция, който подчертава че РДВ е от съществено значение за спирането на загубата на 
биоразнообразие на континента.  
„Обявявайки, че Рамковата директива за водите е актуална, Европейската комисия всъщност застава рамо до рамо 
със стотиците хиляди европейски граждани, учени и природозащитници, които подкрепяха закона през последните 
две години“, коментира Андреас Баумюлер, ръководител на отдел Естествени ресурси към WWF, Европейски политики 

https://wwf.us3.list-manage.com/track/click?u=af4c65ff6517d72e3446682cc&id=75c5287c09&e=78bbbe8076
https://wwf.us3.list-manage.com/track/click?u=af4c65ff6517d72e3446682cc&id=6edea4f372&e=78bbbe8076
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(Брюксел). „А Зеленият пакт на ЕК трябва да гарантира, че правителствата ще предприемат конкретни действия 
по прилагането на РДВ до 2027 г. и това ще бъде подкрепено със специално финансиране.“  
Подкрепата за РДВ се простира надлъж и шир  
Тази година 375 386 души застанаха зад РДВ чрез кампанията на WWF #ProtectWater, която улесни гражданското участие 
в обществените консултации на ЕК по този въпрос. Това превърна общественото допитване в третото най-голямо в 
исорията на Европейския съюз. Миналата седмица над 5500 учени изпратиха отворено писмо изпратено до ЕК с призив да 
запази РДВ и да сложи край на катастрофалния спад в биоразнообразието в сладководните екосистеми. По данни на 
доклада на WWF „Жива планета“ , за 45 години сладководните видове в глобален мащаб са намалели с 83 %.  
Състоянието на водите у нас  
България е сравнително бедна на води. Реките съставляват едва 0.3% от територията на страната ни, което я нарежда сред 
държавите с най-малък ресурс в световен мащаб. Още повече, България попада в географски ширини, които са 
чувствителни към климатичните промени. Това оказва съществено влияние върху динамиката и количеството на валежите 
и се отразява пряко върху хидрологичния режим на реките. Това вече се усеща явно при проблемите с недостига на вода 
за Перник, който е на воден режим до пролетта на 2020 г. Жителите на града могат да разчитат на вода едва десет часа в 
денонощието. WWF предупреждава, че неизпълнението на целите на РДВ може да доведе до траен недостиг на вода в 
някои райони у нас.  
Следващи стъпки  
WWF призовава за постигане целите на РДВ най-късно до 2027 г. Все още има дълъг път, който трябва да бъде изминат. 
Към момента 60 % от повърхностните води на ЕС не са в добро състояние. Причината е, че държавите-членки позволяват 
те да бъдат експлоатирани по начини, причиняващи трайни вреди, като изграждане на язовири и практикуване на 
неустойчиво замеделие. Сега пред правителствата се открива безпрецедентна възможност за утрояване на усилията за 
опазване на водите на тяхна територия. Европейската комисия трябва да включи всички участници в амбициозната визия 
за здрави и чисти води, която изисква политическа воля, инвестиции и стриктно прилагане на законодателството. 
 
√ Силно повишение на борсите в Европа на фона на изборната победа на Борис Джонсън  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха силен ръст в ранната търговия в петък на фона на 
категоричната победа на консерваторите на Борис Джонсън на парламентарните избори във Великобритания, предаде 
Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 6,49 пункта, или 1,59%, до 414,07 пункта. Немският DAX регистрира ръст 
от 172,25 пункта, или 1,30%, до 13 393,89 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 добави 100,38 пункта 
към стойността си, или 1,38%, достигайки ниво от 7 373,85 пункта. Френският CAC 40 напредна с 65,42 пункта, или 1,11%, 
до 5 949,68 пункта. 
Пазарите се надяват, че Джонсън, който ще получи абсолютно мнозинство в британския парламент, ще успее да изпълни 
плана си да реализира Брекзит на 31 януари, с което да сложи край на политическата несигурност на острова. 
На този фон британският паунд поскъпна с 2,1% до 1,34 долара, което е най-високото равнище от май миналата година. 
Инвеститорите бяха окуражени и от информацията, че САЩ и Китай са постигнали споразумение за т.нар. „първа фаза“ от 
търговското споразумение. 
Оптимизъм на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха вчерашната търговска сесия с ръстове, след като Си Ен Би 
Си съобщи, позовавайки се на свои източници, че САЩ и Китай са постигнали принципно споразумение за т. нар. „първа 
фаза“ на търговската сделка между двете страни. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 220,75 пункта, или 0,79%, до 28 132,05 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 63,27 пункта, или 0,73%, до 8 717,32 пункта, докато 
широкообхватният Standard & Poor’s 500 напредна с 26,94 пункта, или 0,86%, до 3 168,57 пункта. Двата индекса записаха 
рекордни върхове. 
Си Ен Би Си съобщи в четвъртък, че преговарящите от САЩ предлагат да отменят новите мита върху вноса от КИтай, 
влизащи в сила на 15 декември, и да понижат с до 50% действащите мита върху китайски стоки на стойност 360 млрд. 
долара. 
Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви в Twitter, че САЩ са „МНОГО близо до постигане на ГОЛЯМА СДЕЛКА 
с Китай“. „Те го искат, ние също го искаме!“, добави той. 
На този фон акциите на Caterpillar и Micron Technology поскъпнаха съответно с 1,90% и 3,47%. 
Банковият сектор също регистрира печалби на фона на нарастващата доходност по американските облигации. Книжата на 
J.P. Morgan Chase, Bank of America и Citigroup поскъпнаха съответно с 2,86%, 3,12% и 2%.  Доходността по 10-годиши и 2-
годишни американски ценни книжа достиган сътоветно 1,896% и 1,66%. 
Силен ръст в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в последния ден от търговската 
седмица на фона на постигнатото принципно споразумение между САЩ и Китай за търговската сделка, предаде 
Маркетоуч. 
Пазарите в Азия последваха оптимизма на Уолстрийт, след като вчера стана ясно, че Вашингтон и Пекин са се договорили 
за първата фаза от търговското споразумение и че новите американски мита, които се очакваше да влязат в сила на 15 
декември, ще бъдат отменени. По информация на американските медии споразумението между двете страни включва и 
намаляване на вече действащите американски мита, в замяна на което Китай ще финализира мащабна покупка на 
селскостопански продукти от САЩ. 

https://wwf.us3.list-manage.com/track/click?u=af4c65ff6517d72e3446682cc&id=0e5a748302&e=78bbbe8076
https://wwf.us3.list-manage.com/track/click?u=af4c65ff6517d72e3446682cc&id=ed5c7d1278&e=78bbbe8076
https://wwf.us3.list-manage.com/track/click?u=af4c65ff6517d72e3446682cc&id=4ff8552496&e=78bbbe8076
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В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се повиши с 51,98 пункта, или 1,78%, до 2 967,68 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite отчете ръст от 24,22 пункта, или 1,48%, до 1 660,55 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
напредна с 685,74 пункта, или 2,54%, до 27 679,88 пункта, като акциите на Tencent и HSBC поскъпнаха с 3,44% и 2,99%. 
На пазарите се отразиха положително и Федералния Резерв на САЩ и Европейската централна банка да запазят водещите 
си лихви без промяна. 
Основният индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 18,33 пункта, или 0,08%, до 23 391,86 пункта, като 
книжата на Fast Retailing поскъпнах с 4,39%. Междувременно индексът Танкан на Японската централна банка, измерващ 
доверието сред големите производители в страната, достигна най-ниското си ниво от повече от шест години. 
Южнокорейският измерител Kospi отчете ръст от 32,90 пункта, или 1,54%, до 2 170,25 пункта, след като акциите на Samsung 
и SK Hynix скочиха с 2,63% и 5,40%. 
В Австралия ASX се повиши с 30,90 пункта, или 0,46%, до 6 739,70 пункта, като книжата на BHP поскъпнаха с 1,94%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 0,52 пункта, или 0,10%, до 542,98 пункта. BGBX40 се понижи с 0,05 пункта, или 0,05%, до 108,50 пункта. BGTR30 
изтри 0,14 пункта от стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 495,60 пункта. BGREIT се понижи с 0,07 пункта, или 0,05%, 
до 130,07. 
 
√ Шведската централна банка обяви проект за електронна крона, започва тестове догодина 
След Франция, шведската централна банка също обяви планове за създаване и тестване на цифрова валута за 
разплащания. 
Вече е избрана компания за техническата реализация на проекта, при който се предвижда да бъде разработена платформа, 
позволяваща да се извършват плащания с електронна крона през мобилен телефон, с кредитни карти, умни часовници и 
т.н. 
На този етап се предвижда тестването на платформата да продължи поне до 31 декември, 2020 година с възможно 
удължаване на срока за още 7 години. Тестовете ще обхванат симулации за извършване на плащания в търговски вериги, 
през платежни системи и „други области на платежната система на Швеция“, се казва в официално съобщение на 
шведската централна банка. 
Централната банка на Швеция става една от първите в света, която пристъпва към активно тестване на използване на 
цифрова валута в качеството й на основно платежно средство вместо традиционните пари. 
По-рано френската централна банка също обяви, че ще започне тестване на собствена дигитална валута през 2020 г. 
 
√ Гърция одобри схема за намаляване на лошите кредити на банките  
Гръцкият парламент прие система от държавни гаранции, която цели да намали огромния обем от необслужвани и 
рискови кредити на частните банки, който се натрупа по време на финансовата криза. 
Схемата за защита на активите „Херкулес“ ще използва държавни гаранции на стойност от 12 милиарда евро. Планът ще 
позволи на банките по-ефективно да конвертират лошите кредити в ценни книжа, разпределяйки ги на пакети, 
степенувани според риска им. Подобна процедура преди време беше използвана и в Италия, информира Асошиейтед 
прес. 
В момента, отпуснатите от гръцките банки кредити, смятани за рискови или необслужвани, са на стойност около 75 млрд. 
евро. Според оценки на централната банка около 40% от кредитите отговарят на тези критерии и ограничават 
кредитирането, достъпно за бизнеса, и нанасят вреда на икономическото възстановяване на страната. 
Очаква се планът да помогне на банките да се освободят от половината от необслужваните заеми през следващите 18 
месеца.  
 
√ Китай отмени планираните допълнителни мита върху някои американски стоки  
Допълнителните мита върху някои американски стоки, вариращи от царевицата и пшеницата до превозни средства и 
авточасти, които трябваше да влязат в сила на 15 декември, бяха отменени от Китай. Двете страни се споразумяха в петък 
за „първа фаза“ на търговската сделка. 
Китай се надява да работи съвместно със Съединените щати на базата на равноправие и взаимен респект за правилното 
уреждане на опасенията на всяка от страните и за стимулиране на стабилното развитие на американо-китайските 
икономически и търговски отношения, се казва в съобщението на сайта на финансовото министерство. 
Наложените досега от Китай мита върху вносни американски стоки ще останат в сила. „Китай се надява, въз основа на 
равноправие и взаимно уважение, да работи със САЩ, правилно да се решат опасенията на всяка от двете страни и да се 
насърчи стабилното развитие на американско-китайските икономически и търговски отношения“, гласи част от 
изявлението относно митата на китайския Държавен съвет, публикувано на сайтовете на редица китайски институции, 
включително финансовото министерство. 
 

https://apnews.com/ce262cf0c7c53f634fdcbb621a446a75
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