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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Нова ТВ 
 
√ Може ли частният бизнес да повиши доходите? 
Има ли откъде да дойдат парите за заплати?  
„Доходите не са спрели да се повишават, откакто сме в ЕС. През последните години растат с порядъка на 8-10%. Догодина 
нашата прогноза е за 8,4% ръст”, заяви в „Здравей, България” председателят на Асоциацията на индустриалния капитал 
Васил Велев. 
Той продължи със статистиката и посочи, че като икономика растем много по-бързо от средноевропейското ниво. Ръстът 
на европейската икономика бил около 2%, а на българската – около 3,5%. В същото време по равнище на доходите сме 
последни в ЕС. Това било така, защото сме на последно място по БВП на глава от населението, както и на последно място 
сме по производителност на труда. 
„България е сред страните с най-малка продължителност на трудовия път. Сред страните сме и с най-малко работни дни в 
годината”, уточни Велев. 
„Доходите и пазарът на труда са двата големи проблема. Според мен част от причината за протестите е това, че хората не 
виждат друг начин, с който да повлияят върху доходите си. Друг проблем е, че именно в условията на недостиг на работна 
сила се говори за внасяне на работна ръка”, коментира бившият социален министър Иван Нейков. 
По думите му в основата на цената на труда стои квалификацията. Когато тя няма влияние върху доходите, единственият 
вариант са протестите. Васил Велев обаче не се съгласи с тази теза и заяви, че в някои сектори има такава връзка. 
Цялото интервю гледайте тук. 
 
Actualno.com 
 
√ За да имаме високи доходи, трябва да работим повече и да крадем по-малко  
За да имаме високи доходи, трябва да работим повече и да крадем по-малко. Това заяви председателят на АИКБ Васил 
Велев, коментирайки вечната тема със заплатите в България. Директно попитан от Нова телевизия вярно ли е, че фирмите 
в България имат много кратък живот - между 3 и 5 години, той не отрече, но обяви, че имало много фирми с по 1 човек, а 
в България било пълно с предприятия с многогодишна история. Мит е, че българските компании са като светулки, беше 
неговата теза. 
 
Novini.bg 
 
√ Ще се вдигнат ли заплатите в частния сектор?  
Доходите не спират да се повишават през годините. Тази година се наблюдава същата тенденция, коментира в студиото 
на сутрешния блок на Нова телевизия Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) относно 
това ще се вдигнат ли заплатите в частния сектор. 
"Догодина нашата прогноза е за 8,4% ръст”, каза той. 
„Като икономика България расте много по-бързо от средноевропейската. Продължаваме обаче да бъдем на последно 
място по равнище на доходите. Това е така заради БВП“, напомни Велев. 
Според Иван Нейков, бивш социален министър, напрежението в страната в момента е, защото хората не виждат 
инструмент да се повишат доходите. 
На въпрос може ли да има чувствително повишение на заплатите в България през 2019 година, Велев отговори, че доходите 
на един човек се увеличават 2-3 пъти по-бързо от производителността. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://nova.bg/news/view/2018/11/26/232981/%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%BB%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/


2 

 

 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 

Investor.bg 
 
√ По-важното от изминалата седмица 
България 
При отсъствието на премиера Бойко Борисов парламентът гласува в средата на седмицата оставката на вицепремиера с 
ресор икономическа и демографска политика Валери Симеонов и избра на негово място Марияна Николова, която до този 
момент беше началник на кабинета му. Против гласуваха от БСП и ДПС, а депутатите на "Атака" не бяха в залата, след като 
по-рано стана ясно, че лидерът им Волен Сидеров е против назначаването на Николова. След назначаването си тя поиска 
толеранс от две седмици, за да се запознае по-отблизо с дейността, която трябва да върши. 
Депутати от ГЕРБ предлагат промени в Закона за движение по пътищата, според които автомобил, засечен да пътува без 
винетка по платената пътна мрежа, няма да може да мине през годишен технически преглед, нито пък да напусне страната. 
Промените са свързани с въвеждането на електронна винетка за автомобилите от началото на следващата година. 
Междувременно международната рейтингова агенция Fitch запази оценката си за България без промяна. Рейтингът на 
страната остава ВВВ в чуждестранна и местна валута със стабилна перспектива. В плюс на България са стабилните външни 
и публични финанси, както и плановете за поетапно присъединяване към еврозоната. Като минус се отчитат ниските 
доходи и влошаващата се демография. Анализаторите на агенцията очакват ръстът на БВП да достигне 3,7% тази година и 
да се забави до 3,5% през 2019 г. 
Таванът на обезщетенията при смърт на пътя за причинени емоционални страдания остава само за периферния кръг от 
роднини и близки. Те ще могат да получават до 5 хил. лв., докато за съпрузи, деца и родители ще се запази сегашното 
положение - колкото определи съдът. Това приеха депутатите в зала на второ четене. 
Търговците на горива на дребно ще трябва да включват допълнителна информация в касовите бележки, които издават на 
своите клиенти. В тях на отделен ред ще се посочва сумата на дължимия акциз, ДДС, продажната стойност на всеки вид 
гориво, както и покупната му цена от търговеца на едро без начислените косвени данъци. Това предвиждат предложенията 
за промени в Наредба 18 на Министерството на финансите, публикувани на сайта му. 
Европа и еврозоната 
Лидерите на 27-те страни от ЕС одобриха единодушно споразумението за излизане на Великобритания от съюза, обяви 
председателят на Европейския съвет Доналд Туск. "ЕС-27 одобри Споразумението за напускане и Политическата 
декларация за бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство", каза Туск след по-малко от час от началото на 
срещата на върха на блока в Брюксел. Лидерите на 27-те, оставащи в съюза държави, приеха съвместна декларация, в 
която поемат ангажимента да предприемат необходимите мерки, за да може споразумението да влезе в сила на 30 март 
2019 г., така че "да се осигури организирано напускане". В декларацията се обещава "възможно най-близко партньорство 
с Обединеното кралство" след раздялата и се изказва благодарност за усилията на главния преговарящ на ЕС Мишел 
Барние. Освен това 27-те държавни и правителствени ръководители призовават британския парламент да одобри 
сделката. 
Британският премиер Тереза Мей заяви, че за разлика от своите колеги в ЕС, не се чувства тъжна днес. По нейните думи 
не е необходим втори референдум във Великобритания за принадлежността към ЕС. Попитана дали споделя тъгата на 
останалите държавни и правителствени ръководители от ЕС, изразена днес почти единодушно, Мей отговори 
отрицателно. Разбирам, че другите са тъжни. За нас важното е да продължим напред, добави премиерът. 
Както се очакваше, Европейската комисия отхвърли минимално ревизирания бюджет на италианското правителство. 
Проектът нарушава правилата на ЕС, поради което стартирането на процедура по дефицит срещу страната е „гарантирано", 
заяви заместник-председателят на комисията Валдис Домбровскис. Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер искаше 
да обсъди възможно решение на спора в събота на съвместна вечеря с италианския премиер Джузепе Конте. До решение 
обаче не се стигна. 
Федералното правителство на Германия наложи окончателно спиране на износа на оръжия за Саудитска Арабия. Досега 
то се отказваше само от нови разрешения. Освен това бяха издадени 18 забрани за влизане срещу лица, участващи в 
убийството на журналиста Джамал Кашоги. 
Федералната статистическа служба публикува подробните резултати за развитието на икономическата продукция през 
третото тримесечие. Както вече беше посочено при първата бърза оценка, брутният вътрешен продукт се е свил с 0,2% в 
сравнение с предходното тримесечие (+ 1,1% на годишна база). Спирачните ефекти произтичат главно от външната 
търговия и частното потребление. Последното се свива основно от ограниченията на домакинствата при закупуване на 
коли, пояснява Destatis. 
 



3 

 

 
 

С оглед на икономическия спад федералният министър на икономиката Петер Алтмайер призовава за намаляване на 
корпоративния данък. В момента те са по-високи в Германия, отколкото в други големи индустриализирани страни. Дали 
плановете ще минат в голямата коалиция, е съмнително, тъй като СПД засега ги отхвърля. 
Германо-френските планове за въвеждане на бюджет за еврозоната се сблъскаха в еврогрупата с по-сдържана реакция. 
Наред с други неща критика отнесе предложението, че то не съдържа определен обем. Двустранният френско-германски 
компромис предвижда, че средствата могат да бъдат използвани, за да за да се намалят икономическите различия между 
евро членките и за по-доброто предотвратяване на кризи. 
Разговорите за посредничество между Европейския парламент и представителите на държавите членки на ЕС по 
проектобюджета на ЕС за следващата година се провалиха. И двете страни не можаха да се споразумеят своевременно за 
бюджетен план. Комисарят по бюджета Гюнтер Йотингер обяви, че скоро ще представи нов проект. Ако до 1 януари няма 
компромис, ЕС ще трябва да работи с извънредни бюджети. Той ще разполага с една дванадесета от бюджета за 2018 на 
месец. 
Гръцката централна банка изготви план за преструктуриране на вътрешния банков сектор. Предлага се да се създаде 
дружество със специална цел, което да отнема кредитни рискове по текущата балансова стойност от четирите системно 
важни банки в страната (Piraeus Bank, Eurobank, National Bank of Greece и Alpha Bank). След това лошата банка може да 
секюритизира заемите. За да я подкрепят с капитал, банките трябва да прехвърлят отсрочени данъчни кредити от загуби, 
пренесени в лошата банка. Засега не е ясно дали Европейският банков орган и ЕМС ще одобрят плановете. 
Косовското правителство започна търговска война със Сърбия и Босна и Херцеговина. Вносът от двете страни подлежи на 
мита от 100%. Обосновката е, че Косово изпитва огромни минуси в търговията с двете страни поради ограничения на 
достъпа. Друга възможна причина е неуспешен опит на Косово да стане член на "Интерпол". Косовското правителство е 
убедено, че Сърбия е осуетила приема на страната. 
САЩ 
Правителството на САЩ възнамерява да затегне контрола върху износа в 14 високотехнологични области, включително 
изкуствения интелект и микропроцесорната технология. Преди да могат да бъдат изпълнени плановете, са разрешени 30 
дни за консултация. Срокът изтича на 19 декември. Този ход следва да бъде насочен основно срещу Китай. Китайското 
правителство вече обяви намерението си да се противопостави на мерките. 
Американският търговски представител Робърт Лайтайзър представи междинен доклад, в който се посочва, че 
досегашните мита на САЩ не са накарали Китай да направи отстъпки в практиките си. Става дума за актуализация на 
доклад от 53 страници за разследването на практиките на Китай в областта на интелектуалната собственост съгласно 
раздел 301 от Търговския закон от 1974 г. Тази проверка и първоначалният доклад от март предоставиха правното 
основание на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита върху почти половината от целия внос от Китай. 
ЕС, Китай, Канада, Мексико, Норвегия и Русия са поискали от арбитражен съд на СТО да вземе решение относно 
законосъобразността на американските мита върху стоманени и алуминиеви продукти. Основният въпрос е дали 
аргументите на САЩ, които обосновават митата с въпроси за националната сигурност, са коректни. 
Глобалната икономика  
Спадът в цените на петрола продължи неотслабващо през тази седмица. Дали ОПЕК ще забави производството с оглед на 
това развитие вероятно ще стане ясно на следващото заседание на картела на 6 декември. Саудитска Арабия отново 
призова останалите държави от ОПЕК да намалят добива си. 
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ОИСР намали прогнозата си за растежа на световната икономика. Глобалната икономическа продукция ще се увеличи само 
с 3,5% през следващите две години. Преди това се очакваше ръст от 3,7% за 2019 г. ОИСР оправдава ревизията надолу с 
ескалацията на търговския спор и увеличеното напрежение на финансовите пазари. 
  

 
 
√ Теменужка Петкова, Иван Иванов и Делян Добрев ще обсъдят днес енергийната сигурност 
Възможностите пред интеграцията на газовия пазар също ще бъдат засегнати по време на кръглата маса  
Енергийният министър Теменужка Петкова, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов и 
председателят на Комисията по енергетика и депутат към ГЕРБ Делян Добрев днес ще обсъдят рисковете и перспективите 
за енергийната сигурност на Югоизточна Европа на кръгла маса, съобщава БНР.  
Според организаторите от Центъра за изследване на демокрацията и Фондация „Конрад Аденауер“ този регион 
продължава да бъде изолиран енергийно от останалата част от континента. 
Националните енергийни пазари са малки и в повечето случаи зависими от Русия като доставчик на петрол и природен газ, 
твърдят те. 
По този начин, въпреки че балканските страни са най-бедните в енергийно отношение държави в Европа, те плащат едни 
от най-високите цени за вносни енергийни източници. 
България играе ключова роля за разрешаване на дългосрочните регионални енергийни предизвикателства, като особено 
важно в това отношение е осъществяването на междусистемната газова връзка с Гърция, смятат организаторите. 
На днешната кръгла маса ще бъдат обсъдени още възможностите пред интеграцията на газовия пазар и приоритетите на 
България за подобряване на енергийната сигурност в региона. 
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√ Теменужка Петкова: България отстоява мястото си на газовата карта на Европа 
Няма официална информация от Газпром, но е сигурно, че България работи за това да запази своето стратегическо място 
на газовата карта на Европа чрез големи енергийни проекти. Това заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова 
пред Нова телевизия. 
Газоразпределителният център представлява инфраструктура, даваща възможност да се доставя природен газ и 
създаването на платформа за търговия с природен газ. За да стане това факт, трябва да имаме необходимите количества 
на природен газ в страната, обясни Петкова и припомни изграждането на LNG (втечнен газ) тръбопровода и 
интерконектора, свързващ България с Гърция. 
Предпроектно проучване показва, че един от възможните източници за доставка е руският природен газ, заяви министърът 
във връзка с газопровода "Турски поток". 
Трябва да изчакаме официалното съобщение от страна на "Газпром", заяви Петкова. Реализацията ще бъде изцяло 
съгласувана с европейското законодателство. 
Петкова уточни, че европейските правила предвиждат пазарни тестове. "Ще видим дали ще бъде резервиран капацитет 
за такъв проект. Само тогава ще се пристъпи към неговата реализация. Никой няма да направи нещо, което да накърни 
интересите на България", обясни Петкова. 
В енергетиката има и много геополитика, но такива проекти трябва да се разглеждат в рамките на икономическите 
интереси и ползите за страната ни, смята тя. 
Първоначални анализи показват, че инвестицията е 2,6 млрд. лева в инфраструктура и компресорни инсталации. Ако бъде 
реализиран подобен проект, за период от 20 години "Булгартрансгаз" ще има печалба над 4 млрд. лева, заяви министърът. 
Ако България не предприеме адекватни действия, Газпром ще изпълни желанието си от 1 януари да не използва 
трансбалканския път. Петкова подчерта липсата на гаранции за инвестициите в инфраструктура, като вложените ресурси 
може да не се използват от руска страна. 
Категорично не приемам, когато някой се опитва да заблуждава хората, заяви Петкова в отговор на критиката от страна на 
Светослав Малинов от Движение за България (ДБ). 
Припомняме, евродепутатът Светослав Малинов публикува отговор на ЕК за евентуално изграждане на АЕЦ "Белене". В 
него се казва, че проектът трябва да бъде одобрен от ЕК. 
Проектът АЕЦ "Белене" е нотифициран като нов проект в регламента на ЕК. При промени в инвестиционния проект 
държавите членки са задължени да нотифицират с допълнително съобщение ЕК. Това, по думите й, не е повторно 
одобрение на енергиен проект. 
Според Теменужка Петкова не трябва да се гледа едностранно на процеса. България е вложила голям ресурс, а всички 
анализи показват, че в целия регион след 2030 година ще има недостиг на електрическа енергия, затова търсенето на 
инвеститор не трябва да бъде спирано. Този проект е един от най-безопасните в света, гласи доклад на ЕК. 
 
БНР 
 
√ ТЕЦ "Марица Изток 2" - проблеми и възможни решения 
М. Владимиров: Напрежението между Русия и Украйна няма да се отрази на доставките на газ за България  
Един от основните проблеми за лошото финансово състояние на ТЕЦ "Марица Изток 2" са високите цени на емисиите, 
които трябва да закупува централата, каза за "Хоризонт" енергийният министър Теменужка Петкова: 
"В последните две години Българският енергиен холдинг закупува тези емисии от името на ТЕЦ "Марица Изток 2" и 
съответно увеличава дълга на ТЕЦ "Марица Изток 2" към БЕХ. Това се отразява неблагоприятно върху дружеството 
безспорно, тъй като на практика се получава така, че цената на емисиите, която плаща ТЕЦ "Марица Изток 2", тя на практика 
не се включва в себестойността на произведената електрическа енергия, тъй като емисиите достигнаха 25 евро в края на 
месец август. Това са близо 50 лева. Ако бъдат включени в себестойността на енергията, какво на практика се  случва? В 
регулираната цена Комисията за енергийно и водно регулиране е признал на ТЕЦ "Марица Изток 2" 5 евро за емисия. 
Оттам идва основният проблем". 
През годините се налага изкуствено митът, че ТЕЦ „Марица Изток 2“ е ключов за електроенергийната ни система, подчерта 
от своя страна Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. В предаването „Преди всички“ той изказа 
мнение, че това не е така: 
"Все още имаме излишък, може би 3 пъти по-големи мощности за генериране на електроенергия отколкото е средното 
потребление през годината. Разбира се, ТЕЦ „Марица Изток 2“ играе ключова роля в пиковите часове през зимата“. 
Според него обаче по скоро трябва да се мисли за резервни мощности, които да се използват в кризисни ситуации. 
Владимиров смята за възможно решение, ТЕЦ „Марица Изток 2“ да премина на природен газ. Природният газ е не само 
значително по-екологично чист, но и е възможно да поевтинее в бъдеще, обясни той. 
Според Владимиров не трябва да се притесняваме за транзита на газ за страната ни на фона на напрежението между Русия 
и Украйна в Азовско море: 
„Дори в най-нагорещените месеци на конфликта между Украйна и Русия през 2014-2015 г. преносът към България не беше 
спиран“, припомни той. 
Днес Центърът за изследване на демокрацията и Фондация „Конрад Аденауер“ организират кръгла маса „Рискове и 
перспективи пред енергийната сигурност на Югоизточна Европа“. Те напомнят, че балканските държави може да са 
енергийно най-бедните в Европа, но плащат прескъпо за вносни енергийни източници. 
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√ Над 100 фирми участват в търговското изложение на българските производители "Златен лъв“ 
Търговското изложение на българските производители „Златен лъв“ беше открито в зала Универсиада в столицата. За 
поредна година повече от 100 фирми представят богато разнообразие от дамска и мъжка конфекция, спортни и детски 
стоки, козметика, обувки и хранителни продукти.  
В следобните часове на първия ден от откриването на поредния търговски форум изложбената зала е препълнена от 
клиенти, които избират българското качество. 
"Невероятни продукти откривам. Вече съм редовен клиент на страшно много от фирмите за натурални сокове и, разбира 
се българската козметика. Невероятна е", сподели посетител. 
Изложението събира на едно място производители и търговци от цялата страна, които представят своите нови стоки и 
колекции. Новост тази година е организирането на аграрпазар, който ще се провежда всеки петък, събота и неделя, а 
клиентите ще могат да закупят продукти директно от родните мандри, пекарни и винарни.  
Изложението на българските производители продължава до 8-ми декември. 
 
В. Монитор 
 
√ Ева Майдел: България е сред лидерите във въвеждането на технологии във финансовата индустрия 
България е един от лидерите във въвеждането на повече технологии във финансовата индустрия. У нас се предлага карта, 
с която да се плаща без пин код, само с пръстов отпечатък. Това заяви евродепутатът в ефира на Нова тв. 
"За да се преборим с недоверието е много важно да осъзнаем, че технологиите са толкова добре развити, че няма как 
някой да открадне пръстовия ни отпечатък от чашата. Дори и той да бъде откраднат, не може да бъде използван за 
плащане", каза евродепутатът. 
Майдел уточни, че технологиите разпознават 3D релефа на пръста и няма как да бъдат заблудени от восъчен отпечатък. 
Запаметява се и начина, по който държите телефона, колко бързо пишете и други движения. Тази информация подпомага 
сигурността.  
По нейните думи това означава, че в България има много хора, които се доверяват на новите технологии и ги намират за 
по-бързи и лесни. Всяка една технологична компания има високи нива на сигурност, част от системите пазят сложна 
комбинация от кодове, но не и самия пръстов отпечатък. Майдел заяви, че до 2020 г. ще има 50 милиарда свързани 
устройства. 
 
√ Няма предпоставки за предсрочни избори, категоричен бе Цветанов във Варна 
БСП и президентът Румен Радев може много да искат предсрочни избори, но към този момент няма предпоставки за 
такива. . Това коментира във Варна председателят на ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията, Цветан Цветанов.  
Той бе категоричен, че управленската програма се изпълнява стриктно и по отношение на нея ГЕРБ и „Обединени 
патриоти“ нямат никакви различия. „Минималната работна заплата ще стане 560 лв. през 2019 г., а в края на управленския 
ни мандат ще достигне 650 лв. Осигуряването на достойни европейски доходи на гражданите е една от нашите основни 
цели“, каза той и допълни, че силата на ГЕРБ е, че може да носи отговорност и поема реални ангажименти към хората. 
„Смятам, че самостоятелно явяване на ГЕРБ на изборите е форма на отговорност. Винаги сме казвали, че една партия, която 
претендира, че има своята идентичност и системност, трябва да носи своята отговорност“, каза Цветанов във връзка с 
предстоящите през 2019 година избори за местна власт и Европейски парламент. 
Той бе категоричен, че ако спечели изборите догодина, партията ще работи в диалог с тези, които смятат и биха 
подкрепили дадените общини на изпълнителната власт. 
Цветанов подчерта, че сега управляващите са доказали, че имат воля за борба с корупцията. „Всяко лице, заемащо 
публична длъжност, е длъжно да декларира доходите и имуществото си и където възникнат съмнения, е нормално да има 
и проверки“, отбеляза той. 
„Случващото се във Варна в последните години е доказателство, че кметът Иван Портних върши отлично работата си. 
Градът се развива и съм уверен, че до 1-2 години ще бъде дори още по-привлекателна дестинация“, подчерта зам.-
председателят на ГЕРБ преди срещата си с членове и симпатизанти на партията в морския град. 
Той коментира още, че се поддържа постоянен диалог със структурите в цялата страна, като е важно да има обратната 
връзка за проблемите, които поставят хората по места. Даде за пример спирането на новата наредба на Министерството 
на икономиката за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с 
нефт и продукти от нефтен произход, която засяга земеделските производители. 
Цветанов заяви още, че няма да има коледни бонуси за депутатите и определи като фалшива новина изнесената 
информация, че народните представители ще вземат по 6 000 лева към заплатите си за предстоящите празници. 
„Благодаря Ви, че веднага можем да опровергаем поредната фалшива новина. Няма такова нещо“, категоричен бе 
Цветанов. Той уточни, че за пръв път чува за въпросните бонуси и характеризира информацията като несъстоятелна и 
спекулативна.   
 
Капитал 
 
√ България иска по-голяма защита на правата на гражданите след Brexit 
Лидерите на ЕС одобриха сделката за Brexit, топката е в полето на Великобритания 
По време на срещата на лидерите на ЕС в неделя, която прие документите за оттеглянето на Великобритания от евросъюза, 
България получи своя малък Гибралтар. 
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В заявленията след срещата според премиера Бойко Борисов, страната е прокарала допълнителен текст, в който се 
подчертава, че Европейският съвет (т.е. правителствените и държавните ръководители на страните от ЕС) "ще демонстрира 
особена бдителност по отношение на защитата на правата и интересите на гражданите". Според текста тази бдителност 
ще се отнася не само за преходния период до края на 2021 (или 2022 г.), в който Великобритания ще продължава да спазва 
европейските правила, но и в бъдещите й отношения с ЕС. 
В същите заявления, Испания успя да включи текст, в който изключва Гибралтар – анклавът в най-южния край на 
Иберийския полуостров, който е част от Великобритания, от бъдещите преговори между ЕС и Обединеното кралство. По 
този начин Мадрид се опитва да спечели точки в спора си с Лондон за суверенитета на скалата (диспут, който се води от 
началото на XVIII век). Заради статута на Гибралтар (който не се променя даже с тези пояснения) Испания заплашваше да 
наложи вето почти до последния момент над споразуменията за оттегляне на Великобритания. 
Заявленията касаят теми, който, според страните членки не са били адекватно отразени в другите приети документи след 
срещата – Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС и политическата декларация за бъдещите отношения 
между ЕС и Обединеното кралство. 
Права, квоти и служби  
В текста, който България е прокарала, няма нещо кой знае колко ново. Но той подчертава необходимостта Великобритания 
да не променя в дългосрочен план правата на европейските граждани, които пребиват на нейна територия. 
В момента според Споразумението за оттегляне на Великобритания техният статут няма да се промени по никакъв начин 
до края на преходния период (който ще изтече в края на 2021 или 2022 г.). Влезлите преди края на този период граждани 
ще имат право да останат и да направят необходимите пет години престой, за да получат право на постоянно пребиваване. 
След края на преходния период Обединеното кралство се задължава в рамките на осем години, когато има спорове за 
статута на заселилите се там европейски граждани, британските съдилища да търсят предварително становището на 
Европейския съд. След това обаче Великобритания, поне на теория, може да промени както си иска своето 
законодателство. 
Другата тема, която премиерът Борисов специално подчерта по време на изказването си пред българските журналисти, е 
специалният текст, който призовава Великобритания да продължи да изпълнява задълженията си по Парижкото 
споразумение за климата. Ако Лондон реши, може още през 2022 г. да се откаже от цялото енергийно законодателство на 
ЕС. Първо, това може да доведе до поскъпване на правата за емисии на въглероден диоксид, ако ЕС реши да поеме квотата 
на Великобритания. Затова за този текст особено настоятелна беше Полша, а Борисов направи връзка с въглищните 
централи у нас. На второ място, подобен подход може да доведе до по-малко екозадължения за британския бизнес, който 
ще го направи по-конкурентен на европейския и глобалния пазар. Заради това Франция също беше особено активна за 
този текст. 
Борисов не пропусна да спомене и любимата си тема за службите за сигурност. Той подчерта, че трябва да продължи 
сътрудничеството с Великобритания в тази област. В тази сфера обаче все още има много неясноти. Например Лондон иска 
да остане част от Европол, както и да продължи да има достъп до информационната система на Шенген (какъвто например 
няма България), въпреки че няма да е член на ЕС. 
Два документа и две пожелания 
В неделя лидерите на ЕС одобриха два документа. Първият е споразумението, определящо условията за британското 
излизане от съюза. То включва т.нар. сметка за развода на стойност 39 млрд. паунда, правата на европейските граждани 
във Великобритания и "резервния план" за Северна Ирландия, тоест начин за избягването на въвеждането граница между 
две части на Ирландия, ако търговските преговори се провалят. 
Вторият документ е политическа декларация, която определя какви могат да бъдат отношенията между Обединеното 
кралство и ЕС след Brexit, включително в сферата на търговията и сигурността. В него например се казва, че двете страни 
ще работят за максимално близки отношения в бъдеще. 
Освен това Европейският съвет прие обичайните си заключения и отделно заявление след края на срещата. Двете, 
очертават каква ще бъде политиката на 27-те в бъдеще. 
Един тъжен ден 
Според повечето лидери, включително и премиерът Борисов, днешното заседание е един тъжен ден, както за ЕС, така и 
за Великобритания. Като по договорка (каквото може и да е имало) повечето отказваха да коментират възможността 
британският парламент да отхвърли Споразумението за оттегляне или дори възможността за втори референдум. "Всеки 
трябва да е наясно какво голяма трудност предстои на колегата Тереза Мей във Великобритания", каза Борисов, с което 
обясни и липсата на обичайната му словоохотливост по всякакви въпроси. 
Споразумението за оттегляне на Великобритания тепърва трябва да бъде ратифицирано от британския и европейския 
парламенти. И докато в Брюксел не се очакват проблеми, то не така стоят нещата в Уестминстър. В британския парламент 
има силна опозиция срещу споразумението. Част от консерваторите са недоволни от предвидената възможност 
Великобритания да остане прекалено дълго в митнически съюза с ЕС, а няколко от тях пък се надяват с вота си против да 
предизвикат нов референдум. Представители на юнионистите от Белфаст не харесват възможността за въвеждане на 
макар и минимални гранични проверки по ирландската граница. В същото време надеждата на опозиционните 
лейбъристи е с гласуването си против да предизвикат предсрочни избори. 
Дори и споразумението да мине, преговорите по Brexit далеч не са приключили. След 29 март 2019 г., когато 
Великобритания вече няма да е част от ЕС, започват разговорите по бъдещите отношения между тях. Те трябва да 
приключат до края 2022 г. и ще бъдат не по-малко трудни. 
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√ Предвидимите дисбаланси 
България свети в червено по три показателя 
През миналата седмица Европейската комисия публикува Доклада за механизма за предупреждение за 2019 г., който 
служи като инструмент за проверка, създаден за откриването на наличието на макроикономически дисбаланси в страните 
от ЕС. В случая няма да коментираме самата процедура, тъй като това е правено многократно – може да видите в детайли 
изготвения през 2018 г. одит на Европейската сметна палата на процедурата по макроикономически дисбаланси 
(виж тук на български). Позицията на БНБ по процедурата, в т.ч. недостатъци и рискове от прилагането на таблото с 
показатели, може да видите в специален акцент от Икономически преглед от 2011 г. (виж тук). 
България все още е сред страните, които са засегнати от дисбаланси и съответно ще бъде подложена на задълбочен 
преглед през 2019 г. Все пак, през миналата година страната излезе от групата на страните с прекомерни дисбаланси, което 
беше провокирано от добрата конюктура и подобрението на показателите в таблото с показатели (скорборд). 
Публикуваното от ЕК табло за 2017 г. показва, че тази тенденция се запазва. 
България свети в червено по три показателя, които не са изненадващи. На първо място, нетната международна 
инвестиционна позиция остава извън прага – стойността за 2017 г. е -42,8% от БВП при праг от -35% от БВП. Почти 
половината страни в ЕС също са извън този праг. България свети в червено по този показател за всяка една от последните 
10 години, което е разбираемо – по-бедните и догонващи страни зависят от притока на чуждестранни капитали и съответно 
е нормално да имат отрицателна международна инвестиционна позиция. През годините е имало много спорове за 
адекватността на този показател, като индикатор за дисбаланси, за икономика като българската. 
Въпреки това, през последните 10 години отрицателната нетна международна инвестиционна позиция на България се 
свива – при максимум от 97% от БВП през 2009 г. достига 42,8% през 2017 г. Имайки предвид добрия номинален ръст на 
БВП през 2018 г., както и липсата на огромно движение при чуждестранните инвестиции, напълно възможно е през 2018 
г. дори да влезем в прага от -35% от БВП и да отговорим на този показател – това само по себе си няма да е добра новина, 
но за пред таблото на ЕК няма да светим в червено. 
Друг показател, по който сме извън прага е ръстът на номиналните разходите за труд за единица продукция – гледа се 
средно за последните три години. Тук прагът е 12%, а България е на 13,6%. Отново показател, по който светим в червено 
на практика през целия 10-годишен период – единствено през 2016 г. сме леко под прага. Този индикатор също е много 
спорен за страни, които догонват по-богатите в съюза, тоест протича процес на реална конвергенция. Подобно догонване 
неизбежно води до изпреварващо нарастване на заплащането, което в определени години надвишава 
производителността на труда. По този показател сме в един клуб с балтийските републики. 
Последният показател, по който не отговаряме на таблото на ЕК, е ръстът на реалните цени на жилищата – 6,2% през 2017 
г. при праг от 6% в таблото. Този индикатор се проявява у нас в годините на бум – последно през 2008 г. и сега за 2016 г. и 
2017 г. Комисията отбелязва, че въпреки ръста на реалните цени на жилищата, както и възстановяването на строителството 
и жилищното кредитиране, все още няма сигнали за балон в сектора, но все пак е нужно повишено внимание. Имайки 
предвид процесите от 2018 г., които най-вероятно ще охладят този бум на жилищния пазар, то е напълно възможно през 
2018 г. да влезем в границите, желани от ЕК. 
Добрите новини безспорно са по отношение развитието на заетостта, като страната бележи положителни развития, както 
в повишаването на активността, така и в намаляването на безработицата, в т.ч. дългосрочната безработица и младежката 
безработица. Всъщност, на практика всички страни-членки, с много малки изключения, са представят добре по 
индикаторите за заетост. Проблем по-скоро остава все още високата безработица в южните страни, в т.ч. Испания, 
Франция, Италия и Португалия. 
В заключение можем да кажем, че през 2018 г. е напълно възможно да влезем в границите на индикаторите, по които 
светим в червено в таблото на ЕК. Разбира се, това не означава, че няма да нарушим някой друг индикатор. Важно е обаче 
да отбележим, че критичните бележки към таблото на ЕК що се касае до макроикономическите реалности в догонващите 
страни и конкретно в България, които могат да бъдат намерени съвсем официално в цитирания документ на БНБ от 2011 
г. (виж тук), всъщност много добре хващат основните слабости на процедурата и предвиждат проблемните индикатори за 
страната. Два от трите индикатора, по които светим в червено, са във фокуса на критичния анализ на БНБ отпреди седем 
години.  
 
√ Бюджетът на съдебната система в капана на хората  
Каквото вложиш, това ще получиш. Приложена за съдебната система, тази логика би трябвало да ни подскаже, че при 
увеличение на бюджета, ще имаме достъп до по-бързо правосъдие, работещите в системата ще са по-добре заплатени, а 
условията, в които работят трайно ще се подобряват.  
Ето фактите, посочени в доклада на CEPEJ (Европейска комисия за ефективност на правосъдието) по данни за 2016 г.: 
•  България отделя 0,56% от БВП за бюджета на съдебната власт, което я поставя на първо място в ЕС. За сравнение, 
следващата страна в своебразната класация е Хърватска (0,49%), следват Словения (0,47%) и Полша (0,46%). Най-ниски са 
стойностите за Ирландия (0,09%) и Норвегия (0,12%). Дори и да отчитаме факта, че страната ни има нужда от повече ресурси 
за провеждане на реформи и за догонване, разликата е значителна. За съжаление, дори и това не можем да твърдим, 
защото реформи, които да повишат качеството на разходите не се забелязват (такива са реформа на съдебната карта, 
ауторсване на определени дейности, реформа на съдебните такси и др.); 
• Разходите за заплати у нас заемат висок дял от общите разходи (над 80%), докато повечето страни от ЕС отделят между 
70-80%, а три от държавите (Великобритания, Ирландия и Унгария) отделят малко над 50% от общия бюджет за заплати; 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-alert-mechanism-report_en_0.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_03/SR_MIP_BG.pdf
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_ec_r_2011_03_bg.pdf
http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_publication/pub_ec_r_2011_03_bg.pdf
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• За преминаване към електронни услуги и достъп повечето страни отделят около 3% от общия си бюджет за съдебната 
система - Дания - 8,4 %, Холандия - 8,2 % и Литва - 7,2 % са най-щедрите в това отношение, докато Кипър, Чехия, България 
са на дъното с под 1%. 
• Разходите за поддръжка средно са около 8% от общия бюджет и по този показател България е в „нормите” със своя дял 
от около 9%. Най-висок дял на тези разходи има в Дания (19,7 %), Латвия (18,7 %), Норвегия (18,7 %), Естония (13,8 %) и 
Ирландия (13,2 %), а най-нисък в Литва (2,4 %), Унгария (2,2 %) и Чехия (0,8 %); 
• Инвестициите в нови съдебни сгради варира значително - най-висок дял в общия бюджет тези разходи имат в Унгария 
(8,72 %), Кипър (8,6 %), Великобритания (7,4 %) и Ирландия (4,15 %), а най-нисък – под 1% в Чехия, Италия, Словакия и 
Словения. 
• Броят на несъдебните служители в системата на човек от населението в България за 2016 г. е 86,9 човек на 100 хил. души 
население, което ни поставя в групата с най-високи показатели по този индикатор (заедно със Словения, Хърватска, Полша, 
Испания, Литва, Чехия и Малта), докато най-ниските нива са в Ирландия (20,9), Великобритания (27), Дания (28,6) и 
Франция (33,9). За периода 2012-2016 г. най-голямо реално увеличение на несъдебните служители има в Румъния, Австрия 
и Холандия (над 15%), но и в трите страни броят на тези служители е под средния за ЕС. За България нарастването е от 
5,3%. За други 14 ЕС страни е регистрирано намаление на тези служители в реално изражение, като най-голямото е в 
Гърция (-18,4%), Дания и Италия (-12%).  
Обобщението за България от този преглед звучи така: 
•Отделяме най-много средства за съдебната система като дял от икономиката; 
•Над 85% от тези средства отиват за заплати; 
•За електронно правосъдие почти не се влагат средства; 
•Инвестиции в нови сгради почти няма; 
•Несъдебните служители у нас на глава от населението нарастват и са повече отколкото в останалите ЕС страни. 
 

 
 
На този фон, изобщо не е изненадващо решението на ВСС от тази седмица „да бъде изплатено допълнително трудово 
възнаграждение до 43.5%. Средствата в размер на 9 435 210 лв. са реализирани икономии по бюджета на ВСС от издръжка, 
ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи.”. 
Не е изненадващо, защото работещите в съдебната система са много, а и защото това е единственият начин да се 
увеличават заплатите – чрез въздържане от инвестиции в активи и модернизация. 
 

https://static.economic.bg/news/10/97332/2.jpg
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Това, обаче, означава същото качество за гражданите и бизнеса, същото неудовлетворение за работещите в нея и същите 
възможности за зависимости, базирани на бюджетни средства. 
 
В. Стандарт 
 
√ Желязков обсъжда с превозвачи пакет "Мобилност" 
Развитието на преговорите по така наречения пакет "Мобилност” ще обсъди транспортният министър Росен Желязков на 
среща с представители на международните автомобилни превозвачи и български депутати в Европейския парламент. 
Зад пакет "Мобилност" застават големите страни като Франция, Германия, Австрия и Италия. Той предвижда шофьорите 
на товарни камиони от източноевропейските страни да получават командировъчни като тези в западноевропейските, а 
задължителната 45-часова почивка на седмица да прекарват в хотел. 
Не само българските международни превозвачи, а и колегите им от други страни на Източна Европа, като Полша, Чехия, 
Унгария и Прибалтийските републики, смятат, че тези мерки ще убият бизнеса. 
 
√ Общо 53 български таланти ще участват на финал  
Общо 53 български математици от 2 до 12 клас  са преодолели успешно квалификацията за участие във финала на 
Тайландската олимпиада по математика. Това съобщи Любомир   Любенов, координатор на българското участие и 
вицепрезидент на олимпиадата. Квалификацията се е провела на 10 ноември в Стара Загора и София и в нея са участвали 
общо 150 млади български таланти. В продължение на 90 минути те са решавали 25 задачи със свободен отговор от пет 
математически области. Спечелилите медали от квалификацията, общо 53 математици, са получили  правото да бъдат 
сред финалистите. Те са представители на математическите школи в София, Стара Загора, Пловдив, Русе, Бургас,Ямбол, 
Враца и Казанлък.  
Финалът на Тайландската олимпиада по математика е на 6 април 2019 г. на остров Пукет, допълни Любенов.  
 
√ Над 10000 тира ще плащат винетка на денонощие 
Над 10 000 тира ще плащат винетка на денонощие след въвеждането на новата тол система от 1 януари. Това сочат 
изчисленията на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). 
„Благодарение на контрола приходите от винетки непрестанно се увеличават. През 2018 г. те са над 26 милиона повече 
сравнение с 2017 г.”, коментира пред Нова тв инж. Дончо Атанасов, член на УС на АПИ. „По-сложно е с леките автомобили, 
особено когато на границата се натрупат огромен брой коли, както става при гастербайтерския трафик за Турция и Близкия 
изток. През юли и август преминават около 3 млн. автомобила, натрупват се на границата и понякога преминаващите не 
закупуват винетки”, заяви инж. Атанасов. Това обаче нямало да е възможно с електронната винетка от новата година. 
През 2014-2015 г. Европейската комисия чрез своя лаборатория провери изградените и ремонтираните с европейско 
финансиране пътни участъци и нямаме съмнение в тяхното  качество, категоричен бе инж. Дончо Атанасов. Той подчерта, 
че АПИ се отнася изключително сериозно към постъпилото искане от народните представители от БСП за проверка на 
пътищата и подготвя задълбочен отговор. В нормативната уредба точно и ясно е регламентирано кой, как и по какъв начин 
може да извършва проверки по републиканската пътна мрежа, каза инж. Атанасов. Той подчерта, че ЕК чрез ангажирана 
от нея европейска лаборатория вече е  извършила много професионално изследване. Проверени са не само процедурите, 
но са взети ядки от магистралите и със специализирана машина с падаща тежест е измерена носимоспособността на 
пътищата. Докладът е много подробен и изпълняваме всички препоръки, така че съмнения по качеството на извършваното 
строителство и ремонтите нямам, категоричен бе инж. Атанасов. 
 
 

https://static.economic.bg/news/10/97332/untitled.png
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В. Дума 
 
√ Срокът за концесията на летище София отново e удължен 
Срокът за подаване на оферти на летище София бе за втори път удължен. Новият краен срок е до 29 януари 2019 г. 
Решението е на министъра на транспорта Росен Желязков, като той се мотивира с огромния интерес към най-голямото 
гражданско летище у нас.  
Решението за удължаване на срока не е самоцелно. Взето е след консултации с експертите от Световната банка. По 
процедурата има зададени 3000 въпроса, което предполага 3000 отговора. Това е огромна по обем работа. Решихме да не 
бързаме, защото ако бързаме, упрекът ще бъде - защо бързате, коментира Росен Желязков. 
Вторият опит за отдаване на концесия на летище София стартира официално на 5 юли с публикуване на тръжните условия 
в официалния вестник на ЕС. БСП поиска прекратяване на процедурата с аргумента, че аеропортът е печеливш и е обект на 
националната сигурност. Изказаха и съмнения, че процедурата е нагласена и бъдещият победител ще е турска компания. 
Искането им обаче беше отхвърлено от парламента на 18 юли. Прокуратурата също отказа да се занимава със случая. 
Тръжните условия бяха подготвени с помощта на експерти от Световната банка и Европейската банка за възстановяване и 
развитие, които значително завишиха изискванията спрямо бъдещите кандидати и увеличиха концесионното плащане 
спрямо първата прекратена процедура от служебния кабинет на Огнян Герджиков. 
Първоначалният срок за подаването на оферти беше до 22 октомври, но след встъпването си в длъжност новият 
транспортен министър Росен Желязков удължи срока с един месец - до 22 ноември. Това стана в деня, в който британският 
оператор на летището в Манчестър MAG обяви официално, че ще подаде оферта в партньорство с китайската държавна 
компания BCEG. 
В петък най-големият летищен оператор в света Aena официално заяви интерес към летище София. Aena оперира 46 
летища в Испания и участва директно и индиректно в мениджмънта на 16 летища в Европа и САЩ, включително и 
лондонското летище Luton. По данни на центъра за авиация CAPA Aena е най-големият летищен оператор в света. 
Преди това единственият кандидат, който официално потвърди своите намерения да участва в тръжната процедура по 
отдаване на концесията на летище София, бе британската компания Manchester Airport Group. Според медийни 
публикации възможни кандидати за софийското летище са германският оператор Fraport, който участва в управлението на 
летищата във Варна и Бургас, и френският концерн ADP. 
 
В. Земя 
 
√ За година земеделски стопани намаляха с 3 455 души  
Броят на регистрираните земеделски стопани у нас е намалял за една година от 96 476 човека на 93 021 човека, показват 
официални данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Ведомството публикува Годишния доклад 
за състоянието и развитието на земеделието 2018 г. — Аграрен доклад 2018 г., който през отминалата седмица беше приет 
от Министерския съвет. Документът трябваше да бъде гласуван преди внасянето на проектозакона за държавния бюджет 
за догодина, но закъсня. „Регистърът на земеделските стопани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. служи за набиране на 
информация за земеделските стопани и за дейността им с цел подпомагане на земеделието и развитието на селските 
райони“, припомня докладът. В документа липсва анализ на какво се дължи намаляването на броя на регистрираните 
фермери у нас с близо 4% за година. 
Докладът представя и данни за земеделските земи от Държавния поземлен фонд, които са предоставени за ползване под 
наем и аренда чрез търг по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. През миналата година са 
проведени търгове за 520 779 декара свободни земеделски земи. Стопани са спечелили 217 584 декара и са сключили 1 
011 договора за наем или аренда. 
Все по-остро пред животновъдите стои въпросът за пасищата. През последната година площите, разпределени за тази цел 
от общинските поземлени фондове, намаляват. За разлика от предишните доклади, в новия Аграрен доклад липсват 
сравнителни данни с минали години, като е отпаднала и графата за терените, отпуснати на животновъдите за общо 
ползване. 
Справка на Фермер.БГ в аграрните доклади за последните две години показа, че площите, определени с решения на 
общинските съвети за индивидуално ползване като пасища, се свиват от 3 476 926 декара през 2016/2017 г. на 3 052 040 
декара през 2017/2018 г. 
Намаляват и площите, разпределени от общински комисии като пасища – от 1 269 615 декара на 897 288 декара. 
Увеличение има само при терените, отпуснати от Държавния поземлен фонд. Предишната година те са били 57 056 декара, 
докато през тази те се разширяват до 74 231 декара, но това далече не може да компенсира намалението при общинските 
пасища. 
 
√ Жито и царевица поевтиняват  
У нас тон хлебна пшеница се продава за 360 лева 
Последната седмица на ноември мина под знака на намаляващи цени на основните зърнени култури по световните борси 
без изключение. В Чикаго цената на пшеницата се понижи с 3.00 долара до 216.00 щ.д./тон, във Франция понижението е с 
1.00 евро до 206.00 евро/тон, в Украйна и Русия спадът е еднакъв – по минус 3.00 долара до съответно единодушните 
227.00 щд/тон. 
При царевицата промяната е подобна при цените FOB – САЩ минус 2.00 долара до 163.00 щд/тон, Украйна без промяна 
166.00 щд/т, а във Франция намаление с 5.00 евро до 175.00 евро/тон. Рапицата в Евпорейския съюз /Еuronext/ отново 
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поевтиня с 6.75 евро и се котираше на 370.25 евро/тон, а ечемикът във Франция спадна с 3.00 евро до старата си цена от 
206.00 евро/тон, в Германия остана без промяна на 200.00 евро/тон. 
Нерафинираното слънчогледово олио продължава да е с твърда тенденция надолу, този път сериозен спад с минус 15.00 
долара до 665.00 щд/тон на борсата в Ротердам, а рафинираната захар продължи да спада с 3.60 долара до 339.60 щд/тон 
в Лондон. 
У нас в кръг “Зърно“ на Софийска стокова борса котировките са доста сближени при повечето контракти. Хлебната пшеница 
варира между 330.00 и 360.00 лв/т съответно за търсене и предлагане, фуражна пшеница се търси на 310.00 лв/тон, 
предлагането е на 340.00 лв/тон. При царевицата имаше оферти „купува“ на начална цена 220.00 лв/т за доставка януари, 
а за незабавна доставка цената беше 250.00–260.00 лв/тон. Продавачите обявиха 270.00 –280.00 лв/тон. Всички цени са 
без ДДС. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- АЕЦ "Белене" отново на фокус. Как ще бъде избран инвеститор и ще се забави ли реализацията на проекта? Гост: 
Министър Теменужка Петкова 

- Европейските лидери подписаха БРЕКЗИТ. Как ще приключи историческото споразумение с Великобритания? 
- Ще намалеят ли жертвите по пътищата със създаването на нова държавна агенция? 
- Идва ли зимата и как студеното време ще се отрази на чистотата на въздуха? На живо: Какви са данните? 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Може ли да бъдат замразени депутатските заплати и колко вземат народните избраници, когато не ходят на 

работа? Коментар на Десислава Атанасова от ГЕРБ и Александър Симов от БСП. 
- Нова битка мижду патриотите. Писал ли е Ангел Джамбазки до Европейските консерватори, да не се срещат с 

Волен Сидеров. 
- Новата тема в „Чети етикета", с Биляна Гавазова. 
- Колко ще струва почивката на Коледните и Новогодишните празници? 
- Нюзрумът на БТВ отваря врати за зрителите: Как се раждат новините и каква е отговорността на журналистите? В 

студиото - директорът на „Новини, актуални предавания и спорт" Венелин Петков. 
Нова телевизия, „Здравей, България" 

- Може ли държавата да повиши доходите и стандарта на живот? Откъде ще дойдат парите? 
- На живо: Ученик от Русе беше пребит в двора на училище от други младежи и пратен в болница 
- В сезона на цитрусите: Има ли опасни химикали в мандарините и портокалите? И вредни ли са веществата, с които 

се боядисват и лакират плодовете? Резултатите от лабораторни тестове, в "На твоя страна". 
- В "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Възрастна жена сама ремонтира пътя към дома си. 
- Ще се наложи ли хиляди българи да напуснат острова след Брекзит? 
- Бяха ли наистина намалени цените по време на "черния петък"? Как детска кукла се оказа по-скъпа, отколкото 

преди една седмица? 
- Протести и барикади в Париж заради цените на горивата. Може ли да се правят паралели с българските протести? 
- Болницата в Ботевград ще получи един от новите кувьози, които бяха закупени, след като доброволци събираха 

капачки от бутилки. 
- Историята на първия конкурс "Мис България", разказва Живко Константинов. 

 
√ Събития в страната на 26 ноември  
София.  

- От 10.30 часа в зала „Средец" на София Хотел Балкан Центърът за изследване на демокрацията ще проведе 
кръгла маса на тема „Рискове и перспективи за енергийната сигурност на Югоизточна Европа". Участие ще 
вземат Теменужка Петкова, министър на енергетиката, Делян Добрев, председател на Комисията по енергетика в 
Народното събрание на Република България, Ерик Рубин, посланик на Съединените американски щати в България, 
Григориос Василоконстандакис, посланик на Гърция в България, Иван Иванов, председател на Комисията за 
енергийно и водно регулиране, ръководителят на Представителството на Фондация „Конрад Аденауер" в 
България Торстен Гайслер и др. 
- От 09.00 часа в Гранд Хотел София ще бъде открит двудневна Международна конференция за социални иновации 
„Партньорство за промяна". Изявления ще направят: кметът на София Йорданка Фандъкова, еврокомисарят 
Мария Габриел и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. 
- От 09.30 часа в София Хотел Балкан ще се проведе XI-то редовно заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". 
- От 10.00 часа до 11.30 часа в Центъра по археометрия на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще 
бъдат представени резултатите от изпълнението на проект Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма 
Матер" (УКХ „Алма Матер"). 
- От 10.00 часа в Парадайс център ще бъде открита изложба с керамични чинии. 
- От 10.40 часа в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов" (ж.к. „Изток", ул.„Латинка" 11) ще се проведе публичен открит 
урок за безопасна учебна среда в рамките на инициативата на УНИЦЕФ и МОН „Най-големият урок в света". 
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- От 11.00 часа в зала 1 на Столична община ще се проведе пресконференция по повод кампания за 
високоспециализирани профилактични прегледи на децата от всички общински самостоятелни детски ясли в 
София. В пресконференцията ще участват д-р Асен Меджидиев, председател на  Столична колегия на БЛС, Дончо 
Барбалов, зам.-кмет по финансите и здравеопазването на София, д-р Веселин Милев, председател на Постоянната 
комисия по здравеопазване и социална политика към Столичния общински съвет. 
- От 11.00 часа в хотел "Даунтаун", (бул."Васил Левски" 27А), ПП "Движение България на гражданите" организира 
дискусия на тема: „За" или „Против" машинното и дистанционното електронно гласуване". 
-  От 11.00 часа в сградата на КФН ще се проведе среща във връзка с наредбата, с която се въвежда системата 
„бонус-малус", като част от обществените консултации преди окончателното ѝ приемане. 
- От 12.00 Сдружение „Родилница" ще внесе в Министерство на здравеопазването петиция с над петнадесет 
хиляди и триста подписа с искане за подобряване на родилните грижи в България и ще се срещне със 
заместник-министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков. 
- От 18.00 часа на площад „Орлов мост" Български фонд за жените (БФЖ) организира Протест срещу насилието 
над жени. 

*** 
Варна.  

- От 16.30 часа в изложбеното фоайе на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна ще бъде открита 
Пътуващата изложба "16 фотоесета "Другото лице на воините ни". 

- От 18.00 часа на пл. "Независимост" ще се проведе протест срещу насилието над жени. Събитието е в подкрепа на 
това в София, което също ще се състои на 26 ноември. 

*** 
Велико Търново.  

- От 10.30 часа в Музикално-драматичния театър „Константин Кисимов" президентът и върховен 
главнокомандващ на Въоръжените сили Румен Радев ще посети Велико Търново по повод отбелязването на 140 
години от началото на военното образование в България и откриването на първото военно училище. По-късно 
през деня държавният глава ще разгледа учебно-материалната база на Националния военен университет „Васил 
Левски". Румен Радев ще посети Православния храм „Св. Седмочисленици" и ще поднесе цветя пред паметника 
на Васил Левски и паметника на възпитаниците в района на висшето учебно заведение. В честванията ще участват 
министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев. 
- От 11.00 часа в конферентната зала на хотел „Панорама" ще се проведе пресконференция по повод 
представянето на Българо-Румънски сомелиерски образователен център, който се изгражда във Велико Търново 
и се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

*** 
Видин.  

- От 13.00 часа в актовата зала на ОУ „Любен Каравелов" народният представител от ГЕРБ Владимир Тошев ще 
връчи стипендия за високи постижения в областта на образованието, изкуствата и спорта на ученик от дванадесети 
клас. 

*** 
Добрич.  

- От 14.00 часа в НЧ „Йордан Йовков - 1870 г.", зала ет.3, ще се проведе кръгла маса по повод Световния ден на 
информацията на тема "Мястото на училищните библиотеки в библиотечно-информационното осигуряване в гр. 
Добрич". 

*** 
Дупница.  

- От 10.00 часа в клуба на ПП ГЕРБ, площад „Свобода" 1 ще се проведе приемна на народния представител 
Радослава Чеканска. 

*** 
Пловдив. 

- В 10.30 часа кметът Иван Тотев ще посети Природонаучния музей, където директорът Огнян Тодоров ще го 
запознае с последните нововъведения в музея. 
- От 11.00 часа в Заседателната зала на УМБАЛ Пловдив ще се проведе събитие в подкрепа на недоносените бебета 
у нас. 

*** 
Свищов.  

- От 11.00 часа в зала № 1 на Община Свищов, ул. „Цанко Церковски" №2, ще се проведе информационна среща, 
на която експерти от Управляващия орган на ОПИК в Министерство на икономиката, ще представят пред 
заинтересованите страни възможностите за финансиране по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност" 2014-2020 г. /ОПИК/. 

*** 
Търговище.  

- От 11.00 часа в пресцентъра в Областна администрация-Търговище директорите на дирекциите "Бюро по труда", 
"Инспекция по труда" и "Социално подпомагане" ще дадат съвместна пресконференция. 

*** 
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Шумен.  
- От 14.00 часа в село Хитрино ще се проведе церемония по връчване на ключове на собствениците на 

новопостроени къщи в село Хитрино със средства от Фонд „Социална закрила" към Министерство на труда и 
социалната политика. След церемонията, кметът на община Хитрино ще даде пресконференция в заседателната 
зала на Общинска администрация. 

 
Financebg.com 
 
√ Безработицата в ЕС се запазва на ниво от 6.7% 
През септември 2018 година безработицата в Европейския съюз (ЕС) се запази на августовското си рекордно историческо 
дъно от 6.7%, докато в еврозоната безработицата остана за трети пореден месец в 10-годишно дъно от 8.1%, показват 
данни на Евростат. 
Според европейската статистика общо 16.574 млн. европейци, от които 13.153 милиона от еврозоната, са били без работа 
през деветия месец на настоящата година, като спрямо август е отчетено слабо понижение на безработните в ЕС с 35 
хиляди. Спрямо септември 2017 година обаче, общият брой на безработните европейци е спаднал с 1.793 милиона, от 
които 1.309 милиона в рамките на единния валутен блок. 
Най-ниска безработица през септември е регистрирана в Чешката република (2.3%), следвана от Германия (3.4%) и Полша 
(3.4%), докато най-висока безработицата остава в Гърция (19%, според данни за юли 2018 г.) и в Испания (14.9% през 
септември), информира infostock.bg. 
През септември общо 3.333 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка 
безработица от 14.9%), като това представлява понижение на младежката безработица с 385 хиляди спрямо година по-
рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 16.5%. 
Безработицата в България се стабилизира през септември за четвърти пореден месец на ниво от 5.3%. Това е най-ниската 
безработица в нашата страна от декември 2008 година насам. 
През деветия месец на настоящата година 174 хиляди българи са били без работа спрямо 174 хиляди през август и 202 
хиляди безработни през септември 2017 г. 
Нивото на младежката безработица в България се понижи през септември до 12.4% от 13.4% през предходния месец, като 
през деветия месец на годината без работа са били общо 18 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 
19 хиляди през август и 22 хиляди година по-рано през септември 2017 г. 
 
Дарик  
 
√ Британска партия се закани, че споразумението за Брекзит няма да мине в парламента 
Лидерът на северноирландската Демократическа юнионистка партия (ДЮП) Арлийн Фостър отново заплаши, че ще 
прекрати партньорството между ДЮП и Консервативната партия на Тереза Мей, ако парламентът на Обединеното 
кралство приеме договореното между Лондон и ЕС проектоспоразумение за Брекзит, предаде ДПА. 
"Към този момент не виждам никакви условия гласуването (в парламента) да мине така, както иска Тереза Мей", каза 
Фостър в ефира на Би Би Си. Тя добави, че ако все пак документът мине, нейната партия ще преразгледа споразумението 
си с консерваторите. 
От юни 2017 г. консервативното правителство на малцинството на Мей се подкрепя от десетимата депутати на ДЮП в 
парламент. 
 
Manager.bg 
 
√ Спешна среща на ООН заради напрежението  между Русия и Украйна. ЕС и НАТО призовават за сдържаност  
Съветът за сигурност ще се събере днес на извънредно заседание заради военното напрежение между Украйна и Русия, 
която задържа три украински военни кораба в Керченския проток, предаде Франс прес, като се позова на дипломати в 
ООН. 
Извънредно заседание на Съвета за сигурност е поискано и от Русия, и от Украйна, уточняват дипломатите. Русия е 
поискала то да започне в 11 ч. нюйоркско време (16 ч. по Гринуич), добавя АФП. 
Същевременно Европейският съюз и НАТО приканиха Русия и Украйна да действат максимално сдържано, за да се намали 
напрежението в Азовско море и призоваха Русия да възстанови свободното преминаване през Керченския проток, 
предаде Франс прес. 
"Очакваме Русия да възстанови свободата на движение в Керченския проток и призоваваме всички страни да действат с 
максимална сдържаност, за да се намали незабавно напрежението", гласи декларация на ЕС. 
Събитията в Азовско море показват до какво може да доведе "пренебрегването на основните правила на международното 
сътрудничество", се казва в декларацията. ЕС отбелязва, че "строежът на Керченския мост (от Русия) бе извършен без 
съгласието на Украйна и е още едно нарушение на суверенитета и териториалната й цялост". ЕС "не признава и няма да 
признае незаконната анексия на Крим от Русия", се посочва в заключение в декларацията. 
НАТО заяви, че подкрепя напълно суверенитета и териториалната цялост на Украйна, включително правата й на 
корабоплаване в териториалните й води, съобщи АФП. НАТО призова Русия и Украйна към сдържаност и намаляване на 
напрежението в Азовско море, предаде ТАСС, като цитира изявление на говорителката на НАТО Оана Лунджеску. "НАТО 
внимателно следи развоя на ситуацията в Азовско море и Керченския проток и ние поддържаме връзка с украинските 
власти. Призоваваме към сдържаност и намаляване на напрежението", се казва в декларацията. 
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"Призоваваме Русия да осигури свободен достъп до украинските пристанища в Азовско море в съответствие с 
международното право", гласи декларацията, цитирана от ТАСС. 
Как се стигна до ескалацията на ситуацията в Керченския проток  
Украйна направи значима стъпка към обявяване на военно положение, след като Русия задържа три украински кораба, 
принадлежащи на украинската флота. Инцидентът, станал в Керченския проток на входа на Азовско море, при който имаше 
ранени, предизвика безпрецедентна ескалация на напрежението в тази деликатна зона, обобщава Франс прес. 
През изминалата нощ Съветът за сигурност и отбрана на Украйна, свикан извънредно, предложи на украинския президент 
Петро Порошенко да въведе военно положение за 60 дни. Това решение трябва да бъде одобрено от украинския 
парламент, чиято извънредна сесия е предвидена за по-късно днес.  
На заседанието на украинския Съвет за сигурност и отбрана президентът Порошенко осъди "налудничавия акт на Русия 
срещу Украйна" и увери, че "атаката е била преднамерена". "Военното положение не означава обявяване на война" на 
Русия и ще бъде "въведено единствено с цел защита", допълни той. 
Напрежението между Украйна и Русия около Азовско море ескалира вчера, когато Киев обвини Русия, че е ударила 
украински кораб и е блокирала достъпа до морето, намиращо се между Крим и Източна Украйна. Ситуацията бързо 
деградира. Украйна обвини вчера вечерта руснаците, че са задържали три украински кораба, след като са стреляли по тях 
в тази стратегическа зона. Корабите - два блиндирани катера - "Бердянск" и "Никопол" - и влекачът "Яни Капу" - се опитваха 
да влязат от Черно море в Керченския проток, отделящ Крим от Русия, на входа на Азовско море. От общо 23 военни на 
корабите, шестима са били ранени в конфронтацията, като двама са в сериозно състояние, според украинската армия. 
Русия потвърди задържането на корабите и "използването на оръжия", обвинявайки украинските плавателни съдове, че 
"са извършили незаконни дейности в руските териториални води" и споменавайки за трима ранени украинци. 
Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова разкритикува "бандитските действия" на Украйна. Тя 
каза, че първо е имало провокации, после силен натиск и после обвинения за агресия от страна на Украйна. 
Украинската флота каза, че е предупредила Русия предварително за маршрута на трите задържани кораба. Според нея 
корабите са прекарали няколко часа в Керченския проток, докато петролен танкер, разположен под Кримския мост, който 
преминава над протока, е блокирал достъпа до него. 
Този проток, който е единственият път по вода между Черно и Азовско море, е стратегическа ос от първостепенно значение 
както за Русия, така и за Украйна.  
Русия претендира върху контрола на водите край Крим след анексията на полуострова през 2014 г. Киев и Западът 
обвиняват Москва, че "възпрепятства" умишлено навигацията на търговски кораби през Керченския проток. 
Трудности се появиха и с изграждането на породилия полемика 19-километров мост в Керченския проток. Разполагането 
на арките на моста през 2017 г. започна да пречи на преминаването на част от корабите. Тази година руските граничари 
започнаха да задържат кораби, официално с претекст за проверки. 
Киев смята, че Москва може да стигне до подготовката на офанзива срещу град Мариупол на брега на Азовско море, който 
е последният град под контрола на украинските власти в източната част на Украйна. 
В конфликта в Източна Украйна между украинските сили и проруските сепаратисти загинаха 10 000 души за четири години. 
Киев и Западът обвиняват Москва, че подкрепя военно сепаратистите. Москва отхвърля тези обвинения въпреки многото 
доказателства, отбелязва Франс прес. 
 


