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Асоциацията на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
В, Сега 
 
√ Бизнесът пак протестира срещу увеличението на минималната заплата  
Според АИКБ 15 сектора няма да понесат ново увеличение на най-ниското възнаграждение 
Административното увеличаване на минималната заплата с 50 лева от 1 януари 2019 г. скара отново работодателите и 
синдикатите на последната за годината тристранка. Бизнесът поиска минималната работна заплата да се замрази на 
досегашните 510 лв., като се мотивира с липсата на ясни икономически критерии за определянето на размера й. Според 
работодателите минималната работна заплата трябва да се определя по икономически дейности, както е в повечето 
държави от ЕС. Така едни сектори ще са с по-висока заплата, а други с по-ниска от предложената с 
проектопостановлението. Социалният министър Бисер Петков обаче защити увеличението с аргумента, че то ще защити 
нискодоходните групи. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев цитира проучване сред членове на организацията, 
според което 23% смятат, че минималната заплата трябва да е по-висока от 560 лв., но според 9% тя трябва да е по-ниска 
от 510 лв. Според техния анализ 15 сектора няма да понесат ново увеличение. Затова асоциацията предлага най-ниското 
възнаграждение да се замрази за секторите пчеларство, добив на глина и каолин, производство на хляб, на мебели, на 
други хранителни продукти, за туризма, хотелите, ресторантите, за пътническия транспорт, товарните превози, охраната, 
социалните дейности, ремонта на компютри, лични и домакински стоки, за медицинските сестри, акушерките и 
рехабилитаторите, БПЦ. В редица от тези сектори ниското заплащане се дължи на крайно неблагоприятна международна 
конюнктура, в други като охраната пък доходите буквално са "смачкани" от порочната система на обществени поръчки по 
един-единствен критерий - ниска цена, посочват от асоциацията. 
СПОРНИ ТОЧКИ 
Разнобой има и за новия вид социални помощи за деца, загубили един или двамата си родители. АИКБ, БСК и „Подкрепа“ 
се обявиха срещу предложението месечната помощ да се получава без подоходни критерии. Според тях с приемането на 
проекта на постановление, който предлага промени, произтичащи от вече приетите в Закона за семейните помощи, ще се 
вземе от бедните, за да се даде на заможните. В същото време заради подоходни критерии 700 хил. български семейства 
не получават детски добавки, подчерта Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". 
Работодателите не приеха и предложението на КТ "Подкрепа" за актуализация на цената на нощния труд. Синдикатът 
предложи настоящите 25 стотинки на час да се вдигнат на 0.5% от минималната заплата (2.80 лв. догодина). Този ръст искат 
работещите в МВР, докато според КНСБ разумната ставка е от 0.87 лв. до 1 лв. 
 
Dnes.bg 
 
√ Размерът има значение! Малко или много са 560 лв. минимална заплата? 
Бизнес и синдикати с гледните си точки пред Bulgaria ON AIR 
За пореден път работодателските организации се обявиха срещу увеличението на минималното възнаграждение за 
работещите с аргумент, че няма ясна методика за нарастването му. Бизнесът не хареса и предложението на синдикатите 
за по-високо заплащане на нощния труд. 
Спорните теми бяха предизвикани от заложеното увеличение в Бюджет 2019, което предвижда минималната работна 
заплата да се вдигне от 510 на 560 лв. 
"Четем средносрочната бюджетна прогноза, там пише колко ще бъде минималната заплата. Отдавна сме разбрали, че 
каквото и да си приказваме за минималната заплата, ще става това, което е написано в средносрочната прогноза", обяви 
Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). 
Пред Bulgaria ON AIR той поясни, че е важен размерът не на минималната заплата в нормативния документа, а средната 
заплата, която е в размер на 1200 лв и коментира още, че има отделни отрасли в много по-лошо положение, които сриват 
общата сметка на средната заплата. 
Любослав Костов, който е икономически експерт от КНСБ, посочи, че преговорите в НСТС не вървят много бързо и 
договарянето може да отнеме няколко години. Той е категоричен, че бизнесът може да понесе и по-голям от предвидения 
ръст на минималната работна заплата. 
Костов се позова на доклад на Европейската комисия в който се казва, че производителността на труда у нас е много по-
висока от ръста на работните заплати и по думите му имаме пропуснати ползи. 
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"В държавния сектор има позиции, за които заплата 510 лева е подигравка. Но когато чистачката в БАН идва с нейния 
дългогодишен стаж и получава повече от младия астроном, не съм съгласен, че са ѝ малко на чистачката", даде пример 
Теодор Дечев от АИКБ. 
"Казваме на тези хора, че 510 лева са им много. Новината е, че чистачките не заслужават 510 лева заплата. Да не забравяме, 
че тази заплата се облага", отговори Костов и попита риторично: "Как така българският работник не произвежда достатъчно 
в България, а като отиде в Германия изведнъж става производителен?" 
"От 11 години дремят някакви 25 стотинки добавка, защото никого не го интересува. Единственият проблем е при 
държавата", коментира Дечев относно спорния въпрос за нощния труд. 
 
Econ.bg 
 
√ Кабинетът вдигна минималната заплата на 560 лв. 
Въпреки недоволството на работодателските съюзи, Министерският съвет одобри увеличаването на минималната работна 
заплата с 9.8% до 560 лв. 
Увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството за устойчиво 
повишаване на стандарта на живот, се казва в съобщението на правителствената пресслужба. Според мотивите 
нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от 
работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите. 
За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на 
БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за 
страната, се казва в съобщението. 
От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3.37 лв. 
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество представители на бизнеса възразиха срещу 
административното вдигане на минималните възнаграждения и подновиха настояването си да се премине към обективна 
формула, по която това да става. 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоя за 15 икономически дейности новият размер на 
минималната работна заплата от 560 лева да влезе в сила от 1 януари 2020 година. Причината е, че средният осигурителен 
доход в тях е на равнището на минималната работна заплата за следващата година. Между тях са пчеларство, добив на 
глина и каолин, производство на хляб и тестени изделия, производство на облекло, хотелиерство и ресторантьорство, 
медико-социални грижи с настаняване. 
 
Expert.bg 
 
√ Ниска или висока е минималната работна заплата у нас?  
Ниска или висока е минималната работна заплата у нас? Този въпрос отново излезе на дневен ред след заседанието на 
Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) във вторник, когато синдикати и работодатели за пореден път 
кръстосаха шпаги по темата. Работодателските организации пак се обявиха срещу административното увеличение на 
минималното възнаграждение с аргумента, че няма ясна методика за нарастването. 
Сблъсъкът между работодатели и синдикати 
Контрата на синдикатите беше доклад на Европейската комисия, в който се посочва, че производителността на труда у нас 
е много по-висока от ръста на работните заплати и според Ася Гонева от КНСБ, „имаме пропуснати ползи". 
В своя полза пък работодателите посочиха, че преди да е приет механизъм, по който да се определя минималната работна 
заплата (МРЗ), основан на ясни икономически критерии, както е заложено в ратифицираната Конвенция 131 на 
Международната организация на труда (МОТ), е безсмислено да се повишава административно минималната работна 
заплата. 
Освен това, от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поискаха в 15 икономически дейности новият 
размер на минималната работна заплата от 560 лева да влезе в сила от 1 януари 2020 година. Става въпрос за застрашени 
икономически дейности, като пчеларство, производство на хляб и тестени изделия, производство на облекло, 
хотелиерство и ресторантьорство, медико-социални грижи. „В тези дейности средният осигурителен доход е на равнището 
на минималната работна заплата за следващата година", обясни председателят на АИКБ Васил Велев. 
Не беше прието и предложението на синдикатите за по-високо заплащане на нощния труд. След заседанието на НСТС 
социалният министър обяви, че след Нова година работна група с участието на работодателите и синдикатите ще обсъди 
и предложи законодателни промени. А аргументът му беше, че в бюджета за следващата година не са предвидени 
допълнителни пари за по-висока добавка за нощен труд за служителите на МВР, отбраната и здравеопазването. 
Какво решава правителството 
В крайна сметка арбитърът - Министерският съвет, прие постановление днес, с което от 1 януари 2018 година минималната 
работна заплата става 560 лева, като повишението е с 9,8% в сравнение с настоящата година или с 50 лева (в момента тя е 
510 лева). 
Повишението е заложено и в приетия държавен Бюджет 2019, а в мотивите на Министерския съвет за увеличението е 
записано, че увеличаването на размера на минималната работна заплата отразява заявения приоритет на правителството 
за устойчиво повишаване на стандарта на живот. 
Нарастването ще допринесе за повишаване на мотивацията за търсене на работа на най-нискодоходната група от 
работната сила, както и за запазване на жизненото равнище и намаляване на риска от бедност сред работещите. 
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За повишаването на минималната работна заплата способстват икономическото развитие, устойчивите темпове на ръст на 
БВП през последните години, увеличаване броя на заетите и отчетеното повишаване на средната работна заплата за 
страната, уточняват от пресслужбата на Министерския съвет. 
От 1 януари 2019 г. минималната работна часова заплата ще бъде 3,37 лв., като се увеличава с 0.30 лева спрямо часовата 
ставка за 2018 година, която е 3.07 лв. 
В България минималната работна заплата е въведена през 1936 година. Това става с Наредба-закон за трудовия договор, 
която регламентира минималната работна заплата. От 1945 г. компетентният орган за определяне на МРЗ е Министерският 
съвет, като с колективни трудови договори могат да се определят по-високи заплати. В момента минималното трудово 
възнаграждение е регламентирано в Кодекса на труда и няколко подзаконови нормативни актове. От тогава и досега на 
базата на МРЗ се определят почти всички социални помощи и надбавки. 
У нас минималната работна заплата се повишава непрекъснато 
За последните 18 години, от 2000-та година до момента, тя се е повишила над 6 пъти, като в началото на новото 
хилядолетие е била едва 79 лева. 
Ръстът е плавен - с между 10 и 20 лева на година за периода между 2001 и 2004-та година. 
През 2007-ма година, минималното трудово възнаграждение е при ниво от 180 лева, а границата от 200 лева се преминава 
за пръв път през 2008-ма година. 
В годините на кризата след 2008-ма година, се наблюдава известен застой при ниво от 240 лева. Повишения с по над 40 
лева се наблюдава след 2015-та година. 
Ето как изглежда едно сравнение в промяната на минималната заплата у нас и в останалите европейски страни за периода 
между 2008 и 2018-та година: 
 

 
Данни: Eurostat 

 
Както се вижда от графиката по-горе, с изключение на Румъния, минималната работна заплата в страната ни отбелязва по-
голям ръст от всички останали страни-членки на ЕС. Разбира се, трябва да се отбележи фактът, че освен най-ниската база 
от която тръгваме и въпреки ускорения ръст, все още сме в дъното на класацията. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
 
БНР 
 
√ Евростат: Силен ръст на строителството в България през октомври при подновен спад в целия Европейски съюз 
Продукцията в строителния сектор на Европейския съюз и в частност в еврозоната отбеляза доста силен спад в началото 
на последното за годината тримесечие, парирайки значителна част от постигания през септември подем, но в България 
беше отчетен най-солиден ръст в рамките на ЕС, показват данни на Евростат. 
Строителството в ЕС се сви през октомври с 1,2% спрямо септември, когато нарасна с 1,9%, докато строителството в 
еврозоната също отбеляза изненадващо понижение с 1,6% след силен септемврийски отскок с 2,1 на сто. 
На годишна база растежът в строителния сектор на еврозоната се забави рязко през октомври до 1,8% от 4,8% през 
септември, докато в рамките на целия ЕС - до 3,0% от 4,2% месец по-рано. 
Слабите октомврийски данни не са добър знак за състоянието на строителния сектор в началото на четвъртото тримесечие 
и е малко вероятно да отслабят притесненията, че забавянето на европейската икономика ще продължи и през следващата 
година. 
Според същото проучване на Евростат обаче строителството в България нарасна през октомври с цели 3,3% спрямо 
септември, когато се сви с 1,0%, като по този показател нашата страна е лидер спрямо малкото държави - членки на ЕС, 
отчели растеж на продукцията в строителния сектор през десетия месец на годината.  
На годишна база строителството в България нарасна през октомври с 1,8%, отбелязвайки първо повишение от три месеца 
насам и заличавайки част от спада с 3,7% през септември. 
През октомври най-силен спад в строителството на месечна база беше отчетен във Франция (понижение с цели 5,9%), 
следвана от Италия (с 1,6%) и Румъния (с 1,6%), докато най-здрав строителен бум беше отчетен в България (скок с 3,3%), 
следвана от Словения (с 2,2%) и Словакия (с 1,4%). 
Отчетливи лидери при експанзията в строителния сектор на годишна база са Полша (ръст с 19,4%), Унгария (с 18,5%) и 
Словения (с 18,3%), като в същото време най-солиден спад в строителството е регистриран в Румъния (спад с 4,8%), Швеция 
(с 3,3%) и Франция (с 2,9%). 
 
√ Срив на румънския фондов пазар след шокиращ правителствен план за банков данък  
В сряда румънският фондов пазар се срива с рекордните около 11%, след като правителството на страната обяви шокиращи 
планове за данъчно облагане на банковите активи и за ограничаване на цените на природния газ, съобщава Ройтерс. 
Този правителствен ход унищожи само в рамките на една единствена сесия на търговия борсата в Букурещ, която до днес 
беше една от най-добре представящите се в Европа, като в същото време предизвика сериозни неприятности и за 
австрийските банки Erste и Raiffeisen, опериращи в Румъния, чиито акции също се сринаха доста сериозно. 
Началото на срива беше даден късно снощи, когато румънският финансов министър обяви, че ще бъде въведен "данък 
върху алчността", който ще ограничи лихвените проценти по кредитите до 1,5 на сто. 
Румънското правителство също така има планове да ограничи цените на природния газ посредством въвеждането на висок 
данък върху оборота на енергийните и телекомуникационните компании, както и да позволи на румънците да се изтеглят 
от задължителните частни пенсионни фондове, в които те влагаха средства през последните пет години. 
Тези шокиращи правителствени планове доведоха до срив в сряда на основния индекс на борсата в Букурещ BETI с близо 
11% и до драматични понижения на банковите акции. Така например акциите на водещ кредитор като Banca Transylvania 
се обезцениха с цели 18%, а на поделението на френската Societe Generale - BRD Group - с над 16 на сто. 
Румънския президент Клаус Йоханис и инвеститорите отправиха яростни критики, заявявайки, че мерките ще ударят 
потребителите и банките и призоваха правителството да отхвърли тези планове. "Тази лавина от фискални мерки е 
неприемлива и симптом за разлом между правителството и икономическите агенти", заявиха от Коалицията за развитие 
на Румъния, която обединява най-големите инвеститорски асоциации в страната. Американската търговска камара пък ги 
нарече "безотговорни и безразсъдни" и заяви, че тези правителствени планове ще "хвърлят пазара в пълен хаос". 
Спадът с близо 11% на фондовия индекс BETI почти съвпада по размер с рекордния в историята на румънската борса 
еднодневен срив от 12% през януари 2009-а година и прави и без това мрачната картина на централноевропейските пазари 
през настоящата година дори още по-лоша с оглед на факта, че борсата в Букурещ беше една от малкото с видими печалби, 
но само до вчера. 
От американската банка Morgan Stаnley заявиха, че въвеждането на банков данък предполага намаляване на общата 
печалба на румънските кредитори с повече от 50%. 
Поради това не е изненадващо, че акциите на австрийската Erste Bank, която получава 8,4% от приходите си посредством 
най-голямата румънска банка Banca Comerciala Romana, се сриват днес на борсата във Виена със 7,5%, а акциите на 
Raiffeisen Bank, на която 6 процента от активите са в Румъния, се понижават в сряда с над 4 на сто. 
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√ Рим и ЕК се споразумяха относно италианските бюджетни цели за следващата година  
Комисията няма да стартира наказателната процедура при прекомерен дефицит спрямо Италия 
Европейската комисия и италианското правителство са успели да се споразумеят относно бюджетните цели на Рим за 2019-
а година, съобщават редица медии, но без да предоставят по-конкретни детайли относно договорените бюджетни 
параметри. 
Според италианския вестник Il Sole 24 Ore Европейската комисия е взела решение да не стартира процедурата при 
прекомерен дефицит спрямо Италия. Според други информации италианският премиер Джузепе Конте или 
икономическият министър Джовани Триа се очаква да направят обръщение пред парламента на страната по-късно днес, 
след като ЕК предостави своето официално становище. 
Междувременно заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис потвърди на специална пресконференция, 
че ЕК е постигнала споразумение с Италия относно бюджетните параметри за 2019-а година.  
"Постигнахме сделка с Италия относно бюджета за догодина, която ще позволи да бъде избегната наказателната 
процедура на ЕК при прекомерен бюджетен дефицит", подчерта Домбровскис. 
Той потвърди, че новата италианска бюджетна рамка за догодина включва дефицит в размер на 2,04% от БВП, но допълни, 
че решението относно италиански бюджет не е идеално. Новият бюджет се основава на "правдоподобен икономически 
сценарий" без прекалено оптимистични прогнози, добави той.  
Валдис Домбровскис също така подчерта, че дисциплиниращите наказателни стъпки на ЕК могат да бъдат избегнати при 
условие, че Италия напълно изпълни договорените с Комисията мерки. 
"Като цяло бюджетът на Италия все още дава повод за загриженост", отбеляза вицепрезидентът на Европейската комисия. 
През октомври Европейската комисия отхвърли първоначално предложения бюджет на Италия за следващата година, в 
който беше заложен дефицит в размер на 2,4% от БВП. Тогава от ЕК описаха предложената фискална рамка като "особено 
сериозно отклонение от препоръката на Комисията, направена на 13-и юли 2018-а година" и заплашиха Италия със 
стартирането на процедура при прекомерен дефицит. 
След като първоначално отказа да преразгледа бюджетните си планове, популисткото правителство на Италия представи 
пред Брюксел през миналата седмица осъвременен бюджет, включващ по-малък бюджетен дефицит в размер на 2,04% от 
брутния вътрешен продукт на страната. 
Новината сякаш сигнализира за край на продължилите доста седмици бюджетни спорове, които предизвикаха 
напрежение на италианския дългов пазар.  
Доходността на двегодишните краткосрочни книжа на Италия се понижава с 14 базисни пункта към 0,395% - най-ниско 
ниво от 29-и май, когато политическата криза в страната доведе до най-силен еднодневен ръст на доходността на 
италианските облигации от 26 години насам. Доходността на 5-годишните книжа пък се понижава в сряда към 1,804% (най-
ниско ниво от септември), а на 10-годишните италиански облигации - с 16 пункта към 2,78%. 
Постиганото споразумение между ЕК и италианските управляващи допринесе и за солиден ръст на акциите, търгувани на 
Миланската борса, като индексът MIB вече се повишава с 1,65%, изпреварвайки значително позитивното представяне и на 
останалите европейски борси. Общият европейски индекс Stoxx Europe 600 нараства с 0,45%, германският индекс DAX - с 
0,68%, френският CAC40 - с 0,59% и британският FTSE100 - с 0,91%. 
 
В. Дума 
 
√ Отложиха пръстовите отпечатъци в паспортите за 2020 г. 
Мнозинството в Народното събрание отложи въвеждането на електронната идентификация или т.нар. пръстови 
отпечатъци в документите за самоличност до 2020 г. с промени в Закона за лични документи. От БСП не подкрепиха 
предложението и настояха да се чуят мотиви защо реформата се отлага.  
По време на дебатите зам.-председателят на ПГ "БСП за България" Георги Свиленски упрекна ГЕРБ, че залагат промени в 
последния момент. "Колко закона променихме последните 2 седмици с отлагане на срокове? Кой извън тази сграда ще ви 
повярва, че 2020 г. ще тръгне електронното управление? Ами не слагайте срокове тогава, когато на 20 декември започваме 
да ги променяме?", възмути се социалистът. Според Свиленски поведението на управляващите с отлагането на 
въвеждането на електронната идентификация е безотговорно. "Хората отвън чакат реформи. Чакат електронно 
управление", подчерта той. 
"Това е поредният опит за промяна в Закона за българските лични документи, който е пряко свързан с въвеждането на 
електронно управление. Казвахте, че то е сред приоритетите на третото правителство на Борисов", обърна се към 
управляващите Димитър Данчев. 
Според зам.-министъра на вътрешните работи Красимир Ципов обаче, с промените в закона не се отлага въвеждането на 
електронната идентификация, а на новата система за издаване на личните документи и забавянето е заради обществена 
поръчка. 
 
√ БАН и 6 вуза правят видима наука у нас 
Селскостопанската академия е изостанала заради постоянните реформи там  
След БАН, която е начело на класацията по научни резултати, шест наши университета са видими в международното научно 
пространство, посочи в МОН зам.-министър Карина Ангелиева. За пръв път бяха публично представени резултати от 
оценката за научноизследователската дейност на висшите училища, научните организации и фонд "Научни изследвания" 
за 2017 г. Оценката се прави от комисия от учени, която бе създадена в МОН със специален правилник още през 2015 г., 
но резултати досега не бяха съобщавани. Комисията е с 4-годишен мандат, оглавява я проф. Костадин Костадинов, 
съветник на министъра. 
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За 2017 г. са били оценени БАН, Селскостопанската академия (ССА) и 43 висши училища, другите 8 са извън класацията, 
като например Американския университет, понеже нямат акредитирани докторски програми и работещите в тях с 
докторска степен са под 20, уточни Ангелиева. В общата класация за качествена наука водещите институции са БАН, СУ, 
МУ-София, ХТМУ, ТУ-София, Пловдивският университет и МУ-Варна. Такава е подредбата на нашите институции, която в 
последните години се появява и в международните научни рейтинги. Особено интересни са отделните класации, 
направени по научни направления. 
В рейтинга за възпроизводство на научните кадри води БАН, следвана от СУ, МУ-София, Великотърновския университет, 
УНСС, ЮЗУ. ТУ-София изостава по-назад по този показател, но се появяват УНИБИТ, Варненският свободен университет и 
др. 
Водеща по привличане на евросредства е БАН (3 млн. евро за 2017 г.), но в МОН отчитат, че силни връзки с бизнеса имат и 
вузове като Тракийския университет и Минно-геоложкия. По показатели ефективност на изследванията категорично на 
първо място излиза ХТМУ. По публикации с отворен достъп (т.е. достъпни за света) водеща е пак БАН, следвана от МУ-
София, СУ, МУ-Пловдив, като тук в списъка се появява и Шуменският университет.  
В областта на педагогическите науки водещ е Русенският университет, в хуманитарните - БАН, в социалните и стопанските 
- отново Русенският университет. В природните науки и математиката очаквано лидер е БАН, следвана от СУ, МУ-София и 
ХТМУ. В техническите науки на първо място се нарежда ТУ-София, следван от БАН и СУ. В аграрните и ветеринарните науки 
класацията оглавява отново БАН, след нея са МУ-София и ССА. В областта на изкуствата след БАН се нареждат НХА, СУ и 
НБУ. 
Прави впечатление, че в няколко класации на предни места е Националният военен университет. ССА е изостанала в 
научната класация, което зам.-министър Ангелиева обясни с извършваните там вече няколко години реформи и 
трансформации. 
 
Investor.bg 
 
√ С еврофинансиране кварталите "Левски" и "Слатина" ще бъдат свързани с метрото 
Росен Желязков провери строителството на третата линия 
В следващия програмен период с европейско финансиране от програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ се 
планират две разширения на метрото, които ще свържат централната градска част с кварталите „Левски“ и „Слатина“. Това 
заяви министърът на транспорта Росен Желязков при инспекция на третата линия на метрото, информира транспортното 
министерство. 
Първият проект предвижда шест нови метростанции от ул. „Шипка“ в близост до Военна академия „Г. С. Раковски“ до бул. 
„Цариградско шосе“ при болница „Света Анна“. Второто разширение е с три нови метростанции и достига до ж.к. „Левски“. 
Росен Желязков провери изградените тунел и релсов път между метростанциите „Бул. България“ и „Красно село“ заедно 
с кмета на София Йорданка Фандъкова и изпълнителния директор на „Метрополитен“ ЕАД проф. Стоян Братоев. 
Транспортният министър отбеляза, че през настоящия програмен период на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
се инвестират около 2 млрд. евро в транспортна инфраструктура в страната. За следващия период е заложен леко завишен 
финансов ресурс, но се очаква до края на 2019 г. да има яснота по въпроса. 
„След 2020 г. за метрото предвиждаме приблизително 500 млн. евро“, заяви министърът. 
Той отбеляза още, че е важно да се даде възможност повече граждани да се движат с подземната железница, но трябва и 
да се направят необходимите връзки за интермодалността на транспорта. Като пример Желязков посочи връзката на 
метрото в кв. „Горна баня“ с жп линията София-Перник. 
Първите тестове на третата метро линия вече са факт. Днес за първи път открито влакче с пътници, пропътува разстоянието 
между бъдещите метростанции бул. "България" и "Красно село". Гражданите ще могат да се возят на новото метро през 
есента на 2019 г. А в началото на 2020 г. трябва да бъдат готови и четирите станции от "Красно село" през "Овча Купел" до 
"Горна баня", допълва БНТ. 
Цялата трета линия ще е максимално обезопасена. Инцидентите ще бъдат сведени до минимум, благодарение на 
преградни стени с врати, които ще е отварят само при пристигането на влака. Строителството на тази отсечка е било от най-
проблемните досега. 
 
√ Подготовката за еврозоната включва и обучение на съдии 
Министрите допълниха Плана на правителството за спазването на предварително поетите ангажименти в 
различните области и политики за присъединяване към еврозоната 
Съдиите ще преминават обучение по банкова несъстоятелност във връзка с подготовката на България за присъединяването 
към Валутния механизъм II (ERM II, чакалнята за Еврозоната) и към Банковия съюз. Вчера правителството одобри такова 
допълнение към Плана за действие на страната във връзка с намерението и за присъединяване към двете европейски 
структури до юли 2019 г. 
С това ще се заеме Националният институт по правосъдие, като обучението е насочено към мярката „Подобряване на 
рамката за несъстоятелността”, решиха министрите. 
Проектът трябва да се реализира през 2019 г., а финансирането му е по Оперативна програма „Добро управление”, съобщи 
правителственият пресцентър. 
Министерският съвет реши, че реализацията на мерките от Плана ще осигури спазването на предварително поетите 
ангажименти в различните области и политики, които са от голямо значение за присъединяването на страната ни към ERM 
II и към Банковия съюз, и като краен резултат, след изпълнение па всички критерии за конвергенция, към въвеждане на 
еврото. 
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News.bg 
 
√ МС подписа за интерконектора Гърция-България 
Министрите от кабинета "Борисов-3" одобриха договор за изграждането на междусистемна газова връзка Гърция - 
България, съобщиха от Министерския съвет. 
Одобрението е от Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 да 
подпишат договор с "Ай Си Джи Би" АД за изграждането на междусистемна газова връзка Гърция - България. 
Проектът се финансира от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. Общата му стойност е 
469 832 604 лв. (240,2 млн. евро), а безвъзмездно отпуснатите пари са 76,2 милиона лева. 
Целта на проекта е да осигури изграждането на инфраструктура за пренос на природен газ от Южния газов коридор и да 
обезпечи сигурността на доставките на газ за България чрез повишаване на транзитния капацитет към страните от 
Югоизточна Европа.  
Очаква се така да бъде осигурена диверсификация на внасяния газ чрез допълнителни източници за доставка от 
Каспийския регион, от Близкия изток и от Източното Средиземноморие. 
От МС очакват, че тази газовата инфраструктура ще повиши енергийната сигурност на страната и ще оптимизира 
енергийния микс при прехода на България към нисковъглеродна икономика. 
 
Novini.bg 
 
√ Николина Ангелкова: В концесиите на плажовете има публичност и прозрачност 
В концесионната комисия за плажовете участват различни ведомства, а това гарантира публичност и прозрачност. Това 
каза министърът на туризма Николина Ангелкова от трибуната на Народното събрание. Думите ѝ са по повод нападките 
на бившия вицепремиер Валери Симеонов, който заяви, че Министерство на туризма криело папки с данни за концесиите. 
„Плажовете, които са изключителна държавна собственост и дейността, свързана с тях, има сезонен характер – т.е. има 
ключови изисквания, свързани с подготовката, управлението и контрола на тези плажове. Това, което трябва да имаме 
предвид, е, че има редица договори, които са сключвани по различно време в годините, съответно и изтичат по различно 
време“, заяви Ангелкова. 
Тя посочи, че тази година са били проведени около 25 процедури за отдаване на концесии на морски плажове, които 
включват и процедури на такива, които са били прекратени и са били обявявани повторно. „Важно е да се подчертае, че в 
Закона за Черноморското крайбрежие процедурата стартира с разрешение на Министерски съвет на база на 
икономически, финансов и правен анализ и на изясняване на обекта на концесията с технически анализ. На тази база се 
приема решение на Министерски съвет, като в концесионната комисия участват представители на Министерството на 
туризма, Министерството на финансите, МВР и Министерски съвет. Ясно е разписана процедурата за публичност и 
прозрачност и с представители на различни ведомства се гарантира прозрачния законов избор на тези, които са заявили 
участие в процедурата“, обясни тя. 
Ангелкова заяви, че Конкурсната комисия няма право да определя колко участници ще заявят участие в конкурса. „Така че 
в процедурите са участвали толкова участници, колкото са решили. Също така, когато има някой, който е несъгласен с това, 
което конкурсната комисия е определила, той има право да обжалва. В момента имаме 4 такива висящи съдебни 
производства по концесионните процедури, които са проведени тази година“, обясни министърът на туризма. 
 
Дарик 
 
√ Порожанов: Близо 2,5 млрд. лева са изплатените средства в сектор „Земеделие“ през 2018 г.  
През 2018 г. близо 2,5 млрд. лева са средствата, които земеделският сектор е приел по различни мерки и схеми, отчете в 
края на годината министър Румен Порожанов. За европейски гаранционен фонд за земеделието - 1,251. По ПРСР са 
изплатени 520 млн. лева. Все още по-голямата част от тях са свързани по т. нар. плащания - за билогично земеделие, по 
НАТУРА 2000 и за необлагодетелствани площи. Всяка година 305 млн. лева са администрираните преходни национални 
помощи, както и помощите по "де минимис", припомни пред журналисти на пресконференция земеделският министър.  
Според Порожанов от всички предизвикателства през 2018 г. безспорно Председателството е било водещото събитие,  
защото в много ключов момент създава предпоставки за бъдещето на новата ОСП до 2020 г. Законодателните 
предложения са на дневен ред и дебатът в Брюксел не е приключил. Позициите на България по новата ОСП се изработват 
съвместно с бранша и в момента ключовите въпроси са свързани с бюджета и тавана на плащанията, подчерта Порожанов.  
Като много важно министърът определи намаляването на административните тежести в МЗХГ чрез въвеждането на 
електронния подпис, в което сме водещо ведомство, похвали се той. Административните услуги ще бъдат без забавяне 
през следващата година, заяви министърът. 
Вчера ведомството изплати 635 млн. лева - първото базово директно плащане за кампания 2018 г. на близо 58 хил. 
земеделски производители, припомни още той. 
Стартирахме м. г. две нови помощи в сектора - за малките мандри и за производителите на плодове и зеленчуци, с 
възможност за директно предлагане в големите търговски вериги, с до 50 на сто покриване на разходите. В момента 
подготвяме помощ и за малките кланици, обмисля се и за едрия рогат добитък, информира земеделският министър.  
Новата 2019 г. ще бъде отново трудна за животновъдния сектор, каза в отговор на въпрос Румен Порожанов. "Схемите за 
обвързано производство, които ревизирахме миналата година, общо 8 на брой, към ЕК смятаме, че дава по-справедливо 
разпределение на бюджета", коментира той.  
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Министърът обвърза основните проблеми на сектора с пазара и респективно субсидиите. Ще работим за това да бъдат 
отворени собствени мандри, да инвестираме в доилни, защото у нас все още се дои на ръка, което е недопустимо, 
коментира министърът. Проблемът също е увеличението на цените на фуражите, посочи той.  
В животновъдството главно проблемите според министър Порожанов са съсредоточени в овцевъдството, където пазарът 
е най-затлачен, по думите му. Той не пропусна да отбележи и проблемите със заболяванията, като африканската чума по 
свинете и загубите за бранша, предвид факта, че в съседна Румъния заболяването е засегнало 50 на сто от животните. 
Не успяхме да приемем Закон за градушките и амбицията ми е до края на януари да го предложим на Министерския съвет, 
каза Порожанов. Идеята е чрез самолетния способ да се покрие по-голяма част от урбанизираната територия на страната. 
Ще намалим вноските на земеделските производители от 90 на 50 ст. и ще работим за по-голямо доверие между 
застрахователи и производители, както и за повишаване на застраховнателната култура, посочи той. Законът за 
браншовите организации е друг елемент от несвършената работа, отбеляза Порожанов. 
 
В. Монитор 
 
√ Антикорупционният закон без обратно действие 
Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество няма да има обратно 
действие. Това реши с пълно мнозинство правната комисия на парламента при гласуването на промени в закона на второ 
четене. 
Така тя се съобрази с недоволството на обществото, и оттегли единодушно скандалните поправки. 
До изменението на нормативния акт се стигна след тълкувателно решение на ВКС, прокарано от шефа на съда Лозан Панов 
с помощта на съдии от върховната магистратура. С него реално се блокираше работата на КПКОНПИ и се поставяха в риск 
от прекратяване редица дела за незаконно имане. 
На заседанието си правната комисия прие текстове, с които реално поправя хаоса, внесен от решението на ВКС, но се 
отказа от други, които криеха риск от възникването на нови проблеми, както и от налагане на статут на „вечен проверяващ“. 
Така депутатите приеха текст, според който делата за отнемане на незаконно имане не са обвързани с наказателното 
производство, т.е. дори при прекратяването му те продължават. Антикорупционната комисия ще може да внася искове в 
съда за отнемане на незаконно придобито имущество и при спряно наказателно дело. 
В същото време обаче отпадна друга предложена и гласувана на първо четене промяна – измененията да влязат в сила със 
задна дата от 23 януари 2018 г. Предложението за отпадането на текста дойде от вносителя му – шефа на правната комисия 
Данаил Кирилов и бе гласувано единодушно. „Невлизането в сила със задна дата не е проблем, но това просто ще бъде 
бонус за лицата, на които до влизането на закона в сила бъдат препотвърдени прекратяванията на наказателното 
производство, просто те ще са извадили късмет“, обясни председателят на антикорупционната комисия Пламен Георгиев. 
Той каза още, че КПКОНПИ е обжалвала прекратяването на делото за незаконно имущество срещу Христо Бисеров и то 
реално не е влязло в сила. Ако съдебното решение не влезе в сила преди обнародването на закона, ще му бъде отнето 
имущество за 2 млн. лв. В противен случай това няма да стане. 
Правната комисия реши също така към момента да не се пипат текстовете за сроковете за извършване на проверките от 
страна на КПКОНПИ. Идеята е да се изчака първо второто тълкувателно решение на ВКС, което е именно за сроковете и 
дали те са инструктивни и задължителни. „Предлаганите срокове за извършване на проверките бяха оттеглени, за да се 
изчака да се види какво ще е тълкувателното решение на ВКС. Може съдът да изтълкува закона в действителния му смисъл, 
това е неговата задача“, каза Георгиев. 
В същото време комисията се отказа да гледа на първо четене втория законопроект за допълнителни промени в 
антикорупционния закон, за да бъдат подложени на широк обществен дебат. Предложенията включваха редица текстове, 
увеличаващи правомощията на КПКОНПИ като например да няма давност - тя да спира да тече в момента, в който 
комисията стартира проверката си. А също така опция за въоръжаване на агентите на антикорупционното звено, 
осигуряване на специален режим на движение на колите им, право да запечатват помещения и терени. Както вече 
писахме, подобни правомощия обаче крият огромен риск от това КПКОНПИ да се превърне в безконтролен орган, досущ 
като Чрезвичайните комисии от времената на Ленин и неминуемо ще бъдат променени при подлагането на законопроекта 
на широка обществена дискусия. 
Спряха превръщането на КПКОНПИ в ЧК 
Още в броевете си от вторник Телеграф и Монитор предупредихме, че допълнителното увеличаване на правомощията на 
КПКОНПИ, давано им във втория законопроект за промени, може да превърне звеното в Чрезвичайна комисия от Ленински 
тертип. 
Ето какво написахме:„Тези бодри предложения да ви напомнят нещо? Да, извънредни правомощия. Правомощия, които 
могат да превърнат КПКОНПИ от един работещ инструмент за борба с мафията в Чрезвичайна комисия по ленински тертип. 
И тук идва логичният въпрос кой ще пази пазачите? Същият онзи въпрос, който си задаваше и злополучният герой от филма 
„Обществен враг“.Към момента комисията е на отчет към НС, а целта на работата й е да раздаде възмездие за вече 
заграбеното, като по този начин постигне превенция в бъдеще. А не да бъде превърната в безконтролен орган за 
саморазправа, над който е само небето. Защото ако днес създадем нови чекисти, утре ще се чудим кой ще ни пази от тях. 
 
√ Лиляна Павлова: Ще ни запомнят с темата за Западните Балкани  
България ще бъде запомнена с това, че върна темата за Западните Балкани на дневен ред. Това обяви министърът на 
българското председателство Лиляна Павлова, която отчете в МС работата на триото Естония-България-Австрия, което 
председателстваше съвета на ЕС в последните 18 месеца.  
Правителството прие отчета на Павлова, а утре Народното събрание ще гласува закриване на ведомството.  
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“По време на нашето председателство променихме имиджа на България. Доказахме, че сме достоен, честен и лоялен 
партньор, който изпълнява обещанията си. Доказахме, че съединението прави силата”, обобщи Павлова и заяви, че 
изпълняваме критериите за приемането на страната в Шенген и Еврозоната. 
Общо отпуснатите пари за подготовка и провеждане на председателството са 166 млн.лв., а ресорното ведомство е успяло 
да спести 22 млн.лв. Предвидените пари са отишли за ремонтите на НДК и резиденция “Бояна”, сигурността, събития 
организирани от министерства и общини и всички нужди за председателството. 
 
В. Банкерь 
 
√ Кабинетът одобри промени в бюджетите на седем министерства 
Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г. Със 
сумата от 669 000 лв. се увеличават разходите за издръжка на програма „Реализация на експортния потенциал и участие в 
търговската политика на ЕС“ за сметка на реализирани икономии по показател „Субсидии и други текущи трансфери за 
нефинансови предприятия“ на програма „Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на 
икономиката“. Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по бюджета на ведомството 
за настоящата година. 
Вътрешнокомпенсирани промени се правят и по бюджета на Министерство на културата за 2018 г., като с 382 086 лв. се 
увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно 
наследство“. Допълнителни разходи се одобряват и по бюджетните програми „Национален фонд „Култура“ и  „Обучение 
на кадри в областта на изкуството и културата“. Отделно по бюджета на ведомството се правят промени във връзка с 
увеличаване на капитала на „Аудиовидео Орфей“ ЕАД с парична вноска в размер на 302 130 лв. Увеличаването ще се 
извърши чрез издаване на нови поименни акции с номинална стойност 10 лв. всяка. 
Чрез вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г. се осигуряват повече 
средства по политиките в областта на изпълнението на наказанията в размер на 2 864 000 лв. С друго Постановление по 
бюджета на ведомството се одобряват и допълнителни разходи в размер на 650 000 лв. за изплащане на обезщетения по 
бюджета на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране 
на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г. 
За настоящата година вътрешнокомпенсирани промени се правят също по бюджета на Министерството на външните 
работи поради необходимост от средства по бюджетните програми „Управление на задграничните представителства и 
подкрепа на българските граждани в чужбина“, „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба и „Публични 
дейности“. Предлага се увлечение на разходите за командировъчните средства на дългосрочно командированите 
служители в задграничните представителства на Република България и разходите за издръжка на Централно управление 
на МВнР и Дипломатическия институт. 
И по бюджета на Министерството на здравеопазването се прави вътрешно преразпределение, което ще доведе до 
преструктуриране на предварително разчетения финансов ресурс с цел обезпечаване на нормалното функциониране на 
структурите към министъра на здравеопазването през 2018 г. и постигане на заложените основни стратегически и 
оперативни цели на министерството. 
С отделно правителствено Постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на 
здравеопазването за настоящата година в размер на 4 359,0 хил. лева. Средствата са предназначени за държавни лечебни 
заведения за болнична помощ-търговски дружества, за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в 
областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от 
населението“. Предвижда се закупуването на апаратура, медицинско и немедицинско оборудване за структурите по 
изгаряния и пластична хирургия, в това число апаратура и оборудване за анестезиология и интензивно лечение, хирургия 
и консервативно лечение на пациентите. 
Друго прието вчера Постановление също касае промени по бюджета на здравното ведомство. Предвиждат се 
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер на 4 
000 000 лв., във връзка с увеличаване капитала на държавни лечебни заведения - търговски дружества. Средствата ще 
бъдат използвани за реализиране на инвестиционните намерения на лечебните заведения с цел - създаване на 
възможности за прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностика и лечение. Заедно с това 
ще се подобрят условията за посрещане на нарастващите потребности на населението от своевременна и качествена 
здравна помощ. 
Правителството одобри също вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. Промените се отнасят до осигуряването 
дейността и организацията на работата на МС, както и до осъществяването на държавната политика на областно ниво. 
Увеличават се и утвърдените разходи по бюджетна програма „Вероизповедания“. Изменя се също така правителственото 
Постановление № 291 от 12 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет 
за 2018 г. 
Чрез промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. се увеличава капиталът на „Национална 
спортна база“ ЕАД. С предоставените средства в размер на 20 000 000 лв. ще бъде придобит мажоритарен брой акции от 
капитала на „Арена Русе“ АД, собственик Булстрад Арена - универсална спортно-зрелищна зала и обществен комплекс към 
нея. Управлението на многофункционалното спортно съоръжение от „Национална спортна база“ ЕАД ще гарантира висока 
степен на експлоатационна ефективност на обекта, съобразена със съвременните изисквания за подобен тип обекти и ще 
намали пряката ангажираност на държавата за управлението и поддържането й. 



10 

 

На правителственото заседание бяха одобрени и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2018 г. в размер на 20 000 000 лв., Средствата са за предвидени плащания за персонал по бюджета на 
ведомството за настоящата година. 
 
БНТ 
 
√ Шефът на БЕХ: Обсъдили сме вариант за намаляване на глобата от 77 млн. евро  
Имаме консултанти, с които сме обсъдили възможността част от глобата да бъде намалена и върната на трите дружества, 
каза изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов. Дори имаме възможност да обърнем решението в Европейския съд 
и най-вероятно ще се обърнем към него да разгледа делото по същество, добави той. 
Имаме консултанти, с които сме обсъдили възможността част от глобата да бъде намалена и върната на трите дружества, 
каза изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов. Дори имаме възможност да обърнем решението в Европейския съд 
и най-вероятно ще се обърнем към него да разгледа делото по същество, добави той. 
ЕК наложи глоба на "Български енергиен холдинг", неговото дъщерно дружество за доставка на газ "Булгаргаз" и неговото 
дъщерно дружество за газова инфраструктура "Булгартрансгаз" в размер на 77 068 000 евро за блокиране на достъпа на 
конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на антитръстовите правила на ЕС. 
Глобата трябва да се плати в 90-дневен срок от поставеното решение. Трите дружества имаме срок от 3 месеца, в което 
трябва да извършим плащането, като има възможност за условно такова или банкова гаранция, каза Иванов. 
Той увери, че тази глоба не идва от джоба на хората. 
Има утвърдено нарушение от страна на комисията, което българската страна не приема, отбеляза шефът на БЕХ. То се касае 
за предполагаемо нарушение за ограничаване на достъпа до газопреносната мрежа - от "Булгартрансгаз" до достъпа на 
газохранилището в Чирен, както и ограничение до транзитния газопровод в Румъния, добави той. 
Петьо Иванов, изпълнителен директор на БЕХ: Българската страна не може да бъде обвинявана за това, че не осигурява 
достъп към ресурс, към актив, който е в чужда страна. По отношение на първите две обвинения нашето твърдение е, че 
този достъп е осигуряван винаги съгласно правилата, които са били приложими към съответния момент. Може нашите 
правила да не са били изцяло в съответствие с европейските норми, но винаги сме работили съгласно наличните правила. 
Иванов отбеляза, че не са ощетени потребителите. 
Не съм казал, че е изцяло в тяхна полза, но това, което е в тяхна полза, е, че нашият сектор е изцяло регулиран както по 
отношение на тарифите на преносния оператор, така и по отношение на цените на природния газ, обясни изпълнителният 
директор на БЕХ. 
Говорим за нарушение от 2010 до 2015 г., във въпросния период, цените, които "Булгаргаз" е продавал синьо гориво са 
били в известни периоди и по-ниски от себестойността на която закупува ресурса, коментира Иванов. 
В самото решение никъде не се отбелязва, че има претърпени вреди от българските потребители във връзка с утвърденото 
от ЕК нарушение, каза още той. 
Въпреки решението на ЕК смятаме, че общите ни проекти, включително и за газовия хъб "Балкан", ще бъдат изпълнени и 
завършени успешно. Така те ще помогнат за повишаване на конкуренцията на газовия и на енергийния пазар в България, 
отбеляза шефът на БЕХ. 
Така или иначе дружеството за тази година няма да реализира печалба и няма да успее да плати дивиденти независимо 
дали щеше да бъде наложена глоба тази година или догодина, заяви Иванов. 
Винаги съществува варианта за изваждане на "Булгартсрансгаз" и "Булгаргаз“ от енергийния холдинг, но в рамките на 
диалога, който сме имали в комисията, след като през 2015 г. излезе и т. нар. обвинителен акт до вчерашния ден сме 
разменяли с комисията различни варианти, в които сме предлагали изваждане на "Булгаргаз", изваждане на част от 
"Булгартрансгаз" от БЕХ. Поради една или друга причина тези предложения не са били приети от ЕК, коментира още 
Иванов. 
Петьо Иванов, изпълнителен директор на БЕХ: Дали ще извадим "Булгартрансгаз" или "Булгаргаз" би следвало да е 
еднакво по отношение на комисията. Съгласно чл. 345 от Договора за функциониране на ЕС не се прави разлика между 
частна и публична собственост. Предлагали сме прехвърляне на "Булгаргаз" към различни държавни ведомства. 
По отношение на "Булгартрансгаз" ние имаме ясната представа, че той е от изключителна важност за нашата национална 
сигурност. Ние никога не сме били в състояние да предложим над 50% участие на друг инвеститор в това дружество, бе 
категоричен изпълнителният директор на БЕХ. 
 
√ НС ще гласува освобождаването на Лиляна Павлова от поста министър  
Първа точка от дневния ред на Народното събрание за днес е закриването на Министерството на българското 
европредседателство и освобождаването от поста на министър Лиляна Павлова. 
Решението е във връзка с приключването на тройното ротационно председателство на Европейския съвет и влиза в сила 
от 1 януари 2019 г. Очаква се след това Павлова да се върне в парламента като депутат. 
Антикорупционният закон 
Работата на Народното събрание ще продължи с второто четене на спешните промени в антикорупционния закон. 
Те предвиждат незаконно придобито имущество да се отнема в полза на държавата, дори когато наказателното 
производство е прекратено и отпадане на досегашните срокове за конфискация. 
Промените бяха внесени от председателя на правната комисия Данаил Кирилов в отговор на тълкувателно решение на 
Върховния касационен съд. 
Според председателя на Антикорупционната комисия в момента у нас се водят над 300 такива дела, касаещи имущество 
на стойност над 22 млн. лева. 
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√ Румен Радев наложи вето на промените в Наказателния кодекс 
За 12-ти път президентът Румен Радев наложи вето на приет от парламента закон - този път той не е съгласен с текстове от 
приетите промени в Наказателния кодекс. Държавният глава подкрепя усилията и мерките в борбата срещу тероризма и 
организираната престъпност, но не е съгласен с подхода на законодателя. 
Президентът Радев не приема разпоредбите,които дават възможност до 48 часа да се забави уведомяването на близките 
при задържане на определено лице. Още по тревожни за него са текстовете, според които задържани непълнолетни ще 
са в неизвестност за техните родители в срок до 24 часа. 
Напомня, че Конституцията повелява родителите да се грижат за децата си до тяхното пълнолетие и задължава държавата 
да ги подпомага. Според държавния глава без да е очертан кръгът на лицата и на конкретните престъпления, за които 
може да се отлага уведомяването, се открива възможност за непропорционално засягане на права и се създава риск 
изключението да се превърне в правило. 
Цветан Цветанов обясни, че текстовете следват европейска директива, приета след атентатите в Париж. 
Цветан Цветанов - председател на ПГ на ГЕРБ: Тази мярка ще заработи само и единствено по изключение,когато касае 
такъв обхват на престъпления, които са свързани с организираната престъпност и с тероризма. 
Според председателя на парламентарната група на ГЕРБ, с ветото президентът Радев търси конфронтация с 
управляващите.  
Цветан Цветанов - председател на ПГ на ГЕРБ: Това е неговият стил, за да може действително да има дебат и да се търси 
поредната може би конфронтация или заблуждение,което се поднася в публичното пространство. 
От левицата виждат основание в мотивите на ветото. Напомниха, че по време на обсъждането са оспорвали същите 
текстове. 
Крум Зарков - зам.-председател на ПГ на "БСП за България": И нека управляващите, които останаха глухи за всички 
предупреждения, включително експертната общност, да не се оправдават с европейски директиви. Директивата, която е 
основа на този текст, ясно определя при кои престъпления, тежки престъпления като тероризъм и престъпни групи може 
да бъде използвано такова изключение. В българския закон, това нещо го няма. 
Върнатите текстове ще бъдат обсъдени в пленарната зала отново вероятно в началото на следващата година. 
 
√ Жълт код за опасно време в цяла Северна България 
Жълт код за опасно време в цяла Северна България. В 11 области на страната синоптиците предупреждават за очаквани 
отрицателни температури, по-ниски от обичайните за сезона. 
Предупреждението на отрицателни дневни температури е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, 
Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград и Силистра. 
В планините ще е подходящо за туризъм. Ще бъде предимно слънчево и ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. 
Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3 градуса, на 2000 метра - около минус 1 градуса. 
 
√ Владимир Путин ще даде днес традиционната си ежегодна пресконференция 
Руският президент Владимир Путин ще даде днес традиционната си ежегодна пресконференция. За нея са акредитирани 
повече от 1700 журналисти от почти всички руски региони, както и от Европа, Азия и Америка. 
Обтегнатите отношения с Вашингтон и Запада като цяло е темата, по която от Кремъл очакват най-много въпроси. Вторият 
голям блок питания ще бъде свързан с икономиката и повишените цени, които притесняват руснаците. 
Анализатори предполагат, че няма да се размине и без въпроси, свързани с непопулярната пенсионна реформа. Третата 
обширна тема са регионите. Говорителят на Путин заяви, че президентът се готви активно за пресконференцията. 
Путин ще отговаря на въпроси на медии за 14-и път от идването си на власт. 
Очакваната продължителност на формата е поне 3 часа. 
 
Дневник  
 
√ Министърът на транспорта нареди одит на "Летище София" 
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков разпореди да бъде извършен 
одит в "Летище София" ЕАД, съобщи пресцентърът на ведомството. 
Проверката ще включва договорите за доставка на стоки в търговските обекти и за анализ на вземанията на стойност над 
10 000 лв., както и предприетите действия за тяхното събиране. 
Одитът ще бъде извършен от Звеното за вътрешен одит към министерството и следва да приключи в кратък срок. 
Летището е в процедура за концесия, а срокът за подаване на оферти е 29 януари. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в ефира днес 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Енергетика след глобата - изпълнителният директор на БЕХ Петьо Иванов; 
- Вето за Наказателния кодекс - ще останат ли 48 часовите арести? 
- Ще се оттегли ли САЩ от Сирия - коментар на проф. Владимир Чуков; 
- На живо от Сандански - пореден протест в защита на освободeния лекар на годината; 
- От Танзания до Гърция - Златен глобус за най-добро ветроходно постижение за Стефан Раев. 

БТВ, "Тази сутрин" 
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- След скандалите с ремонта и оставката на заместник-кмета, на живо - тръгват трамваите по „Граф Игнатиев" 
- Директно от Приморско: Масов протест срещу войната на пътя. Ще бъдат ли подкрепени исканията на близките 

на жертвите? 
- Ще приемат ли депутатите ветото на президента? В студиото Крум Зарков от БСП. Ще бъдат ли редактирани 

спорните текстове? Заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов 
- Ексклузивно: От дома на Ценко Чоков в София, изпълнява ли мярката си за неотклонение бившият кмет на Галиче? 
- Годишнина от подвига на Списаревски. Какво помнят за саможертвата му жителите на Пасарел? 
- На живо: Жителите на "Враждебна" на протест срещу мръсния въздух. Какви са исканията им? 
- Протестите продължават. Защо отказват да върнат лекаря на годината от Сандански 
- Петя Дикова за майчинството и вълнуващите си срещи с жените, които се борят за дете 

 
√ Събития в страната на 20 декември   
София. 

- От 10.30 часа на церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2 президентът Румен Радев ще удостои с орден „Стара 
планина" първа степен посланика на Китайската народна република Джан Хайджоу. 

- От 09.00 часа ще започне редовното заседание на Народното събрание. 
- От 10.00 часа министър Красимир Вълчев ще вземе участие в пресконференция за представяне на резултатите от 

новото издание на Рейтинговата система на висшите училища. Събитието ще се проведе в залата на 7 етаж в МОН. 
- От 10.00 часа министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев 

ще участват в традиционната видеоконферентна връзка с националните командири на българските военни 
контингенти, участващи в операции и мисии в Афганистан, Босна и Херцеговина, Косово и Мали. Видеовръзката 
ще се осъществи в конферентната зала на административната сграда на Министерството на отбраната на бул. „Ген. 
Тотлебен" № 34. В нея ще участва и заместник-командващият на Съвместното командване на силите генерал-
майор Иван Лалов. 

- От 10.30 часа в централата на „София Франс Ауто" (бул. „Ботевградско шосе" 459) министърът на здравеопазването 
Кирил Ананиев ще участва в официалната церемония по приемането на първите два санитарни автомобила, 
закупени в изпълнение на големия инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ в Република 
България. На събитието ще присъстват зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и 
ръководител на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж" Деница Николова и ръководителят на 
Представителството на Европейската комисия в България Огнян Златев. 

- От 10.00 часа МВР организира заключителна церемония по проекта „Противодействие на престъпления, свързани 
с трафик на моторни превозни средства" в конферентната зала на хотел „Анел". 

- От 16.30 часа ще започне брифинг в заседателната зала на МВР, след заседание, на което ще бъдат обсъдени 
предприетите мерки и създадената организация на движението във връзка с предстоящите пътувания преди и по 
време на Коледните и Новогодишните празници. Участие ще вземат представители на всички ангажирани 
институции. 

- От 09.00 часа пред банята в кв. „Горна Баня" ще се проведе протест в защита на минералните извори и бани в 
София. Протестиращите настояват за възстановяване на балнеоложките центрове в „Овча купел", „Горна баня", 
„Централна Баня", „Княжевска Баня", „Банкя" и изграждането на изцяло нови спа центрове, басейни и бани в 
подножията на Витоша и Северния парк. 

- От 10.00 часа ще започне заседанието на Столичния общински съвет. 
- От 10.00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание за обсъждане на доклад за утвърждаване на 

цена на „Булгаргаз" ЕАД, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители и на 
клиенти, присъединени към газопреносната мрежа за I тримесечие на 2019 г. 

- От 10.00 часа в сградата на Министерство на икономиката (ул. „Славянска" №8) ще подписано оперативно 
споразумение за изпълнение на един от Фондовете за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), финансиран 
със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 (ОПИК). 

- От 10.30 часа в градинката „Св. Седмочисленици" ще бъдат поднесени венци на Паметника на загиналите полицаи 
по повод професионален празник на Главна дирекция „Гранична полиция". След това във фоайето на 
министерството на вътрешните работи ще бъдат наградени отличените служители от ГДГП. 

- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се проведе пресконференция на Световната ромска организация 
и Националният център за развитие на ромите в Република България за назначаване на ромски комисари в села, 
градове и общини. 

- Българският червен кръст ще раздаде подаръци за Коледа и Нова година на болни деца от 4 столични болници. 
От 10.00 часа доброволците на БМЧК ще бъдат в детските отделения на УМБАЛСМ „Пирогов"; от 11.00 часа в 
Белодробна болница „Света София"; от 12.00 часа в Отделение по педиатрия, Национална кардиологична 
болница; от 12.30 в Детска кардиология на Национална кардиологична болница. 

- От 12.00 часа Ръководството на ПП АБВ ще даде пресконференция в централата на партията на улица „Врабча" 23. 
Темата на събитието ще бъде представянето на политически манифест - платформа за участие на ПП АБВ в 
изборите през 2019 г. 

- От 13.00 часа главният прокурор Сотир Цацаров и директорът на Художествената гимназия в София Донка Павлова 
ще открият изложба с картини на възпитаници на училището на 4 етаж на Съдебната палата в пространството пред 
кабинета на главния прокурор. На откриването ще присъстват министърът на вътрешните работи Младен 
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Маринов, преподавателите в Художествената академия професор Ивайло Мирчев и професор Десислава 
Минчева. 

*** 
Велико Търново. 

- От 09.00 часа в Голяма зала на Общината ще се проведе последната за годината сесия на ОбС - Велико Търново. 
*** 
Каварна. 

- От 14.00 часа кметът на Каварна Нина Ставрева ще представи новия календар на Общината за 2019 г. в своя 
кабинет. 

*** 
Перник. 

- От 10.30 часа в зала „Струма" на Областна администрация - Перник ще се проведе годишната среща между 
областния управител на Перник Ирена Соколова и директорите на териториалните структури от област Перник. 

*** 
Плевен. 

- От 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда ,,Гена Димитрова" ще се състои заседание на 
Общински съвет. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа ще се проведе месечният брифинг в ОДМВР-Русе. В него ще участват ръководни служители от 
Областна дирекция на МВР - Русе и Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението"- Русе. 

*** 
Смолян. 

- От 13.30 часа в зала 201 на Областна администрация Смолян, Областният управител заедно с директорите на 
държавни институции в региона ще дадат финална за 2018-та година пресконференция. 

*** 
Стара Загора. 

- От 09.00 часа в зала 2 на Община Стара Загора кметът Живко Тодоров ще даде пресконференция във връзка с 
проекта за разширение на парк „Артилерийски". 

*** 
Шумен. 

- От 09.00 часа в зала 363 ще се проведе заседание на Общински съвет. 
 

Manager.bg 
 
√ Еврото остана в подножието на прага от 1,14 долара 
Курсът на еврото се търгуваше под прага от 1,14 долара. В междубанкова търговия днес единната европейска валута се 
разменяше за 1,1390 долара. Вчера Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1405 долара за едно 
евро. 
 
√ Петролът поевтинява на пазарите в Азия 
Kотировките на петрола отново тръгнаха надолу днес в азиатската електронна търговия. Опасенията от прекомерното 
предлагане на световните пазари и свиването на търсенето пак взеха превес на фона на силните понижения на водещите 
индекси на фондовите борси след решението на централната банка на САЩ да вдигне лихвите. 
Американският лек суров петрол с доставка през февруари (днес е първият ден за търговия с февруарски фючърси на този 
сорт) поевтиня с 81 цента до 47,36 долара за барел в азиатската електронна сесия на Нюйоркската търговска борса, съобщи 
Франс прес. 
Лондонският сорт Брент от Северно море, чиято цена е референтна за европейския пазар, също с доставка през февруари, 
понижи котировките си със 72 цента до 56,52 долара за барел. 
Вчера цените на петрола се повишиха преди класическата проблематика предлагане/търсене да вземе превес и да окаже 
натиск върху котировките на черното злато. 
Министерството на енергетиката на САЩ обяви снощи по-слабо от очакваното свиване на запасите на най-голямата 
икономика в света и то след публикуваните прогнози за увеличение на производството на американски шистов петрол. 


