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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Аctualno.com 
 
√ Велев: Няма да има Тристранка, докато не видим адекватни мерки 
АИКБ и работодателите няма да се върнат в Съвета за тристранно сътрудничество докато не видят предложени адекватни 
мерки от страна на държавата или на синдикатите. Това може да отнеме и година, дори две или три години, стана ясно от 
думите на председателя на АИКБ Васил Велев пред Actualno.com. 
"Накратко, ние се оттегляме, за да определим поне веднъж ние дневния му ред. Искаме още на първото предстоящо 
заседание да обсъдим този въпрос", подчерта той. 
В интервю пред Actualno.com председателят на бизнес организацията разкритикува всички направени до момента 
предложения и ги обяви за "неадекватни". Две от тях идват от социалния министър Бисер Петков. Той заяви, че ще 
предложи на обсъждане: да се намали платеният болничен от работодателя на 15 дни и да се ограничат болничните дни, 
които може да изпише личният лекар до 7 дни. 
"Няма да има Тристранка, докато не видим адекватни мерки. Не е сериозно предложението за 15 платени дни от 
работодателя. Това значи 5 пъти по 3 дни да може да се отклони от работа 1 човек безпричинно. При условие, че 6 дни се 
боледува средно в ЕС, ние да слагаме лимит от кражба от предприятието и без лимит от държавата, не може така", каза 
той. 
Промяната при личните лекари също няма да реши проблема, но голяма част от болничните не се издават от лични лекари. 
Кратковременните болнични - да, но 3-дневните и нагоре - не винаги. И това няма да спре кражбата. Болничните за по 
месец от лекарски комисии могат да се издават и от чужбина по телефона - има и такива случаи. Как намаляването от 14 
на 7 ще спре тези фалшиви болнични, не виждам, коментира Велев. 
"Това е откровена глупост от КТ Подкрепа - да увеличим броя на плащаните от работодателите от 3 на 5 дни от болничния. 
Този човек, който го е предложил, не разбира, че той вреди на своите членове. Колкото повече плаща предприятието 
толкова по-малко пари остават за хората за заплати.", отхвърли идеята на синдикатите Велев. 
Той отново обясни схемата, станала слоган на представителите на АИКБ през последните дни: "Хората не разбират, че 
тарикатите крадат пари от тях. Работодателят не плаща болничния от личната си сметка, а от парите на предприятието, 
техните пари. Работодателят просто организира работния процес. И колкото повече пари се отделят за болнични, толкова 
по-малко отиват за заплати. Та тарикатът мами не работодателя, а добрите себеподобни. 
"Тук не става дума да не се плащат болничните, а кой да ги плаща", подчерта Велев. "При възможност да се плати от НОИ, 
синдикалистите предлагат да го плати от НОИ и работодателят. Да се диви човек", коментира още той. 
Председателят на АИКБ не отговори на въпроса кой всъщност повдигна темата за първи неплатен ден от болничния от 
правителството. Появиха се съмнения, че това е министър Владислав Горанов. Велев просто подчерта, че това е "тема, 
която е постоянно в дневния ред на АИКБ, поставена е от нашите членове. Конкретно кой го е предложил не е толкова 
важно. Важно е, че в Южна Европа периодът на изчакване е не 3, а 5 дни. Тук разделението е Юг - Север, не бизнес - 
работник. У нас е много изгодно да се краде. У нас е по-изгодно да си болен, отколкото да работиш. Това е ненормално." 
На въпроса защо нощният труд продължава да се плаща 25 стотинки на час, Велев отговори, че в компаниите-членове на 
АИКБ, той се заплаща като 1 лв. на час. Но председателят на бизнес организацията избегна отговора на директното питане 
къде се нарежда България по този показател в Европа тогава и специално компаниите от АИКБ, като коментира как т.нар. 
данък "труд" в страната ни е много голям - по думите му, за да получи един служител 100 лева чиста заплата, се плащат 53 
лева за осигуровки и други тежести. 
Мерките за справяне с проблема с болничните трябва да са много, по думите на председателя на АИКБ. "Ако за късите 
болнични изчакване би повлиял контрол от страна на работодателя например, то за дългите трябва по-засилен комплексен 
контрол. Реално, при еднодневните болнични няма НОИ, то за дългите трябва по-засилен контрол. На практика обаче 
еднодневните болнични няма как да се контролират."  
Цялото интервю можете да видите в следващото видео. 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Васил Велев: Фалшивият болничен не краде от работодателя, а от колегите! 
Страните от Южна Европа имали по-голяма склонност да злоупотребяват тях 
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Заплаха от протести и крачка назад от управляващите по въпроса за болничните. Ябълката на раздора - да се плаща ли от 
работодателя първия ден. Много аргументи от едната и от другата страна се изказаха по казуса „болнични“. 
Председателят на АИКБ Васил Велев заяви в предаването „Брюксел 1“, че страните от Южна Европа имат по-голяма 
склонност да злоупотребяват с тази възможност. Това го виждаме и на територията на България. Велев коментира 
официална информация от НОИ, че в Южна България има много повече издадени болнични листове, отколкото в Северна 
България. 
„Това явно е народопсихология. Очевидно е и до неразбиране, че когато си взел болничен лист, а си здрав и си оставил 
колегите да работят вместо теб, всъщност те изработват твоя болничен. Първите три дни се плащат от предприятието, не 
от работодателя, т.е. от личната му сметка. Предприятието има фонд работна заплата. Той е общ и колкото повече пари от 
него се вземат, за да се изплатят болнични, толкова по-малко остават за заплати. Т.е., когато един работник или специалист 
се е отклонил от работа с фалшив болничен лист, неговите колеги изработват неговото възнаграждение. Той не краде от 
работодателя, той краде от своите колеги“, категоричен е Васил Велев от АИКБ. 
За повече информация вижте видеото. 
 
БНР 
 
√ Обратите в политическата дискусия за изплащането на болничните 
„Четирите национално представени работодателски организации няма да се върнат в Националния тристранен съвет, 
докато в дневния ред не бъде предложена темата с адекватни мерки за ограничаване на тази масова практика за издаване 
на фалшиви болнични, които са злоупотреба, кражба и корупция“. Това каза пред БНР Васил Велев, председател на 
Асоциацията на индустриалния капитал. 
„С четири дни средно са се увеличили отсъствията от предприятията поради болнични, за нас това е нереалистично на база 
на сравнително еднаквия брой на наетите. Това е най-масовата кражба и потърпевши са изрядните и коректни работници, 
защото се краде от тях, а не от работодателя“, допълни Велев в предаването „Неделя 150“. 
Според Пламен Димитров, президент на КНСБ, темата трябва да бъде осветена по-детайлно: 
„Оставаме в стачна готовност и чакаме как ще се развие този въпрос, който не е свален от дневен ред, отменено беше само 
първоначалното намерение. В следващия месец ще имаме много причини за диалози и за конкретни решения, надявам 
се“. 
Димитров обяви, че от понеделник експертна група с представители на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ ще формулира исканията 
и предложенията на синдикатите за ограничаване на злоупотребите. 
„Едно от предложенията, които ще направим, е този срок, който е неограничен – тоест, аз мога да начисля съответните 
вноски и да не ги плащам 10 години, а междувременно давностният срок за вноски е 5 години. Изтича давностният срок, 
никой не идва на проверка, тъй като НАП се занимава с големите фирми, а аз съм малка фирма, например, и това става 
едно перпетуум-мобиле да се правят пари. Очевидно трябва да бъде намален този срок, в който аз мога да начислявам 
вноски, без да имам задължението да ги плащам… Електронното здравно досие е другото нещо, което ще помогне в 
случая“. 
Според Васил Велев и в късите, и в дългите болнични има проблем, а мерките за справяне с тези проблеми са различни. 
„Важно е да си припомним какво се случи през 2009 година – срив на продажбите, минус 5% БВП, ръст на безработицата. 
Тогава немалко наши колеги започнаха да насърчават работниците си да си вземат болничните. Тогава приехме първите 
три дни да са за сметка на предприятията като временна антикризисна мярка. Тя трябваше да бъде отменена още през 
2011-2012 година, но стана постоянна и това е неспазен договор, подписан в Тристранния съвет, подписан между 
правителството, синдикатите и работодателите. Ние искаме договорите да се спазват“, отбеляза Велев и допълни: 
„Решаването на този въпрос всяка година се отлага. Ние го поставяме периодично. Казва се, че ще се засили контрола, 
контролът не се засилва, измамите растат“. 
В предаването с коментар по темата се включи и председателят на стачния комитет на КТ „Подкрепа“ Любка Георгиева: 
„На 27-и ноември КТ „Подкрепа“ ще проведе планирания протест. Експертната група, за която каза г-н Димитров, е само 
предварителен разговор между двамата президенти, така че това все още не е официализирано“. 
Интервюто с Васил Велев и с Пламен Димитров можете да чуете в звуковия файл. 
 
Списание „Икономист“ 
 
√ Болнични напред, болнични назад 
Премиерът се отказа да наказва наемния труд. Или всички обезщетения ще са от НОИ, или първите 3 дни остават за 
сметка на работодателя 
Премиерът за пореден път изпълни коронния си управленски танц "крачка напред – крачка назад", този път с болничните. 
На коалиционен съвет на ГЕРБ и Патриотите на 14 ноември бе решено първият ден от обезщетението за временна 
неработоспособност поради болест да не се изплаща, като бе държано в тайна кой точно е предложил идеята. Същия и в 
следващите дни КНСБ и "Подкрепа" заплашиха, че ще организират национални протести. Българската стопанска камара 
(БСК) също се противопостави, като заяви, че така се ощетяват коректните работници, а задължение на държавата е да се 
бори с некоректните. Само Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) продължи да настоява първият ден 
по болест да е безплатен като мярка срещу измамите, особено по празници. 
Управленското чудо трая 5 дни и на 19 ноември премиерът Борисов заяви, че предложението няма да се внася в 
парламента за гласуване при второто четене на държавния бюджет и бюджета на държавното обществено осигуряване. 
"Абсолютно са прави хората. И затова няма да входирам това предложение. Не може да накажем истински болен да си 
плати той първия ден заради тарикатите", каза министър-председателят, без да обясни защо е бил на противното мнение 
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пет дни по-рано. Та нали "прозрението" за несправедливото наказване на истински болен не изисква никаква специална 
компетентност. Отделно, че въпросът първо трябваше да бъде обсъден в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. 
Всъщност още през лятото вървяха разговори между синдикати и работодатели НОИ да изплаща всичките дни болнични, 
а не първите три да са за работодателите. "Осигурителният институт трябва да си влезе в ролята и да поеме болничните, 
защото в крайна сметка работодателят плаща 60% от осигуровките на работниците, а те – 40%. Няма логика да плащаме 
още един път", коментира пред "Икономист" Ивелин Желязков от АИКБ. От 2010 г. като антикризисна мярка 
работодателите плащат първите три дни болнични, в размер на 70% от трудовото възнаграждение. 
Засега не е ясно дали задната скорост на правителството предвижда да се върне старото положение отпреди 9 години, 
нито как държавата ще засили контрола върху фалшивите болнични. Повече от ясно е обаче, че в петте дни, които 
разтърсиха населението, статуквото успя да си запише точки, без нищо да се е променило на практика. Синдикатите 
получиха повод да го играят не толкова казионни – ето, скачат срещу правителството в защита на трудовите хора. 
Работодателите, поне в лицето на БСК, се представиха не като "чорбаджии и изедници", а като съвестни предприемачи, 
които се отнасят честно към работниците. А премиерът за пореден път се издокара пред народа, че слуша гласа му и не е 
никакъв диктатор, а е винаги готов да отстъпи, щом усети несправедливост. 
Решенията в парламента 
От тук нататък се очертават два варианта за решение на въпроса с болничните. Според депутати от ГЕРБ първият вариант 
е да се приеме предложението на "Воля" първите три дни от болничния да се поемат отново от НОИ, защото сега 
работодателите се натоварват с допълнителни плащания, а вече са платили за тези дни във вид на осигуровки. Вторият 
вариант е да си остане досегашното положение, като се помисли за допълнителен контрол. Идеи в посока на засилване на 
контрола, внесени в парламента, обаче няма. Премиерът Борисов заяви, че този въпрос ще се обсъжда в тристранния 
съвет. Предложението на социалния министър Бисер Петков общопрактикуващите лекари да могат да издават болнични 
до 7 дни не е внесено в парламента. Срокът да се реши какво да се прави с болничните е 28 ноември, когато три 
парламентарни комисии – бюджетна, социална и здравна, трябва да гласуват предложенията преди второ четене на 
бюджета на НОИ. 
Объркани в статистиката 
Петте дни обществени вълнения около болничните показаха и тотална обществена неяснота за числовите измерения на 
проблема. Така поне излезе от коренно противоположните прочити на статистически данни и практики в чужбина от страна 
на работодатели и синдикати. Според АИКБ, позовала се на данни на НОИ и НСИ, българинът отсъства средно по 8 дни от 
работа поради болест и за това миналата година са платени 549,2 млн. лева. "В другите страни от ЕС работниците боледуват 
средно по 4 дни. Вижда се, че болнични се вземат около празници, както и че в някои региони се боледува повече, 
отколкото в други, в което няма логика", коментира Ивелин Желязков. И дава пример с работник, който получава 1000 лв. 
заплата и се осигурява изцяло на нея. Ако отсъства 3 дни по болест и си ги съчетае със съботата и неделята, той ще вземе 
само с 24 лв. по-малко от този, който е работил. В същото време злоупотребите с болнични листове се доказват трудно. 
НОИ е завел над 20 000 дела за 2017 г. и 2018 г. като е успял да отмени под 0,1%. 
Според КТ "Подкрепа", които също са прочели данните на НОИ и НСИ, работодателите некоректно ползват статистиката. 
Болничните не са нараснали от близо 8,9 млн. дни през 2012 г. на 17,6 млн. през 2018 г., а от 12,1 млн. на 14,7 млн. АИКБ 
според синдикалистите допуска грешка, като не отчита хората на временни договори, които стават все повече – затова в 
техните сметки болничните са се увеличили с 10 млн. дни за 6 години. "През 2012 г. всички наети лица, включително тези 
с временни договори, са 2 594 100, а през 2018 г. са 2 785 400, т.е. нарастването на броя на обезщетените болнични дни е 
придружено и от нарастване на броя на осигурените лица със 191 300", се казва в анализа на КТ "Подкрепа". Не е ясно 
обаче как в синдикалните сметки 200 000 осигурени в повече водят до близо 2,6 млн. (при "Подкрепа") и 9 млн. (при АИКБ) 
болнични дни отгоре. 
Освен в четенето на числата от статистиката има объркване и в прочита на европейските практики. Според председателя 
на АИКБ Васил Велев във всички страни от Южна Европа има период на изчакване, преди да се плати болничният от три 
дни. Така било в Португалия, Испания, Италия и Гърция. А в други страни, като Франция, Ирландия, Чехия и Австрия, се 
изчаква 6 дни. Периодът на изчакване бил мярка срещу злоупотребите. 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ До края на октомври в „Сребърния фонд“ са натрупани 3,120 млрд. лв. 
Трансферираните средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 3,4 млн. лв.  
Общият паричен ресурс, наличен към края на октомври в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната 
пенсионна система, по известен като Сребърния фонд, е в размер на  а 3,120 млрд. лв. От тях 3,067 млрд. лв. са оформени 
в годишни депозити в Българска народна банка (БНБ) с решения на Управителния съвет на фонда. Това става ясно от данни 
на Министерството на финансите (МФ), публикувани на сайта на ведомството. 
Трансферираните през октомври средства към гаранционния фонд от фонд „Пенсии“ в ДОО са в размер на 3,41 млн. лв. За 
първото тримесечие на годината сумата е 17,67 млн. лв., а за второто – 141,45 млн. лв. За третото тримесечие на 2019 г. 
сумата е 35,82 млн. лв. Общо за 2018 г. са трансферирани 136,54 млн. лв. 
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Според приетата дългосрочната инвестиционна политика и средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на 
фонда за 2019-2021 г., натрупаните средства остават на депозит в БНБ поне до 2021 г., а най-вероятно и до 2040 г. 
Резервните пари за пенсии, които трябва да гарантират стабилност на пенсионната система, ще се управляват все така 
консервативно, както и към момента. Както и предшествениците си, финансовият министър Владислав Горанов прецени в 
началото на октомври миналата година (когато документът бе приет), че това е най-безопасната стратегия. В края на 
октомври тази година министрите решиха да не правят промени във въпросната стратегия, въпреки че законът им дава 
възможност за корекции. 
Освен това настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на 
инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде 
под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея. 
Бизнесът от години настоява постъпленията в Сребърния фонд да „се подкрепят“ с допълнителни източници, но към 
момента няма движение в тази посока. 
Според Лидия Шулева, бивш вицепремиер и бивш социален министър, основател на консултантска къща „Бизнес 
интелект", Сребърният фонд не би имал особено значима роля в бъдещето на пенсионната система у нас. „При създаването 
си Сребърният фонд даваше основания да се смята, че може да запълни дефицити в пенсионната система на фона на 
демографската криза. Към момента липсите на Националния осигурителния институт вече възлизат на около 4 млрд. лв.“, 
коментира Шулева в ефира на Bloomberg TV Bulgaria преди месец. Единствената функция на Сребърния фонд засега е да 
подкрепя фискалния резерв, посочи още тя. 
„Опцията демографския срив да се компенсира и да се подкрепи пенсионната система остава единствено чрез бюджета 
през данъците“, допълни бившият вицепремиер. 
Според нея решението Сребърният фонд да се прехвърли във фискалния резерв е конюнктурно. 
 
В. Банкерь 
 
√ Бойко Борисов е на официално посещение в САЩ 
Премиерът Бойко Борисов е на официално посещение в САЩ, където ще се срещне с президента Доналд Тръмп в Белия 
дом. Сътрудничеството в рамките на НАТО и енергийната диверсификация се очаква да бъдат във фокуса на разговорите 
между двамата лидери. 
Бойко Борисов се среща с американски президент в Белия дом за втори път, първия беше през 2012-та - с Барак Обама. 
Доналд Тръмп се очаква да повдигне въпроса за внос на американски втечнен природен газ в България. В Съединените 
щати има бум в производството на втечнен газ и се търсят нови пазари за износ в Европа и Азия. 
Това е и част от усилията на Вашингтон да се намали зависимостта на Източна Европа от руските газови доставки, смята 
посланик Дан Фрийд - дългогодишен дипломат и почетен сътрудник на Атлантическия съвет във Вашингтон. „Не е добре 
за една държава да е зависима от един единствен източник на енергия. Няколко проекта са интересни - използването на 
американско ядрено гориво за централата в Козлодуй, междусистемната газова връзка между Гърция и България и 
подкрепата за гръцкия плаващ терминал за регазификация на втечнен природен газ“, обясни той пред БНР. 
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Очаква се американският президент да повтори искането си към европейските държави членки на НАТО да увеличат 
разходите си за отбрана. В българската делегация участват вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на отбраната 
Красимир Каракачанов, министрите на финансите и икономиката Владислав Горанов и Емил Караниколов. 
Според вицепремиера Каракачанов България е отворена за американски инвестиции в отбраната. „Ние би следвало да 
търсим подобни инвестиции и от САЩ, и от други страни, защото това означава, че младите образовани хора да си намират 
добре платена работа в България“, посочи той. 
В навечерието на визитата бившия американски посланик у нас Джеймс Пардю публикува статия в изданието „Хил”, в която 
насочва вниманието към свободата на медиите у нас. Очаква се тема на разговорите във Вашингтон да са и корупцията и 
върховенството на закона. 
 
√ Граждани на ЕС масово напускат работа в британското здравеопазване  
Повече от 10 000 граждани от ЕС са напуснали британското здравеопазване след референдума за Брексит, 5000 от които 
са медицински сестри. Новите данни са публикувани днес в "Обзървър" от Либералдемократическата партия, предаде 
БНР. 
Данните, получени по закона за свобода на информацията, показват, че 11 600 европейци са напуснали системата на 
британското здравеопазване. Най-сериозно са засегнати болниците в Северозападен Лондон и университетските болници 
в Оксфорд и Бристол. Данните показват още, че колкото повече здравни работници напускат, толкова по-малко 
медицински сестри пристигат. Броят на медицинските сестри от ЕС е намалял с 87 процента - от 6382 през 2016-2017 година 
до 805 през 2017-2018 година. От изнесената информация става ясно, че сред болниците, изразили загриженост от 
напускането на европейците, са и тези в избирателния район на премиера Борис Джонсън. 
Лусиана Бърджър от Либералдемократическата партия е цитирана днес от вестник "Обзървър" да казва, че тези данни 
показват каква голяма заплаха представлява Брексит за националното здравеопазване, дори в "задния двор на Борис 
Джонсън", както се изразява, където европейският персонал е загрижен за бъдещето си. 
 
БНТ 
 
√ Първо гражданско дело за източване на лични данни при хакерската атака срещу НАП  
Административният съд в Добрич ще реши дали да даде ход на първото дело за вреди вследствие на разкриване на лични 
данни от Националната агенция за приходите. 
Искът е предявен от гражданин от Каварна, който претендира за обезщетение от 1000 лева. Ищецът настоява да бъде 
възмезден за понесените от него неимуществени вреди. 
Според него има нарушения от страна на служителите на приходната агенция по Закона за защита на личните данни. 
Припомняме, че през юли 2019 г. сървър на НАП беше успешно атакуван и данните на над 5 млн. българи станаха публично 
достояние. 
За хакерската атака прокуратурата повдигна обвинения на собственика на фирма "ТАД груп" Иван Тодоров, неговия 
служител Кристиян Бойков и търговския директор на фирмата. НАП беше глобена с над 5 млн. лева. 
 
√ Общинският съвет в София ще се бори с мръсния въздух  
Мръсният въздух и подобряване качеството му, е сред основните приоритети на Столичния общински съвет. Проблемът с 
качеството на въздуха в София е на дневен ред през последните години, тъй като особено през зимния сезон нивата на 
фините прахови частици често пъти са над нормата. 
Със застудяването на времето много хора, които през лятото са използвали градския транспорт или пък са се придвижвали 
пеша, вече са се качили на колите си. Това поставя отново темата за мръсния въздух. 18 грама на микрометър за фините 
праховичи частици във въздуха тази сутрин при максимално допустими 50 микрограма. 
Ана Стойкова, общински съветник от ГЕРБ: И през този мандат кметът Фандъкова представи своята програма и основен 
приоритет е чиста и зелена София, включително по-качествен въздух. Работим по поредни програми за качеството на 
въздуха. Наблягаме на чистотата на София. 
Альоша Даков, общински съветник от БСП: Факт е, че трафикът е интензивен дори в началото на деня. Според мен 
качеството на градския транспорт далеч не отговаря на очакванията на жителите на Столична община. Необходимо е 
Столична община да положи много по-сериозни усилия да направи градския транспорт наистина ефективен. 
 
√ 4000 лева е санкцията за замърсяването в Благоевград  
Нови мерки срещу мръсния въздух предприемат в Благоевград. От общината ще глобяват с до 4 000 лева всеки, който 
умишлено си позволява да изгаря опасни отпадъци. Това е първата заповед, която издаде новият кмет на Благоевград 
Румен Томов. 
Благоевград има сериозни проблеми със замърсяването на въздуха през последните години и няколко зими поред попада 
в топ 5 на градовете с най-мръсен въздух у нас. През изминалата седмица стойностите на фините прахови частици във 
вторник и сряда са били превишени. 
Диана Стефанова, главен еколог на община Благоевград: Община Благоевград ще контролира нерагламентираното 
изгаряне на всякакви видове отпадъци. Контролът се осъществява чрез звената в общинска администрация, отговорни за 
извършването на проверки. Община Благоевград е наясно, че ще срещне трудности, тъй като тогава, когато става въпрос 
за битово изгаряне на такива отпадъци, трябва на всички да е ясно, че ние не можем да влизаме в къщите на хората. 
Поради тази причина призовавам гражданите, тогава когато имат информация за подобно нещо, да подават сигнали. 
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√ Намаляват тютюнопроизводителите в Благоевградско  
Тютюнопроизводителите намаляват. След слабите печалби от миналата година половината от земеделците в село Долно 
Осеново са се отказали от поминъка. Цените на тютюна и тази година са ниски, затова в района очакват броят на 
производителите да продължи да пада. 
Преди години тютюнът, произведен в с. Долно Осеново достигал рекордните 250 тона годишно. Заради ниската изкупна 
цена отглеждането тази година драстично намалява на 80 тона изсушен тютюн. 
Бисер Сегменов, кмет на с. Долно Осеново: Миналата година фирмите казваха, че тютюнът е лош, годината беше 
неприятна - дъжд валежи и еди какво си. Тази година качествен тютюн, лятото обещаваха много по-високи цени, на цената 
от 8,5 до 9 лева, но явно празни приказки са говорили, защото сега - от 7,5 до 9 лв. 
Около 50 семейства в селото тази година са отглеждали културата. Това лято било последно на тютюневата нива за Росица. 
В края на изкупната кампания сметките в семейството ѝ показват, че с печалбата едва ще покрият разходите си. 
Тютюнопроизводител: Стига с тая мизерия, с тоя тютюн! Работиш адски труд неплатено. Трябва да посадиш много. 
Понеже ние сме на къра, ако посадиш малко, няма да изкараш нищо, и това значи, че трябва да посадиш най-малко 7-8 
декара, за да изкараш някой килограм. 
Според производителите средната цена за килограм трябва да бъде около 10 лв., тъй като качеството на тютюна е добро. 
Димитър Сегменов, председател на земеделската кооперция в с. Долно Осеново: Не им стигат парите. Изкарат по 5-6 
хиляди лева, платят осигуровката, платят първата подготовка на торове, на площите им остават 2-3 хиляди лева. Тютюнът 
си отивa от Долно Осеново, никой няма да го работи. За едно семейство 3 хил. лева за годината, те ги взимат за 1 месец.  
Климатът в Долно Осеново не позволява да бъде отглеждана друга земеделска култура, затова и местните търсят 
препитание в чужбина. 
 
√ С 5% е нараснала цената на земеделска земя у нас за 2018 г.  
Цената на земеделската земя у нас е нараснала средно с 5% през 2018 г. Подобен ръст се очаква и през тази година, тъй 
като няма причини, които да доведат до резки покачвания или спадове. 
Според експертите големите покупки на земя у нас засега се отлагат заради неясните евросубсидии в следващия 
програмен период и бъдещия Закон за земята. 
Най-високи са продажните цени на земеделската земя в Добрич - между 1550 и 2000 лв на декар, Силистра - между 1350 
и 1600 лв на декар. 
Най-ниски са цените на земеделската земя в Кърджали и Хасково между 400 и 800 лв за декар заради голямата 
раздробеност на земите в тези региони. 
През 2018 г. най-голям ръст на продажбите на земеделска земя е отчетен във Видин, Враца и Монтана заради качеството 
на земята и високото ниво на валежи, което е предпоставка за отглеждане на царевица. Това е увеличило приходите и и 
съответно продажните цени на земята. 
 
√ Брекзит и данъците са основните акценти в предизборния манифест на Борис Джонсън  
Британският премиер Борис Джонсън обяви предизборния манифест на торите, обещавайки да осъществи Брекзит до края 
на януари. На митинг в град Телфорд, графство Шропшир, той обеща да не вдига ДДС и данъка въху доходите и 
осигуровките. Сред другите му обещания са допълнителни 250 паунда бонус на година за детски надбавки и намаляване 
на таксите за паркинг на служителите в болниците. 
Манифестът от 59 страници на Консервативната партия беше обявен 18 дни преди предсрочните парламентарни избори 
на 12 декември. 
Борис Джонсън обеща да осъществи Брекзит и да свика дебат и друг вот преди Коледа по споразумението с Европейския 
съюз, за да позволи на Великобритания да обърне нова страница след колебанията, забавянето и разделението в 
последните години. 
Консерваторите искат депутатите от Камарата на общините да ратифицират сделката за развода между Лондон и Брюксел 
на премиера преди Великобритания да напусне ЕС на 31 януари. 
След това ще настъпи "преходен период", по време на който Обединеното кралство ще продължи да следва правилата на 
ЕС, докато двете страни се опитват да изработят постоянна търговска сделка. 
 
√ Клаус Йоханис печели балотажа за президент на Румъния  
Румънският президент Клаус Йоханис убедително печели втори мандат на днешния балотаж срещу лидера на 
социалдемократите Виорика Дънчила.  
Според екзитполовете той получава 65-66% от гласовете или двойно повече от Дънчила.  
Йоханис обеща да поднови правосъдната реформа, забавена от няколко кабинета на социалдемократите.  
Евросъюзът оценява усилията му в защита върховенството на закона и срещу опитите за ограничаване независимостта на 
съда.  
Той ще работи с либерално правителство на малцинството, което получи вот на доверие в парламента преди три седмици. 
 
√ Официално: Майкъл Блумбърг влиза в надпреварата за президент на САЩ  
Бившият кмет на Ню Йорк Майкъл Блумбърг официално заяви на страницата си в Туитър, че влиза в надпреварата за Белия 
дом. 
Кандидатирам се за президент, за да победя Доналд Тръмп и да възстановя Америка, пише 77-годишният милиардер. 
Той заяви, че ще финансира сам кампанията си. Според списание "Форбс", състоянието на Блумбърг надвишава 54 млрд. 
долара. 
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Предприемачът-филантроп ще трябва да се пребори за номинацията на Демократите с още 17 кандидати за изборите 
догодина. 
 
В. Дума 
 
√ 3 млрд. лв. загубила хазната от манипулирани касови апарати 
Милиарди са загубите за бюджета през последните 10 години от манипулиране на софтуера за управление на продажбите 
в търговските обекти. Това обяви във Варна говорителят на Националната агенция по приходите Росен Бъчваров, цитиран 
от БНР. Експерти на НАП са разяснили на производители и ползватели на софтуер привеждането на дейността на 
търговците в съответствие с новата наредба за касовите апарати. 
"Проблемът е, че софтуерът е използван както за улеснение на бизнеса, така и за неплащане на данъци. Това води до 
средногодишни загуби от порядъка на 300 млн. лв. за година в продължение на 10 години, което в общи линии е една 
сума от три милиарда за последните 10 години, която всъщност не е била получена от българското общество. Това, което 
НАП казва, е: време е софтуерът да спре да може да прави подобни манипулации и идеята е с възможно най-малка 
административна намеса това да се случи", обясни Росен Бъчваро 
 
БНР 
 
√ България – Силициева долина на Европейския съюз? 
С работеща икономика и добро заплащане може да върнем младите обратно в България  
Българското правителство се е заело да “изчисти” имиджа на страната ни, представяна често като “най-бедната и 
корумпирана” в ЕС. Мерките включват програми за подпомагане на бизнеса, привличане на инвестиции, създаване на 
благоприятна икономическа и инвестиционна среда. 
Българската икономика има балансиран ръст, и в последните години го запазваме. Но по отношение на доходите все 
още имаме много да догонваме, каза министърът на икономиката Емил Караниколов в интервю за Радио България. 
По неофициални данни за последните 30 години близо 3 милиона български граждани са напуснали страната. 
Икономическата миграция взе застрашителни размери особено след 2007 година, когато България стана пълноправен член 
на ЕС. Сега правителството обсъжда мерки за привличане на българските граждани обратно в страната. Както Радио 
България вече писа, държавата е готова още от началото на следващата година да финансира с до 1200 лева на месец за 
една година сънародници, които се завърнат да работят в родината. Възможен ли е този процес? 
Нашата работа е да създадем икономически модел, който ще връща хората обратно. Той работи бавно, но резултати има– 
категоричен е министърът на икономиката Емил Караниколов и посочи като пример ИТ сектора, където не само, че българи 
се връщат, а се забелязва тенденция и чужденци да идват да работят в България. 
Емил Караниколов припомни и грешките в миналото, като причина за днешното състояние на икономиката: България 
тръгна от много ниски нива, с фалити на банковата система, с грешни решения при процесите на раздържавяване, което 
съсипа българската икономика. В последните години тя стъпи на крака. Произвеждаме и предлагаме все повече стоки и 
услуги с по-голяма добавена стойност. Но нямаме магическа пръчка и това не може да се случи толкова бързо. 
Как правителството ще обори статистиките, които представят страната като “най-бедната държава, с най- ниските заплати 
в ЕС“? – С работеща икономика – лаконичен е министърът на икономиката:  
Това е единственият начин, защото служебното увеличаване на заплатите води до ефект, в който заплатите ще изпреварят 
производителността. Това не бива да се допуска. Икономиката трябва да тласка вдигането на заплатите. В последните две-
три години в България, най- вече в частния сектор, заплатите се повишават всяка година с 8 - 10 %. Ние сме на второ място 
по ръст на заплатите, след Румъния. Ако ме питате защо в Румъния е по-добре, ще кажа, че там има три пъти по-голям 
вътрешен пазар. Много често инвеститорите харесват България, но заради вътрешния пазар от 18- 20 милиона души те 
предпочитат Румъния.  
Безработицата в България е под 4%, но голяма част от работещите в страната мислят, че не получават достойно заплащане. 
Данните на Министерството на труда и социалната политика от проведени кариерни форуми в страни от ЕС, където има 
големи български общности и студенти, сочат, че 70% от участвалите в трудовите борси сънародници биха се върнали да 
работят у нас, ако имат условия за това. Какво може да накара тези млади и образовани хора да вземат еднопосочен 
билет за родината си? 
За да се връщат младите в България, те трябва да виждат икономическа светлина. За мен е важна инвестицията в 
образованието. Колкото по-образован е човек, толкова по-добра заплата ще получава. Ние сме в ЕС и пазарът е необятен. 
Допреди 15 години в българската икономика дори инженери с две висши образования не можеха да си намерят работа. 
Трябва да създадем конкурентна среда, заплатите да се вдигнат. Мисля, че България е чудесно място за живеене, стига да 
има добри условия.  
Директорът на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев подкрепи твърдението на Емил Караниколов, че 
страната ни е чудесно място за живеене с допълнението, че България е добра страна за инвестиции. И това е факт, 
поради няколко причини: 
В България имаме добра политическа и икономическа стабилност, страната е в Топ 3 на ЕС с най-ниското съотношение 
между БВП и вътрешен дълг. Това показва, че можем да генерираме сериозна финансова стабилност, което е фактор за 
привличане на инвеститори. В България имаме талантливи хора, които при разумни нива на заплащане ще бъдат добри, 
лоялни служители на големите компании.  
Как ще запазим талантливите хора в България?  
Това са млади хора, които получават добро образование, често в чужбина и идват да намерят предизвикателна работа в 
България – казва Стамен Янев. – Предизвикателна, защото за младия човек е важно да има предизвикателство в работата. 

http://bnr.bg/radiobulgaria/post/101190778
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/101194130/balgaria-si-iska-obratno-rabotnicite-ot-chujbina
http://bnr.bg/radiobulgaria/post/101181135/balgaria-vse-oshte-e-atraktivno-masto-za-mejdunarodnite-investitori
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Работа, в която се развиваш и същевременно имаш възможност за достъп до различни култури, различно ноу-хау. Факт е, 
че правителството в последните години работи за подобряване на бизнес средата и да се инвестира все повече в 
образование. Няма силна държава без добро образование. 
Що се отнася до перспективните сектори в икономиката ни, Стамен Янев изтъква: 
В България много силно се развиват няколко сектора – машиностроене, автомобилостроене и ИТ. Имено ИТ секторът 
отчита у нас средно годишен ръст от 25 до 30%, нещо което не се наблюдава в други държави. Считаме, че добре 
създадената инфраструктура за дигитализация, много бърз достъп до интернет, а вече и 5G мрежата, ни дават повод да 
претендираме за сериозно място във високите технологии и да бъдем Силициева долина на ЕС. България може да 
използва гео-стратегическото си положение между Европа и Азия и да произвежда интелектуален продукт, който да се 
продава на глобалните пазари. 
Не е тайна, че България разполага с едни от най-добрите ИТ таланти, регистрирането на фирма не отнема много време и 
разходите са по-ниски – фактори, които привличат инвестиции в сектора. Данните на Националния статистически институт 
показват, че ИТ и телекомуникациите са и сектора с най-високи средни възнаграждения – 2930 лв., което е повече от 
двойно, в сравнение със средната работна заплата в България, която е 1208 лв. 
 
√ Само 4 процента от жалбите в КЗП са в сферата на туризма  
Само 4 процента от жалбите в Комисията за защита на потребителите са в сферата на туризма. Според председателя на 
комисията Димитър Маргаритов по-доброто качество на туристическите услуги е в резултат и на съвместните проверки на 
контролните институции.  В края на месеца започва инспектирането на пистите в зимните курорти. 
Туристическият бизнес у нас все повече осъзнава необходимостта от това да предоставя качествени услуги и познава добре 
изискванията на институциите, заяви в Банско Димитър Маргаритов: 
"При нас конкретно, в Комисията за защита на потребителите едва около четири процента от всички жалби, които ние 
получаваме годишно, касаят качеството на туристическия продукт. Мисля, че една от причините е именно това, че от 
последните няколко години ние се стремим да координираме усилията си с колегите от другите институции, основно БАБХ, 
Агенцията по метрология и технически надзор, икономическа полиция и това дава своя резултат". 
В края на месеца започват проверките за информационната обезпеченост и сигурността на пистите и съоръженията, каза 
още Димитър Маргаритов: 
"Пистите да имат категориите съгласно наредбата и да са предоставени на видно място информационните табели със 
степента на категория и с правилата за безопасност, същото между другото важи и за съоръженията като тук отново имаме 
идея да извършваме съвместни проверки с колегите от Агенцията по метрология и технически надзор". 
 
√ Мартин Табаков: Речта на посланик Мустафа ни подсказа какво ще си говорят Тръмп и Борисов  
Интервю на Даниела Големинова с Мартин Табаков в предаването ''Хоризонт за вас'' 
"Речта на американската посланичка в София Херо Мустафа ни подсказа за какво ще си говорят Тръмп и Борисов". Това 
каза пред БНР политологът Мартин Табаков от Института за дясна политика по повод предстоящото на 25-и ноември 
посещение на премиера Бойко Борисов в САЩ по покана на президента Доналд Тръмп. 
По думите му това, което е най-важно в двустранните отношения, е да бъде постигнато съвпадение на интересите - на 
базата на прагматичното отношение и уточни: "Има такова съвпадение и то е в сферата на сигурността - енергийната 
сигурност и военното измерение на тази сигурност".   
Енергийната сигурност 
Според Табаков по отношение на енергийната сигурност става дума за това, че България има спешна нужда от 
диверсификация на своите енергийни доставки, затова е важно да се види какви конкретни измерения ще има 
перспективата за внасяне на американски втечнен газ. 
"Ако сме убедени, че това технически е възможно, остава вторият въпрос - дали този газ може да бъде доставян в България 
на пазарна, т.е. на справедлива цена", коментира политологът в предаването "Хоризонт за вас". 
Срещата, според Табаков, ще даде възможност да бъде уточнено дали има реален интерес от страна на американски 
инвеститор да участва в АЕЦ "Белене". 
Военното измерение на сигурността 
Във връзка с военното измерение на сигурността политологът заяви, че не би свел българо-американските отношения до 
формални жестове, каквито подозрения има в появили се в България коментари, че визитата на Борисов в Белия дом е, за 
да получи лична благодарност от Тръмп за закупените изтребители Ф-16. 
"Въпросът е много по сериозен. Започналата модернизация на българската армия трябва да продължи със следващи 
стъпки така, че тя да може да изпълнява не само националните си ангажименти, но да бъде пълноценна и интегрирана в 
южния фланг на НАТО". 
Премахването на визите 
Според Мартин Табаков по време на визитата на Бойко Борисов в САЩ трябва да бъде поставена отново темата за 
отпадането на визите за българи, както и темата, свързана с желанието на България да получи членство в Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие, но изрази съмнение, че ще има решение в тази посока и даде пример с 
премахването на американските визи за поляците: 
"Не толкова, че те успяха да покрият формалните критерии, а заради това, че Полша е един от най-експлицитните съюзници 
на САЩ, които имат желание да увеличат обема си на внос на американски втечнен газ и увеличават своите двустранни 
сътрудничества в областта на военното дело. Измества се фокусът - за да бъде премахнат един досаден проблем, какъвто 
е този с визите, се търси отново бизнес ориентацията и манталитет, каквито има в момента във Вашингтон. Ако бъде 
инвестирано внимание и усилие в тази посока и от България - би могло да се постигне резултат, какъвто видяхме в Полша", 
обясни политологът. 

http://bnr.bg/post/101195086/amerikanskata-targovska-kamara-organizira-biznes-zakuska-s-poslanika-na-sasht-hero-mustafa
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√ ЕК проверява сделката на "Фолксваген" с Турция  
Европейската комисия е започнала щателна проверка на сделката, до която са стигнали германският автоконцерн 
„Фолксваген“ и Турция за построяването на нов завод. 
Въпреки че германската фирма обяви, че засега замразява проекта си заради бойните действия на турската армия в Сирия, 
еврокомисарката по конкурентоспособността Маргрет Вестагер поиска детайли от Анкара за сключения договор. 
Предмет на проверката е най-вече обещаната от Турция държавна субсидия за построяването на завода в размер на 400 
милиона евро - сума, която многократно надхвърля горната граница, допустима при държавни субсидии в страни от ЕС. 
Тъй като Турция има подписан договор за митнически съюз с ЕС, Вестагер ще провери дали този ангажимент не го 
нарушава. Анкара е била задължена да информира Брюксел за тази субсидия, но не го е сторила. 
Митническият съюз на Турция с ЕС задължава Анкара да информира Брюксел за всички държавни подпомагания на сделки 
с фирми от общността. 
Въпроси в Брюксел събужда и обещанието на турската държава, че всяка година ще купува определен брой фолксвагени 
за администрацията си - тоест това би било втора държавна субсидия за завода. 
„Фолксваген“ смята да инвестира 1 милиард евро в строежа на завод за коли, предназначени за източноевропейския 
пазар. 
Условията, които Турция е предложила, вероятно са ощетили други източноевропейски страни, които се бориха да 
привлекат завода, смята Брюксел.  
България до последно бе смятана за алтернатива на Турция, но заради големите субсидии на Анкара, София отпадна.  
„Фолксваген“ ще се произнесе окончателно за това дали ще строи в Турция, до края на годината. 
 
√ Бизнес активността в еврозоната през ноември остава близо до нивото на стагнация  
През ноември бизнес активността в еврозоната доближи нивото на стагнация, въпреки че промишлената активност 
отскочи слабо за втори пореден месец, но като цяло продължава да се свива, докато бизнес експанзията в сферата на 
услугите се забави до 10-месечно дъно, показват предварителни данни от редовното проучване на агенция IHS Markit сред 
европейските мениджъри. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в региона на единната валута, се понижи изненадващо през ноември 
до 50,3 пункта от 5,6 пункта през октомври и пазарни очаквания за повишение до 50,9 пункта. По този начин общият PMI 
индекс отново доближи 6-годишното септемврийско дъно от 50,1 пункта (най-слаб растеж от юни 2013) и за пореден месец 
остава много близо до нивото на стагнация (до ключовата бариера от 50,0 пункта). 
Промишленият PMI индекс в рамките на еврозоната нарасна през ноември до 46,6 пункта от 45,9 пункта месец по-рано и 
прогноза за 46,4 пункта, но остава дълбоко в негативна територия, което е поредно доказателство за продължаваща 
рецесия в промишления сектор (индекс под важното ниво от 50,0 пункта за десети пореден месец). 
Индексът PMI, измерващ активността само в доминиращата в еврозоната сфера на услугите, обаче се понижи до 51,5 
пункта от 52,2 пункта през октомври и очаквания за подобрение до 52,4 пункта, като това е най-слабата експанзия в сектора 
на услугите на еврозоната от началото на годината. 
"Промишленото производство остава в най-дълбокия си спад от шест години насам на фона на продължаващите търговски 
неволи, като през ноември се наблюдават и допълнителни признаци, че тази слабост се прехвърля и в сектора на услугите, 
по-специално чрез по-бавен растеж на заетостта", коментира днешните данни главният бизнес икономист на IHS Markit 
Крис Уилямсън. 
Според него, през ноември икономиката на еврозоната остава през неподвижна за трети пореден месец, като PMI 
индексите предполагат, че БВП ще нарасне през четвъртото тримесечие на годината с едва 0,1% спрямо третото 
тримесечие, когато се повиши с 0,2%. 
Агенция IHS Markit представи и своите последни проучвания за Германия и Франция, които показват, че общата бизнес 
активност във водещата европейска икономика се свива за трети пореден месец, докато френската бизнес активност 
отбеляза ново подобрение. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, се повиши слабо през ноември до 49,2 пункта от 48,9 пункта 
през октомври, но това представлява свиване на икономическата активност за трети пореден месец, след като през 
септември този индекс падна под важната бариера от 50,0 пункта за пръв път от април 2013-а година. 
Германският промишлен PMI индекс нарасна до 5-месечен връх от 43,8 пункта спрямо 42,1 пункта през октомври, но остава 
далеч под важното ниво от 50,0 пункта, което означава, че немската промишленост продължава да се намира в рецесия. 
В същото време индексът, измерващ активността в сферата на услугите в Германия, се понижи до 38-месечно дъно от 51,3 
пункта спрямо 51,6 пункта през октомври. 
За разлика от Германия, общият PMI индекс на Франция продължава да нараства стабилно, достигайки през ноември 52,7 
пункта спрямо 52,6 пункта месец по-рано в резултат на рязко подобрение на индекса, измерваща промишлената активност 
- до 51,6 от 50,8 пункта при стабилизация на аналогичният PMI индекс в сферата на услугите на октомврийското ниво от 
52,9 пункта. 
 
√ Лагард от ЕЦБ: Еврозоната се нуждае от засилване на вътрешното търсене 
Европа се нуждае от иновации и инвестиции, смята новият шеф на централната банка 
Еврозоната трябва да засили вътрешното търсене, включително чрез по-големи публични инвестиции, ако иска да устои 
на слабостта зад граница, заяви в петък новият президент на Европейската централна банка Кристин Лагард, предаде 
Ройтерс. 
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"Отговорът лежи в превръщането на втората най-голяма световна икономика в такава, която да е отворена за света, но и 
уверена в себе си - икономика, която използва в пълна степен потенциала на Европа, за да разгърне по-високи темпове на 
вътрешно търсене и дългосрочен растеж", отбеляза г-жа Лагард, говорейки на европейска банкова конференция. 
Тя потвърди, че ЕЦБ ще свърши своята работа, продължавайки "да подкрепя икономиката и да реагира на бъдещи 
рискове", като същевременно наблюдава "страничните ефекти" от нейната прекалено разхлабена парична и лихвена 
политика. "ЕЦБ ще постигне целта по-бързо, ако намира помощ и от други политики, като един от ключовите елементи е 
фискалната политика в еврозоната", подчерта шефът на ЕЦБ. 
Според Лагард има две основни предизвикателства, пред които е изправена световната икономика в наши дни. "Първото 
се отнася до променящия се характер на световната търговия, като има промени и от по-структурен характер. Второто 
предизвикателство е свързано с вътрешния растеж в развитите икономики". 
"Приспособимата позиция (стимулиращата политика на ЕЦБ) е ключов двигател на вътрешното търсене. Тази позиция 
остава в сила", подчерта Лагард. 
Тя подчерта важността на публичните инвестиции, призовавайки общоевропейските фондове да бъдат изразходвани за 
превръщането на блока в "по-дигитален и по-екологичен". "Инвестициите са особено важна част от отговора на днешните 
предизвикателства, тъй като те са от полза като за днешното търсене, така и за утрешното предлагане", каза Лагард. 
Според Лагард продължаващото търговско напрежение и геополитическата несигурност допринасят за забавянето на 
растежа на световната търговия, който се е увеличил едва наполовина спрямо миналата година. "Това е най-ниският ръст, 
който някога сме виждали", подчерта шефът на ЕЦБ. 
Кристин Лагард заяви, че тези несигурности са се оказали по-трайни от очакваното и това очевидно се отразява на 
еврозоната. Тя отбеляза, че през тази година се очаква икономически растеж от 1,1%, "което е много по-ниско, отколкото 
прогнозирахме". 
"Започваме да наблюдаваме глобална промяна, задвижвана главно от развиващите се пазари, от външно към вътрешно 
търсене, от инвестиции към потребление и от производство към услуги", предупреди централният банкер. 
В речта си на Европейската банкова конференция Лагард предположи, че икономиката на еврозоната ще има голяма полза 
от завършването на единния цифров пазар, единния капиталов пазар и единния пазар на услуги. 
"Еврозоната е по-бавна, за да прегърне иновациите и да извлече полза от цифровата епоха, отколкото други като САЩ", 
отбеляза тя и добави, че завършването на единния цифров пазар ще доведе до "ежегодни ползи от над 170 милиарда 
евро". 
Кристин Лагард подчерта важността на завършването на икономическия и паричен съюз, което да осигури "достатъчна 
защита срещу моралния риск, за да се обезкуражи по-ниската спестовност, но и достатъчно взаимно застраховане, за да 
се предотврати свръх спестовността". 
 
√ Виктор Орбан заплаши партията му да напусне ЕНП  
Унгарската управляваща партия ФИДЕС може да напусне Европейската народна партия, след като получи смесени сигнали 
за намеренията на ЕНП, заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан, цитиран от Ройтерс. 
ЕНП замрази през март членството на ФИДЕС заради опасения от популистките антимиграционни кампании на Орбан и 
влошаващата се ситуация с върховенството на закона, свободата на пресата и правата на малцинствата при неговото 
управление. 
ФИДЕС не бе поканена на конгреса на ЕНП в Загреб миналата седмица. 
Дясноцентристкият паневропейски алианс обяви, че ще изпрати „мъдреци“ да проучат условията в Унгария и да решат 
дали да оставят ФИДЕС в редиците си – процес, за който новият председател на ЕНП Доналд Туск заяви, че очаква да 
приключи в края на януари. 
Орбан реагира гневно на създалата се ситуация: „Нашето членство е замразено. Чакаме ЕНП да изясни плановете си и 
гледните си точки и след това ще вземем решение“. 
„Въпросът е дали новият председател на ЕНП може да спре движението си в ляво. Ако може, значи имаме общо бъдеще. 
Ако не, ще трябва да изградим друга политическа общност“, подчерта Орбан. 
В речта си в Загреб Туск не спомена поименно Орбан, но обяви, че основната консервативна партийна група няма да 
възприема крайнодесния популизъм.  
 
√ Русия може да коригира военната си доктрина 
Путин: Космическото въоръжаване на НАТО е обезпокоително 
При необходимост Съветът за сигурност на Русия ще предложи на президента да коригира военната доктрина на страната. 
Това заяви секретарят на съвета Николай Патрушев, като подчерта, че военно-политическата обстановка в света се променя 
много бързо и то не във възможно най-добрата посока. 
На заседание на Съвета за сигурност под ръководството на Владимир Путин бяха обсъдени перспективите за развитие на 
руските въоръжени сили в следващите години. Руският президент изброи новите предизвикателства и заплахи за 
международната сигурност. 
„Така нареченият ракетно-ядрен клуб се попълва с нови членове. Сериозно безпокойство предизвиква и приближаването 
на военната инфраструктура на НАТО към нашите граници, както и опитите за милитаризация на космоса. Осезаем удар по 
системата за контрол над въоръжението стана излизането на Съединените щати от Договора за ликвидиране на ракетите 
със среден обсег  под измислен предлог. Заплахата от разпространението на ракети от този клас в различни части на света 
още повече засили напрежението“. 
Президентът Путин добави, че Русия трябва да развива собствения си военен потенциал с оглед на възможните промени 
в международната обстановка. По думите му, в следващите 13 години трябва да бъдат увеличени качествените и 
количествените характеристики на въоръжението и техниката. 

http://bnr.bg/post/101096134/enp-zamrazi-chlenstvoto-na-partiata-na-orban
https://bnr.bg/horizont/post/101151307
https://bnr.bg/horizont/post/101151307
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„Става дума за съвременни и перспективни образци на високоточни оръжия и средства на въздушно-космическата 
отбрана, за активното прилагане на технологиите на изкуствения интелект при създаването на военната продукция. 
Включително трябва да бъде разширена гамата на безпилотни разузнавателни и ударни летателни апарати, на лазерните 
и свръхзвуковите системи“, отбеляза държавният глава. 
В четвъртък и говорителят на външното министерство Мария Захарова коментира, че Русия е притеснена от плановете на 
НАТО да определи Космоса като свое "оперативно поле за действие". 
Руските притеснения са в отговор на прието по-рано през седмицата решение на НАТО да добави Космоса в списъка на 
своите оперативни полета, заедно с въздушното, морското, сухопътното и електронното пространство. 
"Това е историческо решение", заяви в сряда генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг и добави, че Космосът 
присъства в нашето всекидневие и е съществена част от силите на НАТО за възпиране и отбрана. По думите му в Космоса 
са разположени средства, свързани с насочването, разузнаването и засичането на ракети. Столтенберг обаче уточни, че 
алиансът няма да въоръжава Космоса. Той поясни, че целта е осигуряването на защита за техническите средства, изведени 
в орбита. 
 
√ Хедж фондът Bridgewater е заложил близо $1,5 млрд. за срив на фондовите борси до март догодина  
Големият инвестиционен хедж фонд Bridgewater Associates, основан от милиардера Рей Далио, е заложил близо 1,5 млрд. 
долара, че световните фондови борси ще се сринат до март 2020 година, съобщава в петък "Уолстрийт джърнъл", 
позовавайки се на лица, запознати с въпроса. 
Залогът от близо 1,5 млрд. долара, събиран в продължение на няколко месеца и изпълнен от шепа фирми от Уолстрийт, 
включително банките Goldman Sachs и Morgan Stanley, ще бъде изплатен на най-големия хедж фонд в света, ако някой от 
фондовите индекси  - американският S&P 500, или европейският Euro Stoxx 50, или и двата отбележат силен спад до март 
догодина. 
Залогът се състои от "пут“ опции (put options) - договор, който дава на инвеститорите право, но не и задължение, да 
продават акции, или фондови индекси на конкретна цена до определена дата. 
Тези "пут“ опциите изтичат през март и в момента представляват един от най-големите "мечи" залози срещу настоящия 
"бичи" пазар на фондовите борси, посочват източниците на "Уолстрийт джърнъл" и добавят, че самият залог на Bridgewater 
Associates е обвързан с фондови индекси на стойност 100 млрд. долара. 
"Уолстрийт джърнъл" не вижда реални причини за този голям залог срещу настоящото движение на пазарите, но 
инвестиционни мениджъри все пак прогнозират, че може да има срив на пазарите на акции в случай, че Елизабет Уорън 
спечели номинацията на Демократическата партия за кандидат за президентската надпревара през ноември догодина. 
Според други обаче, това може би просто е стратегия за хеджиране на натрупани от Bridgewater Associates големи по 
размер "дълги" позиции на пазарите на акции (закупени от компанията акции и фондов индекси) в случай, че цените 
паднат рязко, като чрез подобни "пут" опции ще бъдат покрити част от потенциалните загуби. 
Трябва да се има предвид, че дори информацията да е вярна, подобен залог представлява много малка част от 
управляваните от хедж фонда активи в размер на 150 млрд. долара. 
Хедж фондът Bridgewater отговори на тази информация с думите: "Нямаме заети пазарни позиции, които имат намерение 
да хеджират, или да залагат на евентуални политически развития в САЩ". 
След тази информация се наблюдава засилен инвеститорски интерес към покупки на "пут" опции на индекса S&P500. 
"Уолстрийт джърнъл" също така съобщава, че е бил направен голям по размер залог и срещу американския долар от страна 
на макро хедж фондът Key Square Management. 
Говори се, че разполагащият с 4,5 млрд. долара фонд, който беше основан от Скот Бесънт - бившата дясна ръка и шеф на 
инвестициите при милиардера Джордж Сорос, е заложил за спад на долара спрямо  различни валути, предвиждайки 
продължаващо засилване на позицията на Елизабет Уорън в надпреварата за президентска номинация на 
Демократическата партия на САЩ. 
 
News.bg 
 
√ Прогнозират поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност" 
Застрахователите прогнозират, че цената на задължителната полица "Гражданска отговорност" за автомобилите ще 
продължи да се увеличава за всички водачи, дори и след въвеждането на системата "бонус-малус". 
Информацията е на БНР в обобщение мнението на експерти в бранша.  
Според обявените намерения следващата година ще бъде базова за изчисляването на коефициента, с който през 2021-а 
застраховката ще поскъпва или поевтинява в зависимост от това дали шофьорът има нарушения 
Според застрахователния експерт Цветанка Крумова компаниите ще трябва да правят ново изчисление на 
застрахователния пакет по "Гражданска отговорност". 
"Тук се предвижда всички застрахователи да обявят свои базови тарифи пред Гаранционния фонд, тоест всички ще имат 
нови тарифи. Цената на застраховката върви нагоре", каза Крумова. 
 
Дневник  
 
√ Срещата Борисов-Тръмп - важна, но и в много деликатен момент  
Добре, че Руди Джулиани не е посещавал напоследък България и не е разговарял по телефона с управляващите и 
американските дипломати в България (или поне не знаем за такива разговори). Добре, също така, че бившият 
вицепрезидент Джо Байдън - или някой високопоставен американец или негов близък - няма бизнес интереси в България. 

https://bnr.bg/post/101195040
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Защото предстоящата в понеделник среща на президента Доналд Тръмп с премиера Бойко Борисов в Белия дом щеше да 
изглежда много по-различно. 
Безспорно, България дължи в значителна степен днешната си демокрация на САЩ и на това, което продължават да правят 
в тази посока американски държавни и неправителствени институции и обикновени граждани. Това е най-важният гарант 
на националната ни сигурност през Северноатлантическия съюз, а български офицери и армията като цяло се обучават за 
сметка на американските данъкоплатци. Десетки хиляди българи имат работа благодарение на 4.5 млрд. лв преки 
чуждестранни инвестиции, дошли от САЩ, което прави страната шестият по големина инвеститор в българската 
икономика. 
В този смисъл срещата в понеделник в Белия дом е важно двустранно събитие най-вече заради възможността за личен 
контакт между най-влиятелните хора в управлението и политиката на двете държави. То не бива да се подценява, но и не 
бива да се надценява заради всичко, свършено от хората, работещи в институциите и администрацията. Също така, това е 
и една много деликатна среща. 
През последните седмици един след друг американски дипломати и бивши съветници на президента твърдят, че - поне в 
случая с Украйна - поканата за чуждестранни лидери в Белия дом се е превърнала в "актив", в средство за постигане 
изпълнението на определени условия от личен политически интерес, които президентът поставя. Доналд Тръмп и екипът 
му категорично отхвърлят това. 
"Това не е възнаграждение за покупката на бойните самолети F-16", изтъкна в петък американският посланик Херо 
Мустафа за предстоящата среща Тръмп-Борисов. Това изречене не е в официалната версия на нейното слово, но тя го 
включи още в самото начало и направи пауза, за да го подчертае. 
Защото в София има и хора, които възприемат визитата точно в този контекст - на т.нар. транзакционна политика и 
дипломация. Казано с подсилени краски, Борисов купува американско оръжие за милиарди и получава покана за Белия 
дом, обещава там да купува американски втечнен природен газ и още оръжие - получава похвала, че е лидер за пример и 
уважаван на Балканите и в Европа. В крайна сметка, заради сделките двустранните отношения се подобряват, а дали това 
се случва и с демокрацията в страната, излязла от комунизма преди 30 години, остава друг въпрос. Подобно на случилото 
се с премиера Виктор Орбан при визитата му във Вашингтон в средата на май. 
Последен от Източна Европа 
Посещението на Борисов би трябвало да е кулминацията на сегашната фаза от политическата му кариера. То обаче е 
предшествано от продълшителна пауза - последната визита на български премиер в Овалния кабинет бе през 2012 г., 
тогава Барак Обама покана Борисов. Приключилият тази година мандат на посланик Ерик Рубин е един от малкото в 
двустранните отношения, в които не е имало покана към София за подобна среща. 
Срещата с Тръмп е и последната за лидер на страна от Източна Европа и този факт е показателен, макар че и не бива да се 
правят някакви грандиозни заключения. Американският президент се срещна първо с полския президент Анджей Дуда 
през юли 2017 г., последваха тримата президенти на балтийските републики (април 2018 г.), чешкият премиер Андрей 
Бабиш (март 2019 г.), словашкият му колега Петер Пелегрини (май 2019 г.), румънският президент Клаус Йоханис (август 
2019 г.) и Виктор Орбан (октомври 2019 г.). 
Бурни дни във Вашингтон 
Но визитата се случва в безпрецедентни от десетилетия времена в САЩ, в които не само че президентът е подложен на 
импийчмънт в Конгреса заради начина, по който води външната политика, но и има шеметна динамика на събитията и все 
по-разгорещени страсти година преди президентските избори. 
Само тази седмица американски дипломат описа пред Конгреса под клетва как посланикът в ЕС Гордън Сондланд казва на 
Тръмп "Зеленски ще направи всичко, което поискате" и дипломатическите канали са заобикаляни от него и още двама 
довереници на президента, наричани "Тримата амигоси". 
Ключов бивш съветник на Белия дом за Русия разказа как доскорошният съветник по националната сигурност Джон Болтън 
е бил стъписан от подобно поведение по време на среща в Киев и е настоял веднага да бъде информиран правният отдел 
на Държавния департамент, че няма нищо общо с това, което мнозина смятат за проблемни и може би незаконни действия 
на Тръмп. 
В събота Болтън обяви, че си е върнал контрола над личния си профил в "Туитър", който Белият дом не му е давал (но 
компанията "Туитър" му е възстановила) след като по настояване на президента подаде оставка на 10 септември. "От страх 
какво може да кажа? За спекулиращите, че съм се скрил - ще ви разочаровам. Президентският пост и контролът над двете 
камари на парламента ще бъдат решени след по-малко от година. Време е да говорим отново!", написа той. Болтън е 
заклет републиканец, но много е вероятно доста хора - в Белия дом и опоненти на Тръмп - са изтръпнали или са се 
развънлували от думите му какво има да каже. 
Безпрецедентни времена за дипломатите 
Това не са и най-леките времена за американските дипломати. 
Посланик Херо Мустафа, за която това е първото подобно назначение и зае поста си преди месец в София, описа с 
оптимизъм в първата си програмна реч пред Американската търговска камара приоритетите за следващите 3 години от 
мандата. Сред тях са и призивът за значителен напредък на България във върховенството на закона, борбата с корупцията 
и медийната свобода. За Белия дом този възможен акцент в разговорите Тръмп-Борисов се появява, само след като 
журналисти попитат дали ще присъства в разговора им. 
Показателно е също какво казва за ситуацията Ерик Рубин, предшественикът на Мустафа. В публикация на "Вашинтон пост" 
от 14 ноември са цитирани следните негови думи: "Мисля, че е справедливо да кажем, че за последните 70 години от 
времената на Маккартизма, това е най-тревожният и най-трудният период за нашите членове." Рубин е президент на AFSA, 
сдружение, представляващо интересите на дипломатическите служители на САЩ, и припомня началото на 50-те години, 
когато антикомунистическата истерия в родината му особено силно засяга Държавния департамент. Разликата е, че този 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/11/22/3995800_sreshtata_trump-borisov_ne_e_nagrada_za_sdelkata_za/
https://www.washingtonpost.com/politics/state-department-faces-its-biggest-crisis-since-joseph-mccarthys-hysteria/2019/11/12/7864e1e6-058c-11ea-a5e2-fccc16fa3576_story.html
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път дипломатите са викани на изслушвания в Конгреса не да се защитават лично, а по-скоро като защитници на 
професионализма в министерството. 
Но асоциацията на Рубин е изправена и пред непозната територия, на която трябва да брани членовете си, попаднали 
между интересите на демократи и републиканци конгресмени и сенатори, Белия дом и медиите. "Колегите ни се оказаха 
в безпрецедентна ситуация, когато в някои случаи са извикани да свидетелстват в Конгреса, но имат изрично нареждане 
от своя работодател - изпълнителната власт - да не сътрудничат на разследването. Едва ли някой би искал да е на тяхно 
място, а и не си спомням отдавна да е имало подобно нещо", обяснява бившият посланик в България. 
"Никога не сме се занимавали с правна защита в такива мащаби", доълва президентът на AFSA, който припомня, че по 
времето на маккартизма това сдружение без партийни симпатии не е защитило членовете си и това няма да се повтори. 
Той изтъква, че колегите му са свидетели, а не обвиняеми, но и че те се нуждаят от адвокати. Организацията събира десетки 
хиляди долари за хонорари на адвокати, работи с десетки кантори и призовава, където е възможно, тази помощ да е 
безплатна, казва Рубин, дипломат с 34-годишна кариера. 
Стотици бивши дипломати и служители на Агенцията за международно развитие критикуват отношението към свои колеги, 
включително доскорошният посланик в Киев Мари Йованович. Сред тях е и бившият посланик в София Нанси Макълдауни, 
чест коментатор за Си Ен Ен на изслушванията в Конгреса. В момента тя ръководи магистърска програма за дипломати в 
Джорджтаунския университет във Вашингтон. Преди това бе директор на Дипломатическия институт (основният 
федерален център за обучение и квалификация на служители за външната политика) и на Националния център за 
подготовка на дипломатически кадри. 
Кои са основните теми на срещата Тръмп-Борисов 
Те бяха обявени на няколко пъти през последните дни и са основно две - енергийна независимост от Русия (включително 
покупка на американски втечнен газ чрез внос през интерконектора с Гърция и неизветен засега експертен интерес към 
АЕЦ "Козлодуй" и проекта за нова АЕЦ в Белене) и увеличаване покупките на въоръжение (това е официален ангажимент 
на България чрез програмата до 2024 г. да постигне поне 2% от БВП да отиват за отбрана). 
Малко по-широкият кръг включва сигурността в района на Черно море, борбата със зловредното чуждестранно влияние, 
подкопаващо демокрацията в България (обикновено под това се имат предвид действията на Русия - бел.ред.). 
В българската делегация са вицепремиерите Красимир Каракачанов, който е и министър на отбраната, и Томислав Дончев, 
както и министрите на финансите и икономиката Владислав Горанов и Емил Караниколов. Показателно е отсъствието на 
външния министър Екатерина Захариева, която е и вицепремиер по правосъдната реформа. 
Каракачанов не е сред най-ентусиазираните привърженици на раздялата със съветската бойна техника и модернизирането 
на армията и не прикрива често антиевропейските си разбирания като лидер на националистическа партия в 
управляващата коалиция. Преди дни той награди посмъртно български военен разузнавач, изпратен в Турция на 27 
години, разкрит и арестуван две години по-късно и разменен през 1964 г. срещу български граждани от турски произход, 
обвинени в шпионаж в полза на Турция. В момента това едва ли е най-приятелският жест към страна, партньор в НАТО, а 
и не е ясно как се вписва в одобряването от България през 2008 г. на Пражката декларация, с която комунистическият 
режим се осъжда като престъпен. 
Каракачанов - самият той вербуван през май 1989 г. за агент на Шесто управление на ДС, заяви тази седмица, че прави 
крачка към прекратяване на "отричането, обругаването и оплюването" на голяма част от офицерите, служили във военното 
разузнаване на НРБ. Докато награждаваше един от тях, работил по времето на Вълко Червенков, когато безспорно данните 
му са отивали директно и в СССР, министърът на отбраната посочи, че за него нямало значение за коя историческа епоха 
са работили "тези герои". Той каза и кой оплювал: "Тези, които се опитаха за 30 години по всякакъв начин да ни промият 
съзнанието като народ, за пореден път ни слагат някакви нови идеологически ценности така, както се правеше и след 9 
септември. За мен няма разлика дали в името на пролетарския интернационализъм или на глобалния либерализъм 
промиваш съзнанието на своя народ и го обричаш на самозабвение и унищожение". 
В посолството в София сигурно си дават сметка, че това са думи за вътрешнополитическа употреба. Но този министър ще 
седне в понеделник да разговаря във Вашингтон със същите, които защитават споменатите "нови ценности". 
Присъствието на вицепремиера Томислав Дончев не е съвсем ясно, тъй като той по принцип отговаря за еврофондовете. 
Но той е също така и т.нар. контактна точка и координатор на създаденото през април правителствено звено за борба с 
дезинформацията. То трябва да е част от базираната в Брюксел Система на ЕС за бързо предупреждение за случаи на 
дезинформация, манипулиране на обществени дискусии, промяна на дневния ред на обществата и др. Според "Свободна 
Европа" то работи "когато може" и "ако има време", не е ясно колко сигнала е пратило до Брюксел. Работата му не се 
улеснява и от това, че ВМРО е чест източник на позиции и призиви за действие, които понякога трудно се отличават от 
приличащи на "хибридни" акции или съвпадат с много от исканията им. 
Енергетиката пред изясняване на бъдещето 
Министрите на финансите и икономиката Владислав Горанов и Емил Караниколов вероятно са включени заради разговори 
за възможни инвестиции в отбраната или икономиката и за развиването на енергйните връзки по границите с Турция и 
Гърция и продължаването им през западната и северната граници на България. 
Премиерът Борисов многократно повтори през последните дни, че едва ли не от 2020 г. България ще е готова за енергийна 
независимост. Той обаче говори за интерконектора с Гърция - проект на близо 10 години, който освен това е само 
инфраструктура, за чието използване са нужни газови договори за доставки извън тези от Русия. Зачестиха посещенията в 
Азербайджан, Катар и Израел - потенциални източници на втечнен газ, а разговорите във Вашингтон може значително да 
внесат яснота по този въпрос и за американското участие. 
Но го няма министърът на енергетиката Теченужка Петкова, а ще е любопитно какви ще са реакциите на САЩ за 
свързването с "Турски поток" и напредването на проекта АЕЦ "Белене" - безспорно затвърждаващи руското господство в 
този сектор. Газопроводът от турската до сръбската граница още не е готов, а над "Турски поток" е надвиснала заплахата 
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от американски санкции. Представител на Белия дом каза в петък на въпрос за "Турски поток", че "е важна енергийната 
независимост и очакваме да обсъдим този въпрос с България". 
В неделя сенаторът републиканец Джим Риш, председател на сенатската комисия по международни въпроси, съобщи, че 
към бюджета за отбрана на САЩ за 2020 г. ще бъде добавен текст за болезнени санкции срещу компаниите, изграждащи 
"Северен поток 2". Той приличал по дух на закона "За енергийната сигурност на Европа" и за положенията му имало 
консенсус в двете камари на парламента. В предишен проект на Камарата на представителите е включен и "Турски поток", 
което означава, че ако се стигне до помирителна комисия между двете камари, и този руски проект може да попадне под 
американски санкции. 
Върховенството на закона, медиите, корупцията 
Темата за върховенството на закона, корупцията и свободата на медиите бе посочена от високопоставен представител на 
Белия дом в конферентен разговор с журналисти в петък. Но това не стана при представянето на предстоящите разговори, 
а когато журналистът Тод Принс от "Радио свободна Европа" повдигна въпроса за коментара на бившия посланик в 
България Джеймс Пардю. "Вие споменахте, че ще подпомагате просперитета на България, а очевидно привличането на 
инвестиции зависи от борбата с корупцията", допълни журналистът. 
"Благодаря, мисля, че отговорихте на този въпрос вместо мен", каза представителят на Белия дом. "Очевидно, 
намаляването на корупцията и наличието на законови структури за борба с нея са ключови за бъдещия просперитет чрез 
привличане на инвестиции и партньорство от международни ябизнес. И със сигурност това ще е нещо, което президентът 
би искал да подчертае." 
Понеже от Белия дом изтъкнаха най-вече партньорството в сигурността, източния фланг на НАТО, модернизирането на 
армията и енергийната сигурност, друг журналист попита какво имат предивд, когато говорят за "контриране зловредното 
влияние, заплашващо суверенитета на България". 
Отговорът посочи нещо, за което не се говори открито от правителство, президент или службите за сигурост и 
прокуратурата в България. "Ние сме особено загрижени от множеството свидетелства за руска активност в Европа - не само 
в България, но те със сигурност присъстват в тази страна - включително опитите да се влияе на избори и да бъдат 
застрашавани самите основи на демокрацията." 
Бен Гитълсън от ABC News върна разговора към корупцията с молба за по-конкретни примери и дали става дума само 
такива случаи в търговията и икономиката или и в политиката. "Корупцията сериозно пречи на икономическото и 
демократичното развитие. Поради това искаме да намерим допълнителни канали за работи с България и в частност с 
правораздавателните органи - да им предоставим средства за борба с корупцията и засилване върховенството на закона 
и институциите. Докато не постигнат някакъв напредък в тази област, винаги ще им е трудно да изпълнят целта си да имат 
проспериращо и включващо всичките си граждани общество." 
"Сигурност чрез сделки е илюзорна" 
В последния си брой сп."Икономист" отдели внимание на това дали при сегашното си състояни е и репутация 
администрацията на САЩ може ефективно да се бори с корупцията в Източна Европа, зависеща и от сътрудничеството 
между спецслужбите. "Тези агенции с по-малко желание ще споделят информация, ако не смятат, че в Белия дом ги е 
грижа по този въпрос. Активисти за борба с корупцията казват, че това е така и че са се научили да перифразират 
комуникацията си, когато опитват да защитят американски инвеститори. "Вече разбираме, че думи като "върховенство на 
закона" не отварят много врати на тази администрация", казва Мелиса Хупър от американската организация Human Rights 
First." 
Изданието припомня, че няколко държави - Словакия, Румъния, България - купуват американско оръжие, включително F-
16, "и биха били щастливи да видят, че отношеята се връщат към транзакционна основа без да им се задават много 
въпроси. "Те всички купуват самолетите ни, защото така получават влияние", допълва Хупър. 
Но "Икономист" предупреждава, че усещането за сигурност, създадено от такива сделки, е илюзорно, ако няма борба с 
корупцията в бившите комунистически страни. "Мнозина разочаровани експерти в тази област напуснаха Държавния 
департамент и други агенции, а други обмислят да го направят. "Може да изкарат още една година, но още 4 ще е доста 
трудно", казва бивш дипломат на САЩ. 
"Опитите на Америка да се бори с корупцията в Централна и Източна Европа са в трудна ситуация. Администрацията на 
Тръмп им дава подкрепа от време на време. В същото време разследването за импийчмънт разкрива поведение в 
Америка, което напомня на практиките, които страната осъжда по света. Щетите са "неизчислими", казва високопоставен 
дипломат в Държавния департамент (и цял живот рипебликанец). "Ще са нужни десетилетия да възстановим доверието 
към нас. Това, което другите държави виждат в Белия дом сега, е всичко, срещу което агитираме да се борят". 
 
√ Законодателство срещу фалшивите новини ще доведе до смразяваща автоцензура  
Управляващите вече няколко пъти се опитват да отиграят топката "фалшиви новини". Уж в името на обществения интерес, 
а на практика в ущърб на свободата на словото. Същевременно истерията около фалшивите новини се използва за 
вкарване в регулация и на онлайн медиите. 
През ноември стана ясно, че някак си полуконспиративно със заповед на шефа на парламентарната комисия по култура и 
медии Вежди Рашидов е създадена работна група за промяна в Закона за радиото и телевизията (ЗРТ). Той е закърпван 
многократно през последните две десетилетия и вече е неадекватен на променената дигитална среда. Групата за 
ревизията му е инициирана от БНТ, която се намира "във фактически фалит". В състава й влизат основно юристи от 
електронните медии, сегашни и бивши шефове на телевизии и радиа, депутати. 
Най-вероятно групата ще изготви предложения за нов модел на финансиране на обществените медии. 
Рашидов обаче разглежда работата й и в контекста на необходимостта да се противодейства на фалшивите новини. Още 
през лятото той и правосъдният министър Данаил Кирилов предложиха евентуалното им криминализиране. Депутатът 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/11/23/3996223_bivsh_poslanik_na_sasht_borisov_zadushava_svobodnite/
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заяви пред "Свободна Европа", че целта не е просто създаване на закон, а иницииране на "европейско законодателство 
по европейски стандарт". 
Такава амбициозна задача надали е по силите на малка България. На този етап дори Европейската комисия залага повече 
на натиска върху големите интернет платформи за саморегулация. Най-големият й успех е приемането на Кодекс за добри 
практики с участието на "Гугъл", "Фейсбук", "Туитър". Страни като Германия и Франция са няколко крачки напред. В тях са 
приети или са на дневен ред закони, насочени срещу речта на омразата в социалните мрежи. Прословутият Закон 
"Фейсбук" в Германия задължава социалната мрежа и други от нейния ранг да отстраняват в срок от 24 часа до 7 дни 
докладвано съдържание, което представлява престъпление. В противен случай се налагат глоби за милиони евро. 
Критиците на закона са убедени, че вменяването на "Фейсбук" на превантивни съдебни функции води до ограничаване на 
свободата на изразяване и автоцензура на социалните мрежи. В изказване, в което се привижда реч на омразата на 
етническа основа например, може да се съдържа легитимна критика. 
У нас по всичко личи, че целта на управляващите не е да регулира "Фейсбук", "Туитър", "Инстаграм", които на българска 
"територия" впрочем се саморегулират доста ефективно, както показва тазгодишен доклад на ЕК, а 
онлайн медиите. Те, както и пресата впрочем, не подлежат на законови ограничения, 
с изключение на времето на предизборните кампании. 
Удобен повод за вкарване в регулация на онлайн медиите би било задължението на България да имплементира в ЗРТ до 
края на 2020 г. новата европейска Директива за аудиовизуалните медийни услуги. За целта е създадена друга работна 
група – в Министерството на културата. Директивата прави, макар и деликатно, опит за въвеждане на регулация на 
аудиовизуалното съдържание в интернет. Тя ще засегне ютуб, стрийминг платформи като "Нетфликс", видеата, споделяни 
във "Фейсбук" и др. Целта е да се противодейства на "терористично" съдържание, призиви към насилие и реч на омразата, 
както и да се защитават правата на децата по подобие на валидните задължения за телевизиите. Документът не касае 
журналистическото съдържание в онлайн медиите, включително и видеоматериалите и радио подкастовете, които са част 
от него. 
Основателен обаче е страхът на критично мислещите журналисти, че властта ще се опита да използва евродирективата, за 
да вкара рестриктивни мерки в ЗРТ. Поводът може да бъде, че все пак в онлайн медиите понякога се появява и 
нежурналистическо аудиовизуално съдържание – например клипове, качвани от потребители. По различни поводи 
напоследък членове на Съвета за електронни медии (СЕМ) заявяват, че са необходими законови промени, които да 
позволят интернет сайтовете да бъдат приравнени с електронните медии. "Председателят на СЕМ поиска да регулира и 
онлайн медите", защото "през сайтовете в момента минавали опасни явления", информира преди година bTV. Друг е 
въпросът, че регулаторният орган няма ресурси да следи аудиовизуалното съдържание в интернет, към което всъщност се 
прицелва евродирективата. 
Напъните на СЕМ за регулация на онлайн медиите се вписват в опипването на почвата 
от малки парламентарни партии да се пишат борци срещу fake news. През лятото на 2017 г. от "Воля" лансираха идеята за 
законопроект, който да дефинира какво е "фалшива новина" или новина, която наранява личната чест и достойнство. През 
юли 2018 г. и от ВМРО обявиха, че ще подготвят закон срещу фалшивите новини. Преди време близкият до Борисов депутат 
от ГЕРБ Красимир Велчев пък подхвърли идеята за създаване на спецзакон срещу клеветата във връзка с предстоящите 
през 2011 г. президентски и местни избори. 
Ако се сбъднат на някой етап от реформата на медийното законодателство, благородните на пръв поглед намерения за 
борба с фалшивите новини ще ударят най-силно онлайн медиите. Ще бъдат засегнати както сайтовете за фалшиви новини 
за политици, бизнесмени и вредни за хората "здравни" съвети, така и критичните към управляващите новинарски сайтове, 
които сега са острови на свободното слово. 
Криминализирането на фалшивите новини ще наруши установения от конституцията баланс между свободата на 
изразяване и защитата на т.нар. конкурентни права. Такива са честта и доброто име на гражданите, недопускане на реч на 
омразата на база раса, етнос и религия, защитата на държавната тайна и др. Сега обидата, клеветата, проповядването и 
подбуждането на омраза и др., които де факто имат характер на фалшиви новини, се преследват по Наказателния кодекс. 
Специално законодателство срещу фалшивите новини ще доведе до смразяваща автоцензура сред "кучета пазачи" на 
обществения интерес. На първо място 
ще бъде допълнително улеснено наказателното преследване за обида и клевета срещу журналистите, 
дори те да си вършат добросъвестно работата. 
Преборването на фалшивите новини като панацея срещу "слободията" е рисковано начинание за всяка либерална 
демокрация. Все още няма убедителна научна или правна дефиниция какво е "фалшива новина". Експертът по дигиталните 
теми на немската обществена телевизия ARD Денис Хорн се опитва да систематизира какво се разбира под "fake news". 
Списъкът включва: пропаганда, лъжи, clickbait, измислици, спам, заблуди, сатира, преиначаване на факти, липсващ 
контекст, слухове, неясни формулировки, полустини, погрешни взаимовръзки, пропуски в (журналистическото) проучване 
и др. Хорн счита, че "понятието "fake news" все повече се превръща в проблем. За да се избегне размиването на понятията 
и отговорностите, според него нещата трябва да се назовават с истинските им имена: "лъжите" са лъжи, "пропагандата" – 
пропаганда, "грешките" – грешки, а "нечистоплътната журналистика" – нечистоплътна журналистика. 
На този фон опитът на Рашидов да дефинира що е то "фалшива новина" е доста семпъл. "Непроверената новина, която 
няма нищо общо с истината, е фалшива новина", каза наскоро той в отговор на въпрос на "Сега". Но контекстът, в който 
шефът на парламентарната комисия по медии и култура разглежда наболелият въпрос, показва че 
самият той има проблеми с разбирането за свободата на словото и критиките срещу властимащите. 
Неотдавна Рашидов избухна в ефира на БНТ: "Айде стига с тая свобода, бе! Вие луди ли сте? Полудявате вече с тая свобода! 
Кое не му е свободно? Те ни плюят всички хора като каруцари. Всеки ден е било свободно словото. Какво по-свободно от 
това?". 
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Погледнато от друг ъгъл, макар и за някои да звучи парадоксално, либералната канава на конституцията и законите в 
България ограничават възможностите за противодействие на фалшивите новини. Конституцията от 1991 г. защитава трите 
"комуникационни" свободи: правото на свобода на мненията, на информацията и на медиите (чл. 39–41). В рамките на 
едно по-широко разбиране за конституционно-правната защита на свободата на словото обаче би могло да се твърди, че 
създаването и разпространяването на фалшиви новини не противоречи на конституцията. Стига тези действия да не засягат 
репутацията на гражданите, правата на децата или националната сигурност. 
Може ли да бъде наказана медия за това, че систематично разпространява дезинформации, които не са престъпление по 
НК? Например, ако сайт провежда целенасочена кампания "Да излезем от ЕС – съюза на гейовете, лесбийките и "третия 
пол!"? Или ако жълт вестник твърди, "че "глобалното затопляне" е манипулация на зелената мафия и левите"? А при 
илюстрирани художествени измислици във фейсбук от рода на: "... туристи са видели следи от марсиански кораби на 
Рожен и силно изплашени, са офейкали към Смолян."? Мисията е невъзможна! 
Вместо да замислят специално законодателство срещу фалшивите новини, политиците трябва да запушат пробойните в 
действащото. 
Законът за електронните съобщения например не позволява разкриване на собствениците на сайтове, 
ако не става въпрос за тежко престъпление. Обидата и клеветата, които са най-разпространени в арсенала на фейк 
сайтовете, не са такива. Друга наложителна мярка е държавата и общините да не финансират медии, които не са подписали 
и не спазват Етичния кодекс на българските медии. Подобно решение изисква овластяване на Комисията за 
журналистическа етика да налага ефективни санкции при неспазване на кодекса. 
На фалшивите новини може да се противодейства и с работещи fact-checking платформи и инвестиции в журналистически 
професионализъм и медийна грамотност.  
Чудеса обаче не трябва да се очакват. Необходима е смяна на парадигмата: fake news да бъдат разглеждани не като 
"заговор" срещу демокрацията, а като част от по-сложни процеси. Eдин от тях са спецификите на дигиталния капитализъм, 
който генерира печалби от кликвания, лайквания и споделяния, отбелязва интернет изследователят Евгени Морозов в 
"Гардиън". Фалшивите новини няма да изчезнат, както не свърши алкохолът при "сухия режим" в САЩ. Но те трябва да 
бъдат обозначени ясно на дигиталната лавица и хората да бъдат информирани за рисковете от тях. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 25 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Kакво ще обсъждат в Белия дом премиерът Бойко Борисов и президентът на САЩ Доналд Тръмп? Коментар на 
Елена Поптодорова; 

- Международен ден на ООН за борба с насилието над жени. Какви мерки се предприемат в България? 
Омбудсманът Диана Ковачева; 

- Как ще изглежда пространството около площад "Св. Неделя" и колко архитекти участват в проекта по 
обновяването му?; 

- 12-годишният шампион в световните серии WSK Никола Цолов, специално за БНТ; 
БТВ, „Тази сутрин" 

- Тежък инцидент във влака Пловдив - Варна. Кой е нападателят, пробол с нож младо момиче и какво е състоянието 
на жертвата? 

- Специален гост: Тодор Батков. За скандалите в БФС и избора на нов президент; 
- Ще падната ли американските визи за българските граждани и какви енергийни проекти ще обсъдят Бойко 

Борисов и Доналд Тръмп в Белия дом?; 
-  „Чети етикета": Има ли опасни играчки на пазара? Експеримент на живо в лабораторни условия; 
- На живо: Защо българските пчелари искат пълна забрана на пестицидите и какви са загубите им за тази година? 
- Кои са първите финалисти в шоуто „България търси талант"? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- "Повече от същото", или защо ДПС не хареса Бюджет 2020? И още: Ще продължи ли бойкотът срещу Валери 

Симеонов? Говори Йордан Цонев; 
- Екшън в нощния влак. Защо нападнаха с нож 21-годишна пътничка?; 
- Агресия от контрольори? На живо: Превишават ли правата си служителите на градския транспорт?; 
- 10-годишно българче пометено на централен булевард в Кипър. Има ли задържан след трагедията?; 
- Боил Банов, за скандала с ремонта на Ларгото. Чиновническа небрежност или лична вендета?; 
- "Пълен абсурд" с Румен Бахов: Покойник изчезна от гроба, заменили го с друг; 
- Има ли тежки метали в река Струма и язовир „Пчелина"? И защо се разминават пробите на държавните институции 

и тези на доброволческите организации?; 
-  „На твоя страна": Продавате кола или скъпа техника в интернет? Може да останете и без вещите си, и без парите 

за тях. Как да не паднем в капана на "нигерийската схема"?; 
- И маската на Кукера падна. Ненчо Балабанов след участието си в "Маскираният певец"; 

 
√ Предстоящи събития в страната за 25 ноември 
Вашингтон 

- Министър-председателят Бойко Борисов е на официално посещение в Съединените американски щати, където ще 
се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп. 

***  
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София 
- От 8.50 часа в академичния параклис „Св. Климент Охридски” в Богословския факултет на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски” Варненският и Великопреславски митрополит Йоан ще отслужи света Божествена 
литургия. С нея ще започне празничната програма за отбелязване на патронния празник на университета. След 
службата литийно шествие ще се отправи към паметника на свети Климент Охридски. В 11.00 часа Академичният 
съвет на Софийския университет начело с ректора проф. Анастас Герджиков ще поднесе венец пред паметника на 
св. Климент Охридски. Академичното тържество по повод празника ще се проведе в Аулата на Софийския 
университет и ще започне в 11.15 часа. 

- От 9.00 часа в храм „Св. Климент Охридски“ в жк. „Люлин“ Негово преосвещенство Белоградчишкият епископ 
Поликарп ще отслужи Архиерейска света Литургия. 

- От 10.00 часа в Градина „Св. Климент Охридски“ между Народно събрание и СУ „Св. Климент Охридски“ ще се 
проведе церемония по засаждането на лале „Сердика“ по повод на 110-ата годишнина от установяването на 
дипломатически отношения между България и Нидерландия. В събитието ще участват министърът на външните 
работи Екатерина Захариева, кметът на София Йорданка Фандъкова и посланикът на Нидерландия в България Беа 
тен Тъшър. 

- От 10.00 часа в институцията на омбудсмана на ул. „Георг Вашингтон“ 22 ще се проведе тематична приемна в 
институцията за граждани и представители на неправителствени организации по повод Международния ден на 
ООН за борба с насилието над жени и момичета. 

- От 10.30 часа министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще посети Националния център за обучение и 
квалификация в системата за спешна медицинска помощ във връзка със стартирането на обученията на персонала 
от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения по проект „Подобряване на условията за 
лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). 

- От 10.30 часа 20-и състав на Софийски градски съд ще гледа делото срещу Йоан Матев за убийството в Борисовата 
градина. 

- От 10.30 часа на ул. „Мизия“ 23 в жк. „Яворов“ ще се проведе официална пресконференция на Българска 
национална телевизия, на която ще бъде представен българския проект за Евровизия 2020. По време на събитието 
за първи път ще се обяви представителят на страната ни в Ротердам през май 2020 година. 

- От 11.00 часа в Клуб "Журналист" на Съюза на българските журналисти на ул. „Граф Игнатиев“ 4, етаж 1, ще се 
проведе среща с посланика на Испания у нас Н. Пр. Алехандро Поланко. Тема на срещата е обстановката в Испания 
след извънредните избори в страната, състояли се на 10 ноември т. г., както и културната програма на испанското 
посолство в България. 

- От 11.00 часа в галерия „Сан Стефано“ на ул. „Сан Стефано” 22 ще бъдат открити изложби на Педро Галилея 
(колекция съвременна испанска графика), Ратеб Шабан (колекция графика от Близкия изток, включваща 
произведения на проф. Шабан и избрани творби на негови възпитаници), както и самостоятелната изложба на 
проф. Едвин Драгичевич. Изложбите стартират с лекции и беседи с участието на всеки от гостите. Инициативата е 
в рамките на Осмото международно триенале на графиката, което събира над 300 участници от 36 страни. 

- От 11.00 часа в Литературен клуб „Перото“ ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени 
акцентите от тазгодишното издание на Новогодишен музикален фестивал. 

- От 11.00 часа в сградата на Главна дирекция „Национална полиция“ ще се проведе пресконференция по повод 
започваща кампания срещу насилието над жени. 

- От 14.00 часа в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 държавният глава Румен Радев ще се срещне със студентите и 
учениците, които ще получат еднократна стипендия от инициативата „Подкрепи една мечта“ за 2019 г. 

- От 14.00 часа в „Кино Култура“ на ул. „Сан Стефанов“ 22 ще се проведе семинар на тема „Какво трябва да знаем 
за рака на белите дробове?“. 

- От 17.00 часа в Изложбена галерия на СБХ, „Шипка” 6 ще се състои официално откриване на Осмото 
международно триенале на графиката, което събира над 300 участници от 36 страни. 

- От 18.00 часа в зала 1 на Централния военен клуб ще бъде представена книгата „Посланията на оброчищата“ на 
Зденка Тодорова по повод 100- годишнината от подписването на злощастният Ньойски договор. 

- От 18.00 часа в галерия „Академия“ на ул. „Шипка“ 1 ще бъде открита изложба на преподаватели и студенти в НХА. 
- От 18.30 часа в Литературен клуб „Перото“ ще бъде представена книга със стихотворения на Иван Радоев. 
- От 18.30 часа в кино „Люмиер Лидл“ ще се състои прожекция на филма „Г-жа Лаури и син“ на режисьора Ейдриън 

Ноубъл. 
- От 19.00 часа в галерия „КООП“ на бул. „Янко Сакъзов” 17 ще бъде открита самостоятелната изложба на Камен 

Старчев в рамките на Осмото международно триенале на графиката. 
- От 19.00 часа в театър „Азарян“ ще бъде представен спектакълът „Аз, Сизиф“ под режисурата и драматургията на 

Веселка Кунчева и сценографията на Мариета Голомехова. 
- От 20.00 часа в зала 1 на НДК ще се състои концерт-спектакълът „Между два свята“. Виртуозите Марио Хосен 

(цигулка) и Адриан Йотикер (пиано) ще представят творчеството на Николо Паганини и Фредерик Шопен. 
***  
Асеновград 

- От 9.30 часа в зала 3 на Районния съд ще се гледа делото срещу мъж, обвинен за подаване на фалшив сигнал за 
убийство в село Мостово. 

***  
Бургас 



18 

 

- От 09.00 часа в ОУ „Свети Климент Охридски“ ще започне празнична програма за отбелязване на 135-ата 
годишнина на учебното заведение. 

- От 13.30 часа в Културен център "Морско казино" ще бъдат наградени училищните екипи, участвали в мини 
училищни здравни проекти. Приветствие, грамоти и подаръци на участниците ще поднесат д-р Лорис Мануелян-
Заместник-кмет, г-жа Мая Казанджиева - Директор дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт ", 
Община Бургас и др. гости. 

***  
Варна 

- От 18.00 часа в Арт галерия „Le Papillon“ на ул. „Драгоман“ 12 ще бъде открита изложбата „SEMPRE ALLEGRO“ с 
живописни платна на Николай Тихолов. 

- От 19.00 часа в Хотел Голдън Тюлип ще се проведе благотворителен коктейл „Ръцете, които помагат” за набиране 
на средства във фонд „Подпомагане на жени, жертви на насилие“. 

***  
Велико Търново 

- От 10.00 часа в зала 302 в Общината ще се проведе пресконференция по повод наградите за заслуги социалната 
сфера. 

***  
Добрич 

- От 18.00 часа в Концертна зала „Добрич“ ще се състои концертът „Фамилия Охридски - приятели завинаги“ по 
повод 40 години от създаването на СУ „Св. Климент Охридски“ с участието на учители, родители и възпитаници на 
училището. 

- От 19.00 часа в Младежки център – Добрич ще бъде представен спектакълът „Кризисен център“ на Драматично-
куклен театър „Васил Друмев“ – Шумен. 

***  
Казанлък 

- От 10.00 часа в Детско-юношеския отдел на Библиотека „Искра“ ще започне първото от поредицата творческите 
ателиета „Вълшебна Коледа“, които ще се провеждат в библиотеката всеки ден до 17 декември. 

***  
Кюстендил 

- От 11.00 часа в клуба на БТА ще бъде представен проект „Развитие на младежките театри срещу омразата”. 
***  
Пазарджик 

- От 17.30 часа в изложбеното фоайе на Театър Дом-паметник ще се състои официално откриване на изложбата „С 
пулса на твореца“. 

***  
Пловдив 

- От 09.45 часа в зала 1 на Апелативния съд ще се проведе заседание по делото, с което разследващ митнически 
инспектор в Митница „Бургас“ Д. М. обжалва присъдата си от 9 години затвор, както и да плати обезщетение от 
464 652 лв. за причинени от престъплението имуществени вреди. 

- От 10.00 часа в Заседателна зала на Областна администрация – Пловдив ще се проведе заседание във връзка с 
обезводняването на река Въча в участъка след ВЕЦ „Въча I“ и съществуващата опасност от унищожаване на водната 
екосистема. 

- От 10.00 часа в зала 2 на Районния съд ще се гледа делото срещу мъж, обвинен за предизвикване на катастрофа 
под въздействие на алкохол, при която е пострадал един човек. 

- От 10.00 часа в Областен информационен център – Пловдив на ул. „Авксентий Велешки“ 20 ще се проведе 
информационна среща за представяне на процедури „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в 
България“ и „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове” по ОПОС по Оперативна програма 
„Околна среда“. 

***  
Стара Загора 

- От 11.00 часа в храм „Света Богородица“ ще се състоят водосвет и благодарствен молебен, посветен на свети 
Климент Охридски. Ще се извърши и освещаване на читалищните награди и благослов за служителите, новите 
дарители и читалищни деятели по повод 161 години от създаването на Народно читалище „Св. Климент Охридски 
1858 г.“. 

- От 13.00 часа в зала 203 на Общината ще се състои пресконференция на председателя на Общинския съвет Мария 
Динева по повод предстоящата на 28 ноември сесия на Съвета. 

- От 18.30 часа в Народно читалище „Св. Климент Охридски 1858 г.“ председателят на читалището д-р Иван Аяров 
ще изнесе тържествено слово по повод 161 години от създаването на културната институция. Ще се проведе и 
награждаване на заслужили читалищни дейци. След това ще започне тържествен концерт на художествени 
колективи при читалището за наградените, дарителите и гостите. 

 
Manager.bg 
 
√ Борисов се надява да извоюва отстъпка за американските визи за българи  
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На политическа отстъпка за американските визи за българи се надява Бойко Борисов. Това стана ясно по време на 
разговора на премиера с журналисти, които пътуват заедно с него за Вашингтон, за да отразят визитата му, пише 24 часа. 
Борисов е оптимист, че визите за българи могат да паднат, въпреки че не сме изпълнили изискването отказите на САЩ на 
българи да са под 3%. Според публикуван миналия декември доклад на Европейската комисия България има най-висок 
процент на откази за издаване на американски визи - 14,97%, от петте страни членки на ЕС, които остават с визи. Другите 
са Полша, Кипър, Хърватия и Румъния. 
Пред журналистите на път за Вашингтон премиерът обясни още, че няма промяна в позициите му отпреди години Черно 
море да остане място за "платноходки, яхти, туристи, мир и любов". Черноморска база на НАТО на територията на България 
няма да допусна, категоричен бе Борисов. И обясни, че американците много добре знаят неговото отношение по този 
въпрос и едва ли ще го поставят по време на разговорите му с Тръмп. Той припомни срещата си в София с румънския 
президент Йоханис през 2016-а, когато категорично се противопостави на идеята на северната ни съседка за създаване на 
обща черноморска флотилия от България, Румъния и Турция. Правителственият самолет кацна в Рейкявик, за да презареди 
и след това продължи за Вашингтон. 
В понеделник Борисов ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Двамата ще обсъдят стратегическото 
партньорство между България и САЩ, отбелязвайки силните и трайни отношения, които съществуват между двете страни. 
Акцент ще бъде поставен върху начините за засилване на общите за двете държави интереси в областта на сигурността в 
контекста на северноатлантическото партньорство и върху енергийната диверсификация. Срещата на Тръмп с Борисов в 
Белия дом ще бъде поредната с лидери от Централна и Източна Европа тази година. Преди това американският президент 
се срещна с лидерите на Полша, Унгария, Румъния, Словакия, Австрия и Чехия, като акцент бяха проблемите с енергетиката, 
сигурността и икономическия растеж.  
Заедно с премиера в българската делегация са вицепремиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов, който е и 
министър на отбраната, както и министрите на финансите Владислав Горанов и на икономиката Емил Караниколов. 
Борисов ще участва в церемония по поднасяне на венец на Мемориала на незнайния воин в Националния гробищен парк 
“Арлингтън”. Ще се срещне и с президента на Международния републикански институт Даниел Туининг и с 
вицепрезидента на Националния демократически институт Шари Браян.  
Премиерът ще разговаря и с представители на американския бизнес в сградата на Американската търговско-промишлена 
палата. 
 
√ Над 70 са опасните отсечки в страната  
Над 70 са смъртоносните отсечки в страната. Това показват нови данни на Агенцията за пътна безопасност. 
С най-много катастрофи са магистралите и първокласните пътища, сочат данните на пътната полиция за 2019 г. 
Високата скорост е основната причина за стотиците инциденти по аутобаните. Катастрофите по първокласните пътища са 
най-вече заради неправилно изпреварване. Трите магистрали – „Тракия”, „Хемус” и „Струма” в участъка от Перник до 
Кулата са трасетата с най-много пътни инциденти от началото на годината до момента. 
Най-много са катастрофите на „Тракия” – над 82 021 загинали и 230 ранени, по данни на пътната полиция, цитирани от Бтв. 
На второ място по аварийност е „Хемус” с близо 400 катастрофи, 11 загинали и 82 ранени. 
Стотици инциденти са регистрирани и по първокласните пътища като най-смъртоносен е път Е 79 – от Видин до Кулата. 
Над 540 са катастрофите в тази отсечка, 21 са загиналите и над 200 ранените. В черната статистика е и пътят Русе – Велико 
Търново – Маказа с 455 катастрофи с 21 загинали и над 200 ранени. 
"Анализът за възникналите ПТП на магистралите основно е несъобразената скорост, неспазване на дистанция и 
неправилно изпреварване. Това са трите основни причини за произшествията там. По първокласните пътища – един от 
основните показатели, който може да се изведе и напоследък се наблюдава все по-често, това е навлизане в насрещната 
лента от водачи на МПС, при които възниква челен, страничен удар и там щетите са сериозни”, обясни Петър Соколов, от 
отдел „Пътна полиция”, ГДНП. 
 
√ Поскъпват ли автобусните билети заради толтаксите?  
Автобусните превозвачи предупреждават, че въвеждането на толтаксите ще повишение на цената на превозите. 
Според разчетите автобусите над 12 тона да плащат между 5 и 9 стотинки на километър, а тези, които са под това тегло – 
между 4 и 8 стотинки. 
„В момента заплащаме между 1 и 1,5 стотинки за километър пробег. Предлаганото увеличение е в тежест и за бранша, и 
за потребителите на услугата. Ние няма как да предоговаряме условията по договорите и обществените поръчки, така че 
при всички случаи автобусите трябва да останат извън толсистемата. Това няма да бъде прецедент, това е европейска 
практика”,обясни Магдалина Милтенова от  Конфедерация на автобусните превозвачи пред NOVA. 
Тя заяви, че превозвачите готвят протест на 13 декември, който обаче не е обвързан с въвеждането на толсистемата. По 
думите й причината за недоволството са неизпълнените ангажименти от страна на правителството по отношение на 
борбата с нерегламентирания превоз, осигуряване на средства за финансиране на бранша и проблема със субсидиите за 
малките населени места. 
Магдалина Милтенова разказа още, че автобусните превозвачи имат и проблем с автогаровото обслужване и предупреди, 
че ако те не бъдат извадени от толсистемата, ще има фалити на автобусни фирми. За последните години от 3000 такива, 
около 1500 са фалирали. 
Според разчетите на правителството услугите ще поскъпнат със 7%. 
„Притесненията на автобусните превозвачи са важни за нас. В момента сме в режим на обществени консултации”, обясни 
проф. Олег Асенов, член на УС на АПИ. 
Той изрази надежда, че по време на консултациите ще се намери решение, което да осигури реформа. 
 

https://nova.bg/news/view/2019/11/23/269491/%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5/
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√ Раждат се по-малко бебета у нас, жените живеят по-дълго от мъжете  
Между 105 и 108 момчета се раждат на 100 момичета. Това показва статистиката на ражданията у нас. Този феномен обаче 
не е само в България, а и по света. Това заяви директорът на Дирекция „Демографска и социална статистика“ в 
Националния статистически институт Магдалена Костова. 
„Като цяло откакто имаме статистика от 1880 г. винаги са се раждали повече момченца, отколкото момиченца. Няма научно 
обосновано изследване, което да е дало причини за този феномен“, заявява Костова. 
Според доц. Елица Димитрова от Института за изследване на населението и човека при Българската академия на науките 
тази закономерност въвежда един естествен баланс между двата пола. 
„В първата година на живота имаме по-висока детска смъртност при момчетата, вследствие на което се балансира 
съотношението между половете. До 40-45 годишна възраст няма големи разлики в преживяемостта на двата пола. След 
тези години обаче се наблюдава увеличение на смъртността при мъжете и появата на един феномен, известен като мъжка 
свръх смъртност. Тя е в резултат на сърдечно-съдови заболявания“, обяснява Димитрова и добавя, че именно на това се 
дължи и различието в продължителност на живота при мъжете и жените. 
„Имаме около 7 години разлика в продължителността на живота при мъжете и жените. Т.е. жените живеят седем години 
по-дълго от мъжете. България е една от страните, в които имаме най-големите разлики в преживяемостта между двата 
пола“, коментира още тя. 
От думите на Магдалена Костова от НСИ става ясно, че жените живеят средно 78.4 г., а мъжете 71.4 г. 
Доц. Елица Димитрова посочва, че през 2018 г. са се родили общо 62 576 деца като 32 346 са момчетата, а 30 230 са 
момичетата. 
„358 са децата, починали до една година. От тях 200 момчета и 158 момичета“, изнася данните Димитрова и добавя, че 
независимо от факта, че през последните години у нас се наблюдава намаляване на детската смъртност, България 
продължава да е една от страните с най-висока смъртност при децата в ЕС и единствено Румъния е с по-високи стойности 
от нас.  
На този фон в България всяка година се раждат между 1000 и 2000 бебета по-малко всяка година, добавя Костова и 
припомня, че в годините между 2003 и 2008 г. е имало увеличение на живородените, но тогава се е наблюдавал 
икономически растеж. 
И въпреки това се оказва, че стойността на общия показател за раждаемостта в България е малко под средната за Европа. 
У нас тя е 8.9, а в Европа 9.8. 
„Другият показател за средния брой деца, който една жена може да роди, е 1.56 миналата година. Проблемът тук е, че 
имаме емиграционни процеси. Всяка година напускат страната много млади хора. 50% от тях са на възраст между 20 и 39 
години“, коментира Костова и уточнява, че в периода от 2012 до 2018 г. 66 000 души са напуснали страната ни, като това 
прави по близо 15 000 всяка година. Само през миналата година 33 225 са напуснали България като близо 16 000 от тях са 
на възраст 20-39 г. 
„Ниската раждаемост е обусловена от това, че жените, които остават и раждат у нас са малко. 1.56 не е достатъчно за 
възпроизвеждане. Трябват 2.1 деца, т.е. всеки двама родители трябва да родят над 2 деца, за да може нормално да се 
възпроизвежда населението“, подчертава Костова и добавя, че в големите градове като София, Пловдив, Варна и в някои 
области като Сливен тези показатели са много близки до европейските, но в Северозападна България и Родопите, по 
граничните райони те са много влошени. Именно този дисбаланс извежда стойности, които са много под средното за 
другите страни. 
Наред с това населението ни е намаляло с над 350 000 души през последните 7 години. 
 
√ ЕК: Лондон пропусна крайния срок да номинира еврокомисар  
Правителството в Лондон не отговори в определения краен срок - до полунощ - на писмото от Европейската комисия във 
връзка с това, че още не е номинирало кандидат за еврокомисар, каза говорителката на комисията Мина Андреева, 
цитирана от ДПА. 
"Комисията ще анализира ситуацията и ще реши какви да са следващите й стъпки, ако има такива, когато сметне за 
подходящо", каза тя. 
На 14 ноември ЕК започна правна процедура срещу Великобритания, уведомявайки Лондон, че като не излъчва кандидат, 
нарушава законовите си задължения към Европейския съюз. Комисията заяви тогава, че очаква британския отговор. В хода 
на процедурата ЕК може да сезира за казуса Европейския съд, предава БТА. 
По принцип в ЕК трябва да има по един комисар от всяка от 28-те страни членки. Отказът на Лондон да предложи свой 
кандидат отлага встъпването в длъжност на новата комисия под председателството на Урсула фон дер Лайен. 
Британският премиер Борис Джонсън отказва да номинира еврокомисар с аргумента, че страната му напуска ЕС и че на 12 
декември британците ще гласуват на общи избори. 
 
√ Европарламентът обсъжда въпроса с приемането на Истанбулската конвенция 
Eвропейският парламент ще обсъди тази вечер въпроса с приемането на Истанбулската конвенция. Предвижда се в 
четвъртък евродепутатите да призоват всички държави в ЕС да приемат конвенцията, сочат документите за започващата 
сесия в Страсбург, предава БТА. 
Очаква се ЕП да настоява конвенцията да бъде незабавно възприета от държавите в ЕС, които още не са я ратифицирали. 
Според евродепутатите тези държави следва да предприемат всички необходими законодателни и политически мерки за 
спирането на насилието над жените и момичетата. Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с 
насилието над жени и домашното насилие, известна също като Истанбулската конвенция, бе подписана от ЕС на 13 юни 
2017 г., а седем държави в Общността още не са я ратифицирали - България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и 
Великобритания. 
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Също тази вечер ЕП ще обсъди измененията в околната среда. Предвижда се евродепутатите да настояват за постигането 
на нулево замърсяване до 2050 година. В проекта на резолюцията се предвижда въвеждането на цел за намаление с 55 на 
сто на вредните вещества от човешката дейност в природата след 10 години. 
Утре пред евродепутатите ще говори Олег Сенцов - носителят на наградата за свобода на мисълта "Сахаров" за миналата 
година. Наскоро той бе освободен от затвор в Русия и сега ще може да получи своята награда. Украинският режисьор 
излежаваше 20-годишна присъда за "подготовка на терористични действия" срещу новото управление в Крим. Сенцов бе 
освободен на 7 септември при размяна на затворници между Русия и Украйна. 
В сряда ЕП ще гласува пълния състав на Европейската комисия под председателството на Урсула фон дер Лайен. ЕП може 
да приеме или отхвърли списъка на новите еврокомисари с обикновено мнозинство при поименно (явно) гласуване. Ако 
гласуването завърши положително, новата комисия ще встъпи в длъжност от 1 декември. 
 


