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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
АИКБ 
 
√ НАЦИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ НА АИКБ ОБСЪДИ ПЛАНA ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ НА ЕС 
По време на проведеното в петък заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) бе представен и обсъден Планът за действие за финансиране на устойчив растеж на ЕС. Неговата цел е да 
преориентира капиталовите потоци към устойчиви инвестиции, да подобри управлението на финансовите рискове, 
произтичащи от изменението на климата и влошаването на социалните проблеми. Европейската комисия вече е 
предоставила пакет от три законодателни предложения – регламент за оповестяване, регламент за бенчмарковете и 
регламент за таксономията, като първите два вече са приети. Очаква се регламентът за таксономия да бъде приет до края 
на 2019 г. 
„С АИКБ работим много активно в експертна група 26 и се стремим да консултираме всички регулации, които касаят 
бизнеса. Това е и причината да ви призова да погледнете доклада на техническата експертна група, който касае 
таксономията и реалния сектор. В него са включени 67 икономически дейности за намаляване на климатичните промени 
в 7 сектора, сред които енергетика, транспорт, селско стопанство, производство и сгради. Очаквам от вас да посочите и 
други устойчиви дейности, които не са били включени, но смятате за важни, за да ги предложим за разглеждане“, заяви 
още Христина Пендичева – представител на Министерство на финансите, дирекция „Регулация на финансовите пазари“. 
По думите ѝ новите регламенти ще насърчават устойчивите дейности, извършвани от управителите на активи и 
институционалните инвеститори, като на този етап това се предимно дейности, свързани с опазването на околната среда. 

В последствие ще бъдат включени и 
социални и управленски дейности. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ 
подкрепиха и решението на Асоциация на 
организациите на българските 
работодатели (АОБР) да прекрати участието 
си в Националния съвет за тристранно 
сътрудничество до внасянето за обсъждане 
на адекватни предложения за ограничаване 
на злоупотребите с болничните. АИКБ 
категорично не приема продължаването на 
вменената през 2010 г. като антикризисна 
мярка предприятията да заплащат първите 
три дни болнични. Чрез този вменен 
допълнителен ангажимент те фактически 
биват облагани тройно – чрез осигуровките, 
които внасят, чрез обезщетения за първите 

три дни от временната нетрудоспособност, които изплащат и чрез изплащането на допълнителни възнаграждения за 
заместващи работници. 
Това бе и поредното заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, при което 
работодателската организация прие нови членове и увеличи още повече представителността си в страната. Към голямото 
семейство на АИКБ се присъединиха Асоциацията на производителите на асансьори, Асоциацията Свободен енергиен 
пазар, Камарата на професионалните оценители и др. 
 
БНТ 
 
√ Велев, АИКБ: Искаме поне веднъж да определим дневния ред на Тристранния съвет  
Ние сме заявили, че ще влезем да обсъждаме въпроси в Тристранния съвет, само ако и когато видим в дневния ред такава 
точка за разрешаване на проблемите със злоупотребата с болнични листа, каза в студиото на "Сутрешен блок" 
председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев. 
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал: Това означава, че на свиканото от председателя 
на Тристранния съвет заседание на комисията в Тристранния съвет, където такава точка на днешния ред няма, ние няма 
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да отидем, защото искаме поне веднъж ние да определим дневния ред на този Тристранен съвет, където страните са 
равнопоставени. Ние не искаме да се превръщаме в параван за предварително взети решения и да имитираме социален 
диалог. Има проблем, който е очевиден. 
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Novini.bg 
 
√ АИКБ за болничните: Голямото мнозинство търпи щети заради измамници 
Искаме поне веднъж да определим дневния ред в Тристранния съвет. Това заяви в сутрешния блок на БНТ Васил Велев, 
председател на АИКБ. 
"Имаме едно отклоняване от работа без причина, което затруднява производството и работната сила", каза още той за 
фалшивите болнични. 
"Настояваме специализираните органи и властта да предложат мерки за справянето с фалшивите болнични. И от АИКБ сме 
предложили такива", заяви председателят на АИКБ. 
"Имаме едни 3000 върнати болнични листове, защото са нередовни. Измамниците с фалшиви болнични крадат от 
работниците, които отработват техните норми", допълни Велев. 
"Очакваме среща на високо равнище и мерки за ограничаване на фалшивите болнични, които деморализират 
обществото. Тези измами растат и все по-привлекателно става да се краде по този начин. Голямото мнозинство търпи 
щети заради измамници", завърши Васил Велев. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Националният съвет на АИКБ обсъди Планът за действие за финансиране на устойчив растеж на ЕС 
По време на проведеното в петък заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България 
(АИКБ) бе представен и обсъден Планът за действие за финансиране на устойчив растеж на ЕС. Неговата цел е да 
преориентира капиталовите потоци към устойчиви инвестиции, да подобри управлението на финансовите рискове, 
произтичащи от изменението на климата и влошаването на социалните проблеми. Европейската комисия вече е 
предоставила пакет от три законодателни предложения – регламент за оповестяване, регламент за бенчмарковете и 
регламент за таксономията, като първите два вече са приети. Очаква се регламентът за таксономия да бъде приет до края 
на 2019 г. 
„С АИКБ работим много активно в експертна група 26 и се стремим да консултираме всички регулации, които касаят 
бизнеса. Това е и причината да ви призова да погледнете доклада на техническата експертна група, който касае 
таксономията и реалния сектор. В него са включени 67 икономически дейности за намаляване на климатичните промени 
в 7 сектора, сред които енергетика, транспорт, селско стопанство, производство и сгради. Очаквам от вас да посочите и 
други устойчиви дейности, които не са били включени, но смятате за важни, за да ги предложим за разглеждане“, заяви 
още Христина Пендичева – представител на Министерство на финансите, дирекция „Регулация на финансовите пазари“. 
По думите ѝ новите регламенти ще насърчават устойчивите дейности, извършвани от управителите на активи и 
институционалните инвеститори, като на този етап това се предимно дейности, свързани с опазването на околната среда. 
В последствие ще бъдат включени и социални и управленски дейности. 
Членовете на Националния съвет на АИКБ подкрепиха и решението на Асоциация на организациите на българските 
работодатели (АОБР) да прекрати участието си в Националния съвет за тристранно сътрудничество до внасянето за 
обсъждане на адекватни предложения за ограничаване на злоупотребите с болничните. АИКБ категорично не приема 
продължаването на вменената през 2010 г. като антикризисна мярка предприятията да заплащат първите три дни 
болнични. Чрез този вменен допълнителен ангажимент те фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които 
внасят, чрез обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност, които изплащат и чрез изплащането на 
допълнителни възнаграждения за заместващи работници. 
Това бе и поредното заседание на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България, при което 
работодателската организация прие нови членове и увеличи още повече представителността си в страната. Към голямото 
семейство на АИКБ се присъединиха Асоциацията на производителите на асансьори, Асоциацията Свободен енергиен 
пазар, Камарата на професионалните оценители и др. 
 
√ РЕФОРМАТА НА БОЛНИЧНИТЕ: Синдикатите мислят в обща работна група, бизнесът чака конкретика  
Кухи фирми източват осигурителната система. За това предупреждават синдикатите. Според техните анализи бизнесът има 
механизми да контролира болничните по-качествено. 
Работодателите от своя страна очакват конкретни предложения от синдикатите и държавата как да се реформира 
системата. 
Новините за болничните напомнят на радиоводещия Любо Андреев за петмесечния му престой вкъщи заради операция 
на коляното.   
„На мен ми беше неудобно, че отсъствах. Но лекарите настояваха, казваха така: „Ако искаш да бъдеш здрав и да се 
възстановиш, ползвай си дните””, разказва Любо Андреев. 
Според КНСБ в последните години болничните са повече заради дългите отсъствия между две седмици и месец, а не за 1-
2-3 дни. Синдикатите предупреждават и за бизнес с болничните листове - през кухи фирми. 
„Те се създават, нямат друга дейност, не внасят вноски, само декларират. По този начин текущо си теглят пари за тези 
болнични листа. Има купища с папки в НОИ. Общо взето прокуратурата не реагира”, заяви Ася Гонева от КНСБ. 
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„Това е схема, която не е невъзможна, но ми се струва странна, особено в такива големи размери”, заяви Добрин Иванов 
от Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
 „Фалшив болничен лист няма! Има фалшива диагноза в болничния лист. Вероятно в част от случаите те са подведени от 
това, което болният споделя”, обясни Ася Гонева.   
„В никакъв случай личните лекари не са шампиони по издаване на болнични листи. В медицинските центрове и ДКЦ-тата 
контролът е занижен и според нас там са огромните злоупотреби”, обясни Добрин Иванов. 
Според данните на НОИ всяка година през последните пет болничните листове са все повече. 
„Ние направихме нашето предложение, което беше драматично отхвърлено”, обясни Иванов. 
„Ако аз съм работодател и съм получила болничен лист, а видя вечерта във Facebook, че служителят лежи на брега на някое 
море, мислите ли, че няма да го уволня?!”, риторично попита Гонева. 
Какъв да е контролът, как, кога и дали да се промени системата на болничните - синдикатите и бизнесът искат да обсъждат 
лично с премиера след завръщането му от САЩ. 
За повече информация вижте видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ Васил Велев: Фалшивият болничен краде от колегите 
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. 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. 
"На здравето на нацията се отразяват твърде много фактори“, каза в предаването "Брюксел 1“ Пламен Нанков, зам.-
председател на КНСБ, по повод казуса "фалшиви болнични". 
"Не бих искал да говоря за "фалшиви“ болнични", добави Нанков, 
По думите му това са болнични, които са издадени на "недостатъчни медицински основания". Те се завеждат в регистър, 
знае се кой ги издава. 
"В Илиянци не мога да си купя болничен, за разлика от фактура за ДДС. КНСБ по принцип е против това явление, тъй като 
то ощетява не само бизнеса, но и коректните осигурители", каза той. 
Що се отнася до протестите синдикатът запазва своята готовност, докато не получи категорична гаранция, че ще се намери 
балансирано и справедливо решение. "Няма как да успокоим нашите хора, които този път наистина побесняха“, заяви 
Нанков. 
 
БНТ 
 
√ Работодателите напускат Тристранния съвет заради болничните  
Работодателите напускат Тристранния съвет за национално сътрудничество докато не бъде направено ново предложение 
за болничните и тяхното изплащане. Това се казва в отворено писмо на четирите най-големи бизнес организации до 
премиера Бойко Борисов. 
Според становището чрез задължението работодателите да плащат първит три дни болнични, те фактически биват 
облагани тройно - чрез осигуровки, дължими обезщетения и изплащане на допълнителни възнаграждения на 
заместващите работници. 
Работодателите настояват първите три дни да бъдат за сметка на държавата. 
 
Economic.bg 
 
√ АИКБ излиза от Тристанния съвет 
Решението е до внасянето за обсъждане на адекватни предложения за ограничаване на злоупотребите с болнични 
Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) обяви, че излиза временно от Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, докато не бъдат внесени за обсъждане адекватни, според работодателите, предложения за ограничаване 
на злоупотребите с болничните. Със стъпката си организацията подкрепя решението на Асоциация на организациите на 
българските работодатели (АОБР) да прекрати участието си в тристранката. Това стана ясно по време на заседание на 
асоциацията, съобщават от организацията. 
Асоциацията на индустриалния капитал категорично не приема продължаването на вменената през 2010 г. като 
антикризисна мярка предприятията да заплащат първите три дни болнични. Чрез този допълнителен ангажимент те 
фактически биват облагани тройно, смятат работодателите – чрез осигуровките, които внасят, чрез обезщетенията за 
първите три дни от временната нетрудоспособност, които изплащат и чрез изплащането на допълнителни възнаграждения 
за заместващи работници, уточняват от организацията. 

https://nova.bg/news/view/2019/11/25/269715/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%8A%D1%82-%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Припомняме, че през изминалата седмица премиерът Бойко Борисов, заяви, че предложението на управляващата 
коалиция първия ден от болничния да не се заплаща, няма да бъде внесено в Народното събрание. 
Въпреки обещанието на Борисов обаче синдикатите заявиха, че остават в стачна готовност. „Много пъти сме вярвали на 
думи, този път ще продължим с нашата подготовка. Националният протест ще се състои, защото не можем да подминем 
факта, че вече втора седмица нервите на българските граждани са опънати заради някакво недомислие“, подчертаха 
синдикатите, като заявиха, че управляващите нямат право да си правят експерименти с хората. 
 
„Дневник“ 
 
√ Спорът за изплащането на болничните накара работодателите да напуснат Тристранния съвет  
Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) обяви в писмо до медиите, че напуска Тристранния 
съвет за национално сътрудничество. Като причина за крайните си действия организацията посочва спора за изплащаните 
от бизнеса обезщетения при болнични. 
Според становището им чрез задължението работодателите да плащат първите три дни болнични, те биват облагани 
тройно - чрез осигуровки, дължими обезщетения и изплащане на допълнителни възнаграждения на заместващите 
работници. 
Те няма да се включат в заседанията на Тристранния съвет, докато не бъде направено ново предложение за болничните и 
тяхното изплащане. Отвореното им писмо е изпратено и до премиера Бойко Борисов. 
В същото време лидерът на синдикалната организация КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви пред радиото на Би Ти Ви, 
че членовете ѝ ще излязат на протест под надслов "Болните работници не са престъпници". Той обаче няма да е съвместен 
с другата синдикална организация КНСБ. 
 
Investor.bg 
 
√ Облекчен достъп за строителни работници от трети страни иска бизнесът 
Работодателите предлагат нов пакет от промени за улесняване достъпа на работници от трети страни до пазара 
на труда у нас 
Включване на сектор "Строителство" в Списъка с икономически дейности със сезонен характер за облекчен достъп на 
строителен персонал от трети страни до пазара на труда до 90 дни и облекчен режим за наемане на граждани на трети 
държави на позицията "Международен шофьор" са сред предложените от Асоциацията на организациите на българските 
работодатели /АОБР/ промени в нормативната уредба за трудовата имиграция. Те са посочени в писмо до вицепремиера 
Марияна Николова, която е председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщават от пресцентъра 
на Българската търговско-промишлена палата. 
Сред другите предложения на работодателите е предвидените от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност 
ограничения за гражданите на трети държави, работещи за местния работодател, да не надвишават 20 на сто (респ. 35 на 
сто за малки и средни предприятия) от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение да се завиши 
на 35 на сто (респ. 50 на сто за малки и средни предприятия). В правото на ЕС - респективно в законодателството на другите 
страни членки, няма изобщо такива ограничения, посочва се в мотивите на работодателите. 
Целта на предложенията е съществено да се промени нормативната среда за улесняване на привличането на работна сила 
за българския трудов пазар от трети страни, като се улесни и ускори процесът по получаване на право за пребиваване и 
работа, изтъкват в писмото си работодателите. 
Според тях направените промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в известна степен са облекчили 
частично вноса на чуждестранна работна ръка (главно при сезонната заетост), но все още режимът за внос остава най-
рестриктивен в сравнение с другите източноевропейски страни. 
България е в челните места измежду държавите с най-големи затруднения при попълването на вакантните длъжности, 
като 62 на сто от мениджърите са срещнали трудности при намирането на подходящ персонал, се посочва още в писмото 
Необходим е квалифициран технически персонал, оператори на машини, инженери, IT специалисти, счетоводители, 
мениджъри продажби, шофьори, работници в туристическия бранш (хотелиерство и ресторантьорство), неквалифицирана 
работна ръка, продавачи. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Монитор 
 
√ Съвместно изявление на Борисов и Тръмп  
Пресслужбите на българския премиер Бойко Борисов и на американския президент Доналд Тръмп разпространиха тази 
нощ след срещата между двамата в Белия дом следното изявление: 
Ние, президентът на Съединените щати и министър-председателят на България препотвърждаваме силното приятелство 
и съюз между нашите две страни. Като приятели и съюзници ние се ангажираме да задълбочаваме нашето сътрудничество 
в областта на сигурността и насърчаваме икономическия растеж и просперитет на нашите две велики нации. Днес 
обявяваме мерки, насочени към засилване на стратегическото партньорство между Съединените американски щати и 
Република България. 
Главната цел на нашите отношения е укрепване на трансатлантическата общност като общност от нации, обединени от 
споделени саможертви и ангажимент към обща отбрана, демократични ценности, справедлива търговия и взаимни 
стратегически интереси. Преди трийсет години, след края на комунистическата диктатура, България свободно избра 
трансатлантическа ориентация. Преди петнайсет години България препотвърди своя трансатлантически прозападен избор, 
като стана съюзник в НАТО. 
Съединените щати оценяват високо лидерството и ангажимента за споделяне на финансовата тежест на България, чиито 
разходи за отбрана надхвърлят два процента от БВП тази година. България също така планира в дългосрочен период да 
изпълни обещанието си за разходи за отбрана като член на НАТО до 2024 година. Нашите въоръжени сили са обединени 
в защита на свободата и очакват да засилят своите отбранителни и възпиращи позиции по източния фланг на НАТО, 
включително и Черно море, което е от особена важност за евроатлантическата сигурност. Съединените щати и България 
извличат взаимна полза от съвместните учения и другите начини за оперативно използване от страна на САЩ на учебния 
полигон „Ново село“ и авиобаза „Граф Игнатиево“ и възнамеряват да проучат начини за по-нататъшно развитие на 
възможностите ни за съвместни учения в бъдеще. Съединените щати и България също така възнамеряват да продължат 
сътрудничеството си за унищожаване на излишни конвенционални оръжия. 
Съединените щати оценяват високо неотдавнашното закупуване на осем изтребителя F-16 от България и усилията на 
страната да модернизира въоръжените си сили. България благодари на Съединените щати за подкрепата при тази 
придобивка. Съединените щати и България планират да задълбочат своето партньорство в отбранителната индустрия и 
технологии. Ангажираме се да развием допълнителни партньорства в областта на отбранителната индустрия и технологии, 
които са от решаващо значение за регионалната отбрана и възпиране, включително като продължаваме да улесняваме 
достъпа до високотехнологични отбранителни технологии и въоръжение, които Съединените щати считат за налични. 
България се ангажира да обмисли надлежно предложенията на американските компании, които желаят да се конкурират 
на българския пазар. 
Съединените щати и България разбират, че енергийната сигурност е национална сигурност. Ние подчертаваме нашето 
общо разбиране, че диверсификацията на енергийните източници е гаранция за енергийна сигурност, независимост и 
конкурентоспособност за нашите икономики. Отчитайки интереса на България да премине към по-ефективни и по-чисти 
източници на енергия, ще си сътрудничим за увеличаване на доставките на газ от различни и надеждни източници и за 
диверсификация на сектора на ядрената енергия. В тази връзка Съединените щати възнамеряват да изпратят технически 
екип в България, който заедно със своите български колеги да проучи възможностите за по-нататъшно сътрудничество в 
различни области на енергетиката, включително и ядрената. Споделяме виждането за разработване само на енергийни 
проекти, които имат ясна икономическа основа или търговска необходимост. Съединените щати и България планират също 
така да работят заедно за засилване на енергийната сигурност на България, като подкрепят експедитивното лицензиране 
и използване на американско ядрено гориво за атомната електроцентрала „Козлодуй“ при стриктно спазване на 
изискванията за безопасност и диверсификация и разпоредбите на Европейския съюз. 
Приветстваме стремежа на България да стане регионален разпределителен център за природен газ посредством 
завършване на интерконекторната връзка Гърция-България, придобиване на дял и резервиране на капацитет в плаващата 
платформа за съхранение и регазификация край Александруполис, Гърция, либерализиране на вътрешния си газов пазар, 
разширяване на капацитета и осигуряване на достъп до газовото си хранилище, сътрудничество със Сърбия по изграждане 
на друг интерконектор и инвестиране в реверсивния капацитет на Трансбалканския газопровод за диверсифициране вноса 
на газ за Източна Европа съобразно правилата на Европейския съюз. Всички тези стъпки значително ще подобрят 
енергийната сигурност на България, ще понижат цената на енергоносителите за българския потребител и ще направят 
България енергиен лидер в региона. 
Също така споделяме желанието да работим заедно чрез многостранни форуми, особено чрез Инициативата „Три морета“ 
и Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество, за насърчаване на регионалното развитие, 
включително посредством разширяване на ключовата енергийна, транспортна и цифрова инфраструктура. Отчитайки, че 
сигурните мрежи за комуникация от пето поколение (5G) ще бъдат от жизненоважно значение, както за бъдещия 
просперитет, така и за националната сигурност, САЩ и България заявяват желанието си да засилят сътрудничеството си в 
тази област. 
Съединените щати подкрепят неотдавнашните усилия на България да защити независимостта и суверенитета на страната 
от зловредни влияния. Подкрепяме дългосрочните усилия на институциите и агенциите, участващи в разследването и 
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разкриването на нарушения на българското законодателство от страна на злонамерени чуждестранни фактори и 
потвърждаваме правото на България да определя своето собствено бъдеще. 
Подчертаваме, че доброто управление и върховенството на закона формират основата на нашата обща сигурност и 
просперитет. Съединените щати приветстват постоянните усилия на България по отношение на икономическите реформи, 
добрите практики и регулаторната рамка, които са насочени към спазване на международните стандарти, включително 
тези на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). България подчерта своето желание да започне 
присъединителния процес към ОИСР възможно най-скоро. 
Съединените щати насърчават България да продължи борбата с корупцията, която възпрепятства доверието в публичните 
институции и икономическия растеж. Съединените щати твърдо подкрепят медийната свобода в глобален мащаб, тъй като 
свободната преса е от съществено значение за демократичните нации, и насърчават България да продължи да защитава 
свободата на медиите. 
Съединените щати и България с гордост изтъкват връзките в търговията и инвестициите между двете страни и общия ни 
интерес за формиране на инвестиционен климат, който предлага прозрачност, предвидимост и стабилност, както и равни 
условия за съответните компании. Ангажирани сме с принципа за справедливо отношение към инвеститорите, 
разрешаване на инвеститорските спорове по пътя на добросъвестни преговори и разширяване на двустранната търговия. 
Възнамеряваме също да работим заедно за определяне на момента, когато ще е възможно сключването на Споразумение 
за социална сигурност. Съединените щати подкрепят желанието на България за присъединяване към Програмата за 
безвизово пътуване и приветстват продължаващия напредък на България по изпълнение на определените от закона 
изисквания за присъединяване към тази програма. 
Съединените щати и България поемат ангажимент да провеждат редовен стратегически диалог между нашите две нации 
през 2020 година и след това. 
 
√ В сряда продажбата на винетки ще е затруднена 
В сряда (27 ноември) между 16 ч. и 19 ч. са планирани дейности по внедряване на актуализации на електронната система 
за събиране на пътни такси, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 
Възможно е да възникнат частични забавяния и прекъсвания, които биха могли да затруднят продажбите на електронни 
винетки. 
За избягване на риска от проблеми с покупката на е-винетка по време на планираните актуализации препоръчваме на 
шофьорите внимателно да планират пътуването си по републиканската пътна мрежа и да купят електронната си винетка 
своевременно, допълват още пътната агенция. 
 
БНТ 
 
√ Радев поздрави Йоханис за победата му на президентските избори в Румъния 
Президентът Румен Радев поздрави в телефонен разговор Клаус Йоханис за постигнатата от него убедителна победа на 
президентските избори и спечеления втори мандат като държавен глава на Румъния, съобщи пресцентърът на 
президентството. 
Българският президент изрази увереност, че приятелските и партньорски отношения между двете съседни държави ще 
продължат да се развиват и задълбочават. 
Румен Радев отправи покана към Клаус Йоханис да посети страната ни в удобно за него време, с което да бъде продължен 
и политическият диалог на най-високо равнище между България и Румъния. 
 
√ 30 младежи получиха еднократна стипендия от инициативата "Подкрепи една мечта"  
Държавният глава Румен Радев връчи еднократни стипендии от инициативата на президентската институция "Подкрепи 
една мечта". Подкрепа получиха 30 младежи в неравностойно положение - студенти или отлични ученици. 
Президентът посъветва младите хора да са упорити и последователни, да не се отказват от препятствията по пътя, а да ги 
използват като трамплин към следващи успехи. 
Румен Радев - президент на България: Знанието и образованието са сила. Сила, която в ръцете на млади хора като вас, 
води до един по-добър свят. 
Недялко и Шакир. И двамата са студенти във Варна. Единият мечтае да бъде капитан на кораб, а другият - да съчетава 
счетоводството и музиката. 
Недялко - студент: Като малък исках да бъда пътешественик. Първо исках да съм космонавт, но няма как да стана. Затова 
избрах корабоводенето. 
Шакир - студент: Винаги съм се стремял към отличие. Да бъда най. Защото не е окей да си посредствен. 
Инициативата "Подкрепи една мечта" е ежегодна, а целта е да стимулират младежите в неравностойно положение да 
бъдат успешни ученици и студенти. Днес до тях в Гербовата зала на президентството бяха приемни родители, учители и 
социални работници, подкрепящи младите хора по пътя към образованието. 
 
√ Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до премиера на Албания  
Министър-председателят Бойко Борисов изпрати съболезнователна телеграма до премиера на Албания Еди Рама по повод 
силното земетресение в Албания, при което хора загубиха живота си, а други бяха ранени, съобщиха от Правителствена 
пресслужба. 
„От името на целия български народ и от свое име изказвам най-искрени съболезнования и съчувствия към Вас и към 
роднините и близките на пострадалите“, отбелязва премиерът Борисов в съболезнователната телеграма до Еди Рама. 
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„Споделяме болката на албанския народ, изразяваме надежда за скорошно оздравяване на пострадалите и бързо 
възстановяване на сериозните материални щети. В този труден момент имаме готовност отново да окажем необходимата 
подкрепа на приятелска Албания“, пише още Борисов до своя колега. 
 
√ Автобусните превозвачи се готвят за протест през декември  
Протест на автобусните превозвачи се готви през декември. Сред проблемите в бранша са нерегламентираният превоз на 
пътници, регламентът за тол таксите и субсидирането на сектора. 
Вижте повече в прякото включване на Боряна Черганова. 
Магдалeна Милтенова - председател на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта: Десет месеца по-
късно нито един от нашите проблеми не е решен. Основният бич за бранша е нерегламентираният превоз на пътници. 
Това, което трябваше да се направи, е Законът за автомобилните превози да бъде изменен. Към днешна дата той още не 
е финализиран. По отношение на криминализирането на нерегламентирания превоз нищо не се постига с 
административни мерки към настоящия момент. В крайна сметка добрите резултати все още не са налице. 
Тя коментира и 7-процентното увеличение на цената на билетите. 
Магдалeна Милтенова - председател на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта: 7% е прогнозната 
стойност, която е заложило Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но ние смятаме, че 
увеличението ще бъде доста по-сериозно особено в слабо населените места, където пътникопотокът е много малък. 
Магдалена Милтенова каза също, че протестът ще стартира на 13 декември. 
 
√ Опасно време в 10 области на страната  
Кодове за опасно време в 10 области на страната днес. 
Синоптиците предупреждават за очаквани валежи от дъжд и силен вятър в Източна и Южна България. Най-сериозно ще 
бъде положението в Бургаска област, където заради оранжевият код се очакват валежи между 35 и 65 л/кв.м и пориви на 
вятъра до 20 метра в секунда. 
Днес ще продължи да вали, като по-значителни количества се очакват в Южна и Източна България. Ще бъде и ветровито с 
минимални температури от 3° в Ловеч до 13° в Бургас, в София – около 6° и максимални - от 5° до 14°. В планините ще вали 
и дъжд, и сняг, като границата ще е на надморска височина около 1200 м. Вятърът ще е умерен, от североизток. 
В часовете около обяд от югозапад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. В сряда и вятърът ще отслабне. 
Ще започне затопляне, което ще продължи и в четвъртък, когато облачността отново ще се увеличи и в северозападните 
райони ще превали дъжд. Вятърът от югозапад ще се усили, по-съществено в Източна България. 
През нощта срещу петък и в петък на много места от северозапад на югоизток отново ще превали дъжд, в южните райони 
придружен от гръмотевици. 
В събота в южните райони все още ще превалява, но в неделя ще бъде без валежи. Ще бъде ветровито, а температурите 
ще се понижават. 
 
√ Прекратиха първото дело срещу НАП за изтичане на лични данни  
Административният съд в Добрич прекрати производството по първото дело срещу НАП за изтичане на лични данни. 
Според магистратите, процесът трябва да се води в София, където е подадена жалбата, а не по местоживеенето на ищеца 
Константин Михайлов от Каварна. Той не се яви в съдебната зала на днешното заседание и не беше и представляван от 
адвокат. Припомняме, че Михайлов иска обезщетение от приходната агенция, заради притеснение за злоупотреба с 
личните му данни. Върховният административен съд трябва да се произнесе по казуса. 
Силвия Сандева, съдия в Административен съд - Добрич: Срещу НАП е предявен иск за заплащане на сумата от 1000 лева, 
представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на нейните 
служители, състоящо с в неполагането на достатъчно грижи и неполагане на ефективни мерки за защита на сигурността на 
данните, в резултат на което са разкрити лични данни на ищеца. 
 
Investor.bg 
 
√ Ананиев: Заплатите в спешната помощ трябва да се удвоят до 2022 г. 
Медици от спешните центрове в цялата страна ще преминат курс за повишаване на компетенциите по европроект  
До 2022 година заплатите на работещите в спешната помощ трябва да се увеличат двойно, каза здравният министър Кирил 
Ананиев при откриването на новия Национален център за обучение и квалификация в системата на спешната помощ. 
Той призна, че недостигът на кадри в системата е сериозен проблем. "Затова предприемаме мерки за обучение на кадрите, 
за създаване на по-благоприятна среда за работа, възможности за кариерно развитие“, каза министърът, цитиран от БНР. 
Министърът на здравеопазването припомни, че няколко години МЗ предвижда средства за повишаване на заплатите на 
работещите в спешната помощ и допълни, че възнагражденията им ще пордължат да се увеличават и в следващите две 
години. Правим всичко, за да остойностим адекватно труда и на работещите в спешните отделения в болниците, добави 
още той. 
Близо 700 лекари, фелдшери, медицински сестри и парамедици от спешните центрове в цялата страна ще преминат 
безплатен 5-дневен курс за повишаване на компетенциите и надграждане на знанията и уменията за работа в спешната 
помощ. 
„Ще се работи с най-съвременни и високотехнологични апарати и манекени, каза проф. Николай Габровски, началник на 
Клиника по неврохирургия към болница "Пирогов". 
„Обучаващите са от "Пирогов", като целта е колегите да се обучат изключително добре, знанията им да се надградят, тъй 
като те трябва да реагират много бързо, често в неблагоприятни условия, добави лекарят. Програмите са по европейски 
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стандарти. Важно е да се опресняват и стандартизират знанията, но е важно и как да се тренира самообладание и как да 
не се изпада в паника“, каза още проф.Габровски, цитиран от БТА. 
Обучението е в рамките на проект "ПУЛСС", финансиран с европейски средства – общо 7 млн. лв. 
Проектът ПУЛСС за обучение на спешните лекари да бъде удължен до края на септември 2021 г. ще настоява здравното 
министерство.  
Кирил Ананиев каза още, че по проекта за модернизиране на спешната помощ вече са осигурени 120 нови и оборудвани 
линейки, а до 2021 година се очакват и останалите 280 линейки.  
 
√ ЕК одобрява 91 млн. евро за централа за производство на енергия от отпадъци в София 
Съоръжението ще произвежда приблизително 55 мегавата топлинната енергия и 19 мегавата ток, като ще се 
изгарят около 180 хил. тона негодни за преработка битови отпадъци годишно  
Европейската комисия (ЕК) съобщи, че одобрява по правилата на Европейския съюз (ЕС) за държавната помощ 
намеренията за подпомагане на изграждането на централа в България за производство на електрическа и топлинна 
енергия с гориво, получено от негодни за преработка битови отпадъци.  
На 8 октомври България е съобщила на ЕК своите намерения да подкрепи изграждането на такава централа в София. 
Централата ще произвежда приблизително 55 мегавата топлинната енергия и 19 мегавата ток. За гориво ще бъдат 
използвани около 180 000 тона негодни за преработка битови отпадъци годишно. 
Съоръжението, което ще бъде изградено от "Топлофикация" ЕАД, собственост на Столичната община, ще бъде свързано с 
топлофикационната мрежа на столицата. Изграждането ще приключи до края на 2023 година, се посочва в съобщението.  
Подкрепата ще се състои в пряка безвъзмездна помощ от около 90,8 милиона евро (около 177,6 милиона лева) от 
структурните фондове на ЕС, управлявани от България. Ще бъде осигурен и заем от Столичната община на "Топлофикация" 
ЕАД за около три милиона евро (около 5,8 милиона лева). 
ЕК установи, че новото съоръжение ще позволи да бъдат спестени 46,5 на сто първична енергия в сравнение с разделното 
производство на ток и топлина, като по този начин се покриват изискванията по правилата за енергийната ефективност. 
Мерките са необходими, тъй като проектът не би могъл да бъде осъществен без обществена подкрепа, и съразмерни, тъй 
като проектът осигурява разумна възвръщаемост, се посочва в съобщението. 
Комисията заключава, че мерките ще допринесат за повишаването на енергийната ефективност, без да се нарушава 
неоправдано конкуренцията според правилата на ЕС за държавната помощ. Изграждането на централата в София е третият 
етап от дългогодишния проект в областта на околната среда, финансиран от структурните фондове на ЕС за подобряване 
на обработката на отпадъците в Софийска област, посочва ЕК. 
 
В. Банкерь 
 
√ Премиерът Бойко Борисов ще участва в бизнес-среща в Търговската камара на САЩ във Вашингтон  
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в кръгла маса по покана на Търговската камара на САЩ и 
Американската търговска камара в България, чиито членове надхвърля 3 милиона компании, съобщиха от Американската 
търговска камара в България. На нея ще се обсъдят въпроси от взаимен икономически интерес, бизнес климата у нас, както 
и възможностите за нови американски инвестиции в България. 
Събитието е част от официалната програма от посещението на премиера и членове от правителството във Вашингтон в 
сградата на Търговската камара на САЩ, веднага след срещата на премиера Борисов с президента на САЩ Доналд Тръмп. 
Кръглата маса е инициирана от Американската търговска камара в България, чиито представители - президентът Оливие 
Маркет и изпълнителният директор Петър Т. Иванов, са във Вашингтон и представят организацията по време на мини-
форума. 
Българският министър-председател ще бъде посрещнат от Майрън Брилиант, изпълнителен вицепрезидент по 
международните въпроси на Търговската камара на САЩ, както и от Марджъри Чоринс, старши вицепрезидент по 
европейските въпроси на Камарата. 
По време на срещата се очаква да присъстват висши ръководители на американските компании AT&T, AES, Citibank, IBM, 
General Electric, Google, Facebook, Merck, MetLife, Motorola Solutions, UPS и др., които са членове на Търговската камара на 
САЩ. 
Фокус на срещата са инвестиционните възможности в България и благоприятният бизнес-климат в страната, който 
подпомага директните чуждестранни инвестиции у нас. Делегацията от Американската търговска камара ще представи 
опитът на американския бизнес в България, значението на инвестициите от САЩ и тяхната важност както за 
заинтересованите страни, така и за местната икономика. 
Икономически данни за България и Съединените щати 
България има стабилна роля в търговските и инвестиционни отношения със Съединените щати. Това се подчертава от 
доклада за Трансатлантическата икономика за 2019 г., който е създаден от учените Даниел Хамилтън и Джоузеф Куинлан 
от Института за външна политика към Университета за модерни международни изследвания "Джон Хопкинс", САЩ и 
поръчан от Американската търговска камара към Европейския съюз (AmChamEU) и Търговската камара на САЩ всяка 
година. 
САЩ създават поне 9996 работни места у нас за 2017 година, като България е създала поне 102 в най-голямата световна 
икономика. 
Преките чуждестранни инвестиции показват въздействието на американската икономика върху инвестициите от България 
в САЩ. Общият обем на вложенията от САЩ за 2017 г. е в размер на 848 милиона щатски долара. За същия период 
български компании са инвестирали 28 милиона щатски долара в САЩ. Продажбите на чуждестранни компании от САЩ в 
България са за около 2.4 милиарда долара за 2017 г. (по предварителни данни). 
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България е на шесто място сред ЕС-13 по брой заети от преките чуждестранни инвестиции от САЩ. 
Износът на стоки от България към САЩ показва положителна тенденция: изнесли сме стоки за близо 659 милиона щ.д., и 
сме внесли от САЩ стоки за едва 382 милиона щ.долара.  Интересен факт е, че България изнася едва 1.5% от общия обем 
стоки от ЕС към САЩ (директен износ), но ако се приспадне вътрешно-европеските вериги на доставката, тогава този обем 
се почти утроява до 4% от всички български стоки, изнасяни за САЩ. Подобно е и със САЩ: директният износ от САЩ за 
България е 0.8% от общия обем стоки за България, а когато се отчете и износа през трети страни, тогава обемът нарастват 
до 2.1 процента. 
Топ 5 на стоките от САЩ, внасяни от Бъглария, са: компютри и електронна продукция (за 106 млн. щ.д.); машинно 
производство (81 млн. щ.д.); текстил и аксесоари (75 млн. щ.д.): химически продукти (75 млн. щ.д.), зърнени култури (42 
млн. щ.д.). 
Топ 5 на стоките от САЩ, изнасяни за България, са: компютри и електронна продуцкия (136 млн. щ.д.); транспортни 
средства (60 млн. щ.д.); машинно производство (54 млн.щ.д.); химическа продукция (27 млн. щ.д.) и електронно 
оборудване (17 млн. щ.д.). 
По отношение на услугите, балансът е негативен за България: Компаниите от САЩ внасят от България услуги за 406 млн. 
щ.д., докато тези от САЩ внасят у нас услуги за около 469 млн.щ. долара. 
България изнася основно към щатите Ню Йорк (69 млн.щ.д.), Ню Джързи (61 млн.), Мичиган (41млн. щ.д.), Калифорния (41 
млн.щ.д.) и Илинойс (37 млн.щ.д.). 
Петте щата, които са топ-износителя за България, са Калифорния (116 млн. щ.д.), Тексас (64 млн. щ.д.), Кънектикът (30 
млн.щ.д.), Илинойс (17 млн.щ.д.) и Айова (15 млн. щ.д.). 
Американските инвестиции в България 

• Общият обем на инвестициите представлява 5.7% от общия обем ПЧИ в България (2016 г.) 

• Обемът на топ 5 от секторите с най-силно американско участие е 11.17% от общия обем 

• При изследване на крайния собственик на капитала (нова методология) инвестициите от САЩ са в размер на 4.5 
милиарда лева 

• Това отрежда на САЩ шесто място по държави с ПЧИ в България 

• Съсредоточени са в пет сектора - производство, енергетика, селско стопанство, ИКТ и търговия 

• Регионите с най-много инвестиции от САЩ: Разград, Стара Загора, Габрово, София, Пловдив, Варна, Добрич. 
Американската търговска камара в България (АмЧам) обединява над 350 американски, български и мултинационални 
компании в страната. 
 
В. Дума 
 
√ Руснаци, китайци и корейци продължават в надпреварата за "Белене"  
Руската държавна корпорация "Росатом" чрез компанията си "Атоменергопром", Китайската национална ядрена 
корпорация (CNNC) и Корейската хидро-атомна корпорация (KHNP) продължат напред в конкурса за реализация на проекта 
АЕЦ "Белене". Това съобщава economic.bg, позовавайки се на свои източници в Българския енергиен холдинг (БЕХ). 
Работната група от представители на Министерството на енергетиката, БЕХ и НЕК вече е готова с изготвянето на късата 
листа на кандидатите за стратегически инвеститори. Чака се само връщането на премиера Бойко Борисов от САЩ, за да 
бъде тя официално обявена от трибуната на Народното събрание. 
Конкурсът за реализация на проекта ще продължи по схемата 3+2, са обяснили източниците от БАХ. Всъщност, освен трите 
компании, кандидати за стратегически инвеститори, напред продължават и щатската "Дженерал илектрик" и френската 
"Фраматом", които декларираха интерес към проекта съответно като доставчици на оборудването на турбинната зала и 
други електрически агрегати, както и на системите за безопасност и контрол на първи контур. Това са доказани компании 
на световния пазар, така че тяхното участие е почти сигурно, още повече, че вече има прецеденти за съвместни руско-
френско-американски проекти. 
Тъй като обявената процедура за избор на стратегически инвеститор е "гъвкава", както беше определена от министъра на 
енергетиката Теменужка Петкова, избраната накрая компания има възможност да води преговори с останалите, заявили 
миноритарно участие в проекта или интерес за закупуване на електрическа енергия. Припомняме, че сред тях има три 
български фирми, както и официално заявен интерес от Северна Македония за придобиването на миноритарен дял в 
проектната компания, както и заявление за изкупуване на електрическа енергия, произведена от Втора атомна. 
След официалното обявяване на късата листа ще започне да тече 6-месечният срок, в който избраните компании ще трябва 
да изготвят и подадат своите конкретни оферти. 
 
БНР 
 
√ 20 млн. лева по европрограма за насърчаване на фирми близо до границата с Гърция  
За първи път малки и средни фирми от пограничния регион България-Гърция могат да се възползват от европейско 
финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество. 
Бюджетът е около 20 млн. лева, а интерес вече има от 110 предприятия.  
Областният управител на Кърджали Никола Чанев съобщи за какво могат да се използват парите: 
"За дейности, които целят повишаване на конкурентноспособността, разширяване на производството и достигане на нови 
пазари. Още 7 млн. евро по програмата ще бъдат отпуснати за индиректна подкрепа на стартиращи малки и средни 
предприятия от трансграничната територия". 
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√ Какви са приоритетите в евробюджета за 2020 г.  
Европейската комисия избра климатичните промени и политиката, насочена към младите хора. Така може да се обобщят 
приоритетите в европейския бюджет за догодина. Споразумението за него бе постигнато след дълги преговори и 
среднощно заседание. Последният бюджет от настоящата многогодишна финансова рамка е ключов, не просто защото 
регламентира постъпленията и плащанията на Брюксел за 2020 година, а защото бележи един изцяло нов етап в развитието 
на Европейския съюз. 
„На първо място е много важно, че се стигна до съгласие между страните - членки и парламента. По този начин ще се 
избегнат закъснения в плащанията по отделните програми догодина. Също така този бюджет е много важен не само за 
годината, в която ще бъде осъществен, но и заради дискусиите за следващата многогодишна финансова рамка. Тя е за 
седем години - от 2021 до 2027 година. В момента се водят преговори по нея и ако те не бъдат завършени, през 2021-ва 
ще продължи изпълнението на Бюджет 2020“. Така започва анализът на Кристине Хакенеш от Германския институт за 
развитие, чийто поглед е насочен основно отвъд 2020 година. И все пак - да започнем с финансовата рамка за догодина. В 
числа - близо 170 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения - т.е. средствата, за които могат да бъдат 
сключени договори и 154 милиарда бюджетни кредити за плащания - т.е. средствата, които ще бъдат изплатени. 
„В бюджета за догодина са заложени повече пари за „Хоризонт 2020“, което практически означава за наука. Също така има 
повече пари за проекти, свързани с чистата енергия и за намаляване на безработицата. Мисля, че това са много важни 
стъпки напред. Най-вероятно те ще бъдат заложени и в следващата многогодишна рамка, като най-големият ще бъде 
преминаването към безвъглеродна икономика. Това има много голяма социална значимост. Ето защо съм убедена, че в 
рамката трябва да бъдат достатъчно инструменти, които да подпомогнат този преход“, посочва Хакенеш. 
„Комисията постави цел поне 20 % от цялата 7-годишна рамка да отиде за климатични цели. В бюджета за 2020 година 
процентът може да е дори по-голям - 21 на сто. Мисля, че това е много добър резултат, защото борбата с климатичните 
промени е много голямо предизвикателство пред Европейския съюз“. Затова догодина са отделени над 35 милиарда евро 
за справяне с него, допълва Жолт Дарваш от института „Брюгел“. Когато има „повече пари“ за нещо, се налага да се намалят 
средствата за друго. В бюджета за догодина едно от тези пера е Турция - решение, което накара много анализатори да 
настръхнат заради страха Анкара да не отвори границите си за бежанците заради 85 милиона евро по-малко европари в 
турската хазна спрямо година по-рано. 
„Споразумението с Турция за бежанците е много важно. Все пак Европейският съюз инвестира три милиарда евро, за да 
може Турция да задържи бежанците на своя територия. Има обаче определено развитие в политически план в Турция, 
която по никакъв начин не отговаря на европейските разбирания за върховенство на закона, свобода на изразяване и 
човешки права. Според мен - вероятността Турция някога да се присъедини към Европейския съюз е много малка, затова 
- парите за нея не трябва да се разглеждат като предприсъединителни средства. Въпреки това се връщам на темата за 
бежанците. Сделката с Турция е от полза и на самата държава, и на Европейския съюз, но най-важното - на бежанците, 
които получават грижи близо до родината си“, посочва Жолт Дарваш. 
За сметка на това има повече пари за миграционната политика, както и за държавите от Западните Балкани – 
„Европейското финансиране в предприсъединителната фаза е много важно. Още по-важно в момента обаче е да се сключи 
споразумение за начало на преговорите със Северна Македония и Албания. Знаете, че засега Франция е против и именно 
това е в основата на отказа за начало на преговорите. Честно казано, мисля, че политическото решение е много по-важно 
от това дали сумата е малко повече или е намалена“, допълва той. 
И като сме на темата за членството в Европейския съюз, е време да обърнем внимание и Обединеното кралство. 
Несигурността около бъдещите отношения на Лондон и Брюксел имат и огромно финансово изражение. 
„Бюджет 2020 е базиран на допускането, че Обединеното кралство ще бъде част от него - ще направи вноската си и ще се 
ползва от правата, произтичащи от това. В крайна сметка това е част от уговорката, която имаше и с правителството на 
Тереза Мей, и с правителството на Борис Джонсън“. Въпреки това Брюксел задели пари за евентуален отговор на 
непредвидени негативни последици от развода с Лондон. Въпросът за 7-годишната финансова рамка от 2021 до 2027 
година обаче е съвсем друг и то не само заради потенциалната липса на британските субсидии в нея, подчертава Жолт 
Дарваш: „Предложението на Комисията за следващата 7-годишна рамка предлага много по-радикални промени в 
приоритетите от бюджета за догодина. Все пак Бюджет 2020 е последният от настоящата 7-годишна рамка, която започна 
през 2014 година, което прави разместването на приоритети и финансирането им в едногодишен план доста по-трудно. 
Обаче в следващия период - от 2021 до 2027 година, може да има много големи размествания“. 
„Това ще включва промени в субсидиите за кохезия и земеделие. Европейският съюз се намира в много важен момент, в 
който трябва да тръгне по нов път, а именно - по-екологично чистата икономика. Това е и начин за преодоляване на 
определени социални дисбаланси. Това е вид икономически растеж, но не такъв, какъвто го познаваме досега. Проблемът 
е, че винаги преговорите по бюджета се свеждат до числа, но не и до големите революционни решения“, смята Кристине 
Хакенеш. А на въпроса - как намаляването на парите за сближаване - т.е. за кохезия, ще спомогнат за преодоляването на 
различията в страните членки, следва кратък отговор: „Един от ключовите моменти в следващата многогодишна рамка ще 
бъде социалното сближаване вътре в самите държави - членки и помежду им. Целта е да се премахнат различията в 
социален и икономически план“. 
Полша вече даде индикации, че може да наложи вето върху следващата многогодишна финансова рамка. Тя може да 
задълбочи разделението между страните в Европейския съюз, предупреждава от своя страна Жолт Дарваш, родом от 
Унгария - държава, който също имаше много негативи по предложението на комисията „Юнкер“, най-малкото защото - 
обвързваше евросубсидиите с върховенството на закона. 
„Предложението на комисията „Юнкер“ не се хареса на нито една страна - членка. Тези, които правят най-големите вноски, 
не искат да дават повече. Тези, които получават по-големи субсидии от сумата, която внасят - каквито са 
централноевропейските държави, се оплакват от намаления бюджет за кохезионна политика. 
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Също така страните, които получават големи земеделски субсидии - Франция, Ирландия, Дания и държавите от Централна 
и Източна Европа, се оплакват от свиването на това бюджетно перо. След като всички са недоволни, най-вероятно ще има 
сериозна промяна. Аз очаквам тя да бъде към финансова рамка, която много прилича на тази от настоящия 7-годишен 
период“, отбелязва Жолт Дарваш. 
 
√ Съветът на ЕС одобри еврокомисарите в Комисията фон дер Лайен  
Съветът на ЕС одобри списъка с предложените еврокомисари в новата Европейска комисия на Усрула фон дер Лайен. 
Европейският съвет на страните-членки одобри официално новата Европейска комисия без тя да включва представител на 
Великобритания, тъй като Обединеното кралство планира да напусне блока в края на януари догодина. 
Това отваря пътя за гласуването на целия й състав в Европейския парламент. Очаква се това да стане на пленарното 
заседание в Страсбург в сряда.  
Според чл. 17 от Договора за Европейския съюз, списъкът на европейските комисари се приема с общо съгласие между 
Съвета и председателя на Комисията. Урсула фон дер Лайен даде съгласието си за състава още на 21-ви ноември.  
На среща в Брюксел министрите от останалите 27 членки на ЕС одобриха в понеделник председателя на новата комисия 
Урсула фон дер Лайен и предложения от нея състава на ЕК. 
"Това проправя пътя за гласуването на цялата комисия от Европейския парламент", се посочва в съобщението на 
Европейският съвет на държавите-членки, цитирано от АФП. 
Комисията на Урсула фон дер Лейен ще бъде представена на Европейския парламент в Страсбург в сряда, като се очаква 
да бъде одобрена, макар и с минимално мнозинство, преди новият управленски орган на ЕС да встъпи в длъжност на 1-ви 
декември. 
На теория Европейската комисия трябва да има представител от всяка държава-членка, но Великобритания така и не 
излъчи свой представите с оглед на планирания за 31-ви януари догодина Брекзит. 
Британското правителство на премиера Борис Джонсън твърди, че не може да избере номинация за еврокомисар преди 
общите избори в Обединеното кралство на 12-ти декември. 
Някои европейски висши представители в Брюксел обаче предупреждават, че директивите на новата комисия могат да 
бъдат изправени пред правни предизвикателства, ако противниците на ЕК твърдят, че тя не е правилно формирана. 
Брюксел дори започна процедура срещу Лондон за нарушаване на законодателството на ЕС, надявайки се, че това ще 
покаже, че европейските управляващи са се опитали добросъвестно да намерят британски еврокомисар. 
"Обединеното кралство не предложи нито един кандидат за член на Комисията", посочи Европейският съвет и допълни: 
"Това не може да подкопае редовното функциониране на Съюза и неговите институции и по този начин не може да 
представлява пречка за назначаването на следващата Европейска комисия". 
 
√ Путин и Зеленски обсъдиха газовите доставки за Европа през Украйна  
Президентите на Русия и Украйна - Владимир Путин и Володимир Зеленски, обсъдиха в телефонен разговор преговорите 
между Русия, Украйна и Европейския съюз за доставка на газ от Русия на европейски клиенти по тръбопроводи, минаващи 
пред Украйна. 
Друга тема на разговорите е било искането на президента Володимир Зеленски Москва да върне документи от трите 
украински военни кораба, задържани от Русия през 2018 г. и върнати на Украйна миналата седмица. 
Информационните агенции коментират, че в разговора не е била засегната предстоящата на 9 декември в Париж среща 
между двамата президенти с лидерите на Франция и Германия, на която ще се обсъждат начините за решаване на 
конфликта в Източна Украйна. 
 
√ Путин и Ердоган дават старт на „Турски поток“ през януари  
Руският президент Владимир Путин може да посети Турция в началото на януари, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий 
Песков. 
Очаква се Путин да участва заедно с турския си колега Реджеп Ердоган в официалната церемония по въвеждането в 
експлоатация на газопровода „Турски поток“. Срещата е била договорена по време на телефонен разговор между двамата 
лидери, уточни Песков. 
Двете тръби на „Турски поток“ с капацитет от по 15,75 милиарда кубични метра газ годишно свързват Русия и Турция по 
дъното на Черно море. 
Едната тръба е предназначена изцяло за турски пазар, а другата - за европейските потребители. Наземното ѝ продължение 
трябва да премине през България, Сърбия, Унгария и Словакия, за да достигне до газохранилището Баумгартен в Австрия. 
 
News.bg 
 
√ Кирилицата - един от трите основни езика в интернет 
"Кирилицата се превръща в един от трите основни езика в интернет". Това обяви министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията Росен Желязков по време на Срещата на върха по киберсигурност, която се 
провежда в Берлин. 
В рамките на Форума по управление на интернет министър Желязков проведе среща с американския учен Винт Сърф, 
признат за един от "бащите" на интернет. 
Българските предприемачи и институции са много активни по отношение на запазването и регистрирането на имена на 
интернет домейни, коментира по време на разговора българският министър. Той даде пример, че у нас има около 63700 
домейна на латиница, 3535 домейна на кирилица, а 45 процента от адресите ".ею" са регистрирани в България. 
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Държавите членки на Европейския съюз, включително и България, работят по координиран механизъм за сигурността на 
5G мрежите. Желязков съобщи, че през декември предстои Съветът на Европейския съюз да одобри заключенията за 
важността на мрежите от пето поколение и аспектите на сигурността. 
Темите за разгръщане на 5G, гарантирането на киберсигурността на мрежите от 5-то поколение, като и европейските 
подходи, прилагани за тяхна защита, бяха основни теми на срещата на министър Росен Желязков с федералния министър 
на икономиката и енергетиката на Германия Питър Алтмайер. 
Пред участниците във Форума по интернет управление, министър Желязков подчерта, че в тази област България е една от 
първите страни в Европа, които имат законодателство в интерес на потребителите. 
 
Дневник  
 
√ Картографиране на висшето образование: полезна стъпка или несправедливост  
Държавата планира да приеме документ, който да определя профила и териториалната структура на висшето образование 
в страната, т.е. на практика да казва в кои региони какви висши учебни заведения да има и обучение в какви специалности 
да предлагат те. Става въпрос за Национална карта на висшето образование, изготвянето на която се предвижда в срок от 
една година от приемането на промени в Закона за висшето образование, които се очаква да бъдат обсъждани на първо 
четене в парламента до дни. 
Националната карта на висшето образование ще бъде приета от Народното събрание по предложение на Министерския 
съвет. След това всяко решение за откриване, преобразуване, закриване или финансиране от държавата на висшите 
училища ще трябва да се прави в съответствие с картата. Преди приемането й ще бъде въведен временен мораториум за 
разкриване на нови университети или филиали. 
В момента висшите училища са 51, от които 37 са държавни и 14 - частни. Голяма част от тях имат по няколко филиала, 
които са разкрити с решения на парламента след процедура по акредитация. За тази учебна година държавата финансира 
приема на първокурсници в около 37 хил. места, като част от тях останаха незаети и след третото класиране. 
Предизвикателства 
В мотивите на законопроекта, чийто вносител е Министерският съвет, се посочва, че цел на създаването на националната 
карта е стимулиране на висшите училища да съсредоточат усилията си върху подготовката на кадри с необходимото 
качество и отговарящи на потребностите на пазара на труда. Заради недостиг на кадри държавата ще освободи от такси 
студентите в някои специалности. 
В становище на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), изпратено до ресорната комисия 
в парламента, предложението за създаването на картата се "приветства", тъй като тя ще стимулира подготовката на 
качествени кадри за пазара на труда. От Конфедерация на труда "Подкрепа" също оценяват положително предложението 
и припомнят, че многократно са критикували необоснованото разширяване на обхвата на направленията с "екзотични 
специалности". 
Притеснения 
Според становище на Съвета на ректорите националната карта няма да бъде ориентир за системата от съществуващи 
висши училища, филиали и професионални направления, а инструмент за централизиране на решенията за разкриване на 
нови звена и направления, което заменя академичната автономия с административен подход и е потенциално опасно за 
развитието на системата. 
Освен това ректорите посочват, че може да се създаде несправедливост, като се фиксира с акт на парламента сегашното 
положение, което не е добро, т.е. на практика да се узаконят структури с ниско качество на образованието, докато големи 
университети, доказали се в обучението на студенти, не са разкривали филиали в някои градове. Миналата 
година Софийският университет "Св. Климент Охридски" поиска да разкрие филиал в Бургас, но процедурата е още в 
Националната агенция по оценяване и акредитация. 
Създаването на националната карта, която на практика ще определя в кои университети обучение по какви специалности 
да се предлага, ще доведе до ограничаване на конституционни права, се посочва в становище на Великотърновския 
университет "Св. св. Кирил и Методий". В него се казва още, че студентите от всички региони имат право на еднакъв достъп 
до образование в избраните от тях специалности. 
 
√ Държавна компания и министерство спорят кой е виновен за безводието във Въча  
Министерството на околната среда и водите, а не държавната компания "Напоителни системи" носи вината за безводието 
в река Въча, довело до екологична криза. 
На пресконференция в Пловдив вчера зам.-министърът на околната среда обяви, че държавната компания ще бъде 
глобена с поне 10 хил. лв. заради това, че не е осигурила достатъчно количество вода в реката в района на Кричим докато 
са вървели ремонти във ВЕЦ "Въча 1". В резултат рибата в реката, която е в размножителен период, е измряла. 
"Не смятаме, че сме виновни, и имаме доказателства за това", заяви днес пред БНТ Петко Димов управител на клон 
"Марица в дружеството. По думите му някой в Министерството на околната среда е подценил ситуацията с развъждането 
на рибата и не е преценил, че коритото не може да остане без вода. "Техният график е подаден така, ние го спазваме 
дословно, каквото са ни казали, сме изпълнили и накрая се оказахме виновни", коментира Димов. "Всеки има право да се 
защити и ние ще се възползваме от това си право, ще представим всички документи", добави той. 
 
√ ЕС има фаворит за специален пратеник за Балканите, твърди сръбски вестник  
Европейският съюз търси кандидат за специален пратеник за Западните Балкани и вече "има най-сериозен кандидат", 
чието име е "изскочило" като най-подходящо при обсъжданията. 
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Това е словашкият външен министър Мирослав Лайчак, пише в. "Вечерне новости". Изданието, 30% от чиито акции са в 
ръцете на сръбската държава, пише, че ЕС иска чрез бъдещия си пратеник да отговори на американското влияние в 
региона. 
Лайчак, който говори сръбски почти без акцент, отговаря на условията, за да заеме поста, за който от известно време (още 
откакто е определен съставът на новата еврокомисия) тече нещо като "кастинг" според източници на изданието. Те 
отбелязват, че той вече е имал двучасова среща с бъдещия представител на ЕС за външната политика Жозеп Борел. 
"САЩ имат двама представители за Западните Балкани, докато ние нямаме нито един. Затова става така", е казал на Борел 
Лайчак според източник на "Вечерне новости", имайки предвид твърде бавния ход на разширяването, дистанцирането 
и разочарованието от ЕС. 
"Братислава спада към групата на онези столици, които се застъпват за бърз път на Западните Балкани към ЕС, а Лайчак, 
изглежда, е намерил общ език с Борел", допълва изданието. Текстът продължава с обяснението, че министърът е 
поддръжник на идеята Западните Балкани да бъдат приети възможно най-скоро след покриването на критериите и 
противник на плановете на френския президент Еманюел Макрон за промяна на стратегията за разширяване. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 26 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Докъде ще стигне напрежението в българския футбол. Говори вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев; 
- Какво договори премиерът Борисов при американския президент Доналд Тръмп; 
- Защо държавата иска да регулира отдаването под наем на апартаменти и стаи, предлагани през електронни 

платформи; 
- Как да бъде реше проблемът с болничните - коментар на работодателите; 
- Българският представител на Евровизия 2020 Виктория - специален гост на сутрешния блок; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Стратегическа среща във Вашингтон. Какво си казаха Доналд Тръмп и Бойко Борисов? 
- Къде изтичат парите за здраве? И кога ще започнат да съвпадат интересите на болните и болниците? Говори 

управителят на Здравната каса д-р Дечев; 
- Абсурд в БДЖ. Купуваш онлайн билет за влак, който никога не пристига на перона. И не ти връщат парите! 
- 30 000 жертви на домашно насилие. Говорят жертвите за преживяното страдание и пътят към спасението; 
- Кога любовта се превръща в пепел - Миро за новия си сингъл и животът след любовта; 

 
√ Предстоящи събития в страната за 26 ноември 
Босилеград, Сърбия 

- От 13:00 часа местно време, в клуба на БТА, ще проведе кръгла маса на тема: „100 години Ньой – 100 загубени 
години. 

***  
София 

- От 09:00 часа в Парк хотел Витоша, ще се проведе работна среща за разработване на национална стратегия за 
борба с използването на отрови и отровни примамки в България. На срещата ще присъстват представители на 
институции, университети, национални и международни неправителствени организации. 

- От 09:00 часа в „Гранд хотел София“, зала „София“, Германо-Българската индустриалнотърговска камара (ГБИТК) 
организира конференция на тема „Управление на отпадъците и рециклиране“, на която ще бъде представен 
германският опит в тази сфера. Конференцията е част от посещението на германска бизнес делегация в сферата 
на управление на отпадъците и рециклиране от 25 до 27 ноември 2019 г. в България. 

- От 10.00 часа в Литературен клуб „Перото“, НДК, вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференцията „30 
години. Женският прочит на Прехода и преходите…“. 

- От 10:30 часа в хотел „ИнтерКонтинентал“, за десета поредна година Сдружение „Българска браншова асоциация 
пътна безопасност" ще връчи награди на изявени експерти и специалисти, допринесли за подобряване 
безопасността на пътната инфраструктура в Република България. В церемонията ще участва заместник-министър 
Валентин Йовев. 

- От 13:30 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“-23, ще се проведе пресконференция. 
- От 20:00 часа в зала 1 на НДК ще се състои концерт на виртуозния ни цигулар – Васко Василев. 

***  
Благоевград 

- От 10.30 часа в Областна администрация – Благоевград ще се проведе заседание на Областната епизоотична 
комисия. 

***  
Варна 

- От 9.30 часа в зала „Варна“ на община Варна ще се проведе заседание за проверка на готовността за зимния 
период. 

***  
Велико Търново 

- От 13.30 часа в Нова зала на Община Велико Търново ще бъде открита конференция на тема „Взаимодействието 
между социалните услуги и Регионалните центрове за правна помощ“. 
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***  
Видин 

- От 8.30 ч. кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков ще бъде официален гост на откриването на магазин в града. 
- От 11.00 часа в заседателната зала на 6 ет. в административната сграда на Общината ще се състои 

пресконференция, на която кметът д-р Цветан Ценков ще представи своя ръководен екип. 
***  
Елена 

- От 11.30 часа, пред новата сграда на РУ-Елена, на официална церемония министър Младен Маринов ще открие 
новата сградата на полицейското управление в Елена. 

***  
Плевен 

- От 11.00 часа в заседателната зала на областна администрация ще се състои заседание на епизоотичната комисия. 
***  
Пловдив 

- От 13.30 ч. в хотел „Империал“ министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще участва в 
откриването на седмата академия за фермери „Свят на възможности. 

- От 15:00 часа в зала "Струма", ще се проведе заседание на Областна комисия "Военни паметници". 
***  
Русе 

- От 11.00 часа в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе ще се проведе заседание на Постоянно 
действащата междуведомствена областна епизоотична комисия. 

***  
Шумен 

- От 10.00 часа в зала 203 на общината кметът Любомир Христов ще проведе среща, на която ще бъде обсъдена 
готовността за зимата. 

 
Manager.bg 
 
√ Ръст на европейските борси след мегасделката между LVMH и Tiffany  
Водещите индекси на борсите в Европа записаха повишения в понеделник, след като френският конгломерат за луксозни 
стоки LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) съобщи, че купува американската компания за бижута Tiffany, предаде Ройтерс. 
На пазарите помогна и оптимизма около търговските преговори между Вашингтон и Пекин. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 3,11 пункта, или 0,77%, до 407,09 пункта. Немският DAX регистрира ръст 
от 58,71 пункта, или 0,45%, до 13 222,59 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 57,02 пункта, 
или 0,78%, до 7 383,83 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 27,03 пункта, или 0,46%, до 5 920,16 пункта. 
Акциите на LVMH поскъпнаха с 2,04%, което е най-добрият резултат за последните три седмици, след като френската фирма 
сключи сделка за придобиване на Tiffany & Co за 16,2 млрд. долара. 
Всички основни подсектори на Stoxx отчетоха ръст, като индексът на минно-добивни компании SXPP се повиши с 1,44% и 
достигна двуседмичен връх на фона на новините, че САЩ и Китай са много близо до подписване на „първата фаза“ от 
търговското споразумение. В петък лидерите на двете страни потвърдиха желанието си за постигане на сделка. 
„Финализирането на „първата фаза“ на сделката вече е отчетено от пазарите. Не може да се очаква много голям напредък, 
ако не бъде обявено нещо от рода на пълна отмяна на митата, но това е малко вероятно“, казва Симона Гамбарини от 
Capital Economics. 
Новините около търговската война между двете най-големи икономики доминират движенията на пазарите тази година, 
като STOXX 600 е близо до рекорден връх на фона на надеждите, че Вашингтон и Пекин ще разрешат конфликта помежду 
си. 
Междувременно акциите на Unicredt поскъпнаха с 2%, след като най-голямата банка в Италия потвърди информацията, че 
води преговори с турския конгломерат Koc Holding относно съвместното им предприятие в страната. Очакванията са, че 
Unicredit ще се изтегли напълно от Турция. 
Вниманието на инвеститорите бе насочено и към нови сигнали от централните банки за промени в паричната политика. В 
петък новият президент на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че банката ще продължи да 
подкрепя икономиката на Еврозоната, но поиска от правителствата на страните от единния валутен блок да повишат 
инвестициите производствени сектори на икономиката. 
Днес пазарите очакват изказването на председателя на Федералния резерв на САЩ Джером Пауъл. 
Седмичен спад в САЩ 
Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха лек ръст в петък, но завършиха търговията със седмично 
понижение за първи път от повече от месец, на фона на притесненията около преговорите между САЩ и Китай, предаде 
Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 13,67 пункта, или 0,16%, до 8 519,88 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 се повиши с 6,75 пункта, или 0,22%, до 3 110,29 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна с 13,67 пункта, или 0,16%, до 8 519,88 пункта. 
Американският президент Доналд Тръмп заяви пред Fox News, че САЩ и Китай са „много близо“ до постигане на търговско 
споразумение. „Има много добър шанс да сключим сделка“. 
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Коментарите на Тръмп дойдоха след изказването на китайския му колега Си Цзинпин, който заяви, че Китай работи по 
постигането на сделка със САЩ, но не се страхува да „отвърне на удара“. Той също така заяви пред американска делегация, 
която е на посещение в Китай, че Пекин има „положително отношение“ към търговските преговори. 
За седмицата S&P 500 изтри около 0,3% от стойността си, прекъсвайки серията от 6 поредни седмици на ръст. Dow се 
понижи с 0,5%, записвайки първи седмичен спад от 5 седмици, докато Nasdaq сложи край на седемседмична печеливша 
серия, регистрирайки спад от 0,3%. 
Инвеститорите вече не са сигурни какво да мислят за търговското споразумение между двете най-големи икономики на 
планетата. В четврътък Morgan Stanley съобщи, че т. нар. първа фаза от сделката е може би най-големият компромис, на 
който са готови двете страни. 
„Преди няколко седмици президентът Тръмп заяви, че първата фаза от сделката е финализирана, оптимизмът беше 
изключително висок“, коментира Райън Науман, пазарен стратег в Informa Financial Intelligence. „С всеки изминал ден, в 
който нямаме подписана сделка, инвеститорите стават по-безпокоени, а пазарите по-нестабилни, особено на тези нива“, 
допълва той. 
Силно начало на седмицата на пазарите в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения в понеделник на фона на 
надеждите, че САЩ и Китай са по-близо до сключване на търговска сделка. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 179,93 пункта, или 0,78%, до 23 292,81 пункта, като 
акциите на Softbank, Honda и Nintendo поскъпнаха съответно с 2,26%, 1,22% и 1,93%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 20,88 пункта, или 0,72%, до 2 906,17 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite се понижи с 7,06 пункта, или 0,44%, до 1 600,45 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
напредна с 387,96 пункта, или 1,50%, до 26 993,04 пункта, след като продемократичната опозиция спечели убедително 
провелите се вчера местни избори. Това е поредното предизвикателство пред лидера на специалния административен 
район Кари Лам след продължаващите вече повече от 6 месеца протести. 
„Този резултат може да не се отрази много добре на пазарите, тъй като той поставя под въпрос лидерството на Кари Лам 
и носи политическа несигурност. Същевременно с това обаче той може и да сложи край на насилието и по-тежките 
сблъсъци“, коментира Маргарет Янг от CMC Markets. 
Южнокорейският измерител Kospi се повиши с 21,54 пункта, или 1,02%, до 2 123,50 пункта, като акциите на Samsung 
поскъпнаха с 0,39%. В Австралия ASX 200 напредна с 21,60 пункта, или 0,32%, до 6 731,40 пункта. Книжата на Westpac 
поевтиняха с 1,33%, след като банката съобщи, че очаква ръст на разходите заради борбата с финансовата престъпност. 
 У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 2,46 пункта, или 0,45%, до 548,76 пункта. BGBX40 се понижи с 0,31 пункта, или 0,28%, до 108,70 пункта. BGTR30 
изтри 1,26 пункта от стойността си, или 0,25%, достигайки ниво от 493,29 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,13 пункта, 
или 0,10%, до 128,93 пункта. 
 
√ Полша си върна над 100 тона злато от Великобритания  
Полша върна обратно в страната около 100 тона от златните си резерви на стойност приблизително 18,3 милиарда злоти 
(4,7 милиарда долара), съобщи управителят на Полската централна банка Адам Глапински, цитиран от ДПА. 
Златото е било транспортирано от Банк ъв Ингланд (Bank of England), в която Полша пазеше голяма част от златните си 
резерви от Втората световна война.  
Благородният метал е бил върнат в Полша на осем партиди от по хиляда кюлчета всяка. Слитъците са били транспортирани 
по въздух до летищата във Варшава и Познан и след това са откарани в трезорите на страната, съобщава БТА.  
Полската централна банка в момента притежава 228,6 тона злато като част от валутните й резервни, от които 105 тона сега 
са в трезорите, се посочва в комюнике на банката. 
 
√ Гърция погаси предсрочно 2,7 млрд. евро дълг към МВФ  
Гърция изплати предсрочно 2.7 милиарда дълг към МВФ, заяви гръцкото Министерство на финансите, цитирано от 
електронното издание на атинския вестник Kathimerini.  
„С това действие се укрепва доверието в страната, намаляват се разходите за заеми, плащат се по-малки суми, подобрява 
се устойчивостта на публичния дълг и се укрепва доверието на международните пазари“, се казва в съобщение на 
Mинистерството. 
През септември правителството внесе искането до Европейския механизъм за стабилност за погасяване на част от заемите 
си към МВФ, които са на стойност около 9 милиарда евро, а кредиторите на Гърция го одобриха на 28 октомври. 
 
√ Колко години работят европейците?  
България е в топ 5 на страните с най-ниска очакваната продължителност на трудовия живот в ЕС, сочат данни на Евростат 
за 2018 г. 
Средната очаквана продължителност на трудовия живот в България е 33,1 години, като тази стойност е по-ниска само в 
Италия, Хърватия и Гърция, където тя е съответно 31,8 г., 32,4 г. и 32,9 г. 
Средното ниво за ЕС е 36,2 г., като това е с 0,3 г. повече в сравнение с 2017 г. и с 3,3 г. повече от средното равнище през 
2000 г.   
В страните от ЕС очакваната продължителност на трудовия живот е най-висока в Швеция, Холандия и Дания – 41,9 г., 40,5 
г. и 39,9 г. 
Данните на Евростат включват и страните от Европейска асоциация за свободна търговия както и кандидати за членки в ЕС, 
като сред тях правят впечатление Исландия и Швейцария, където очаквана продължителност на трудовия живот е 46,3 г. 
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и 42,7 г., както и Турция и Черна гора, които са на противоположната страна на спектъра с очаквана продължителност от 
29,4 г. и 32 г. 
Разлики се наблюдават и между половете, като очакваната продължителност на трудовия живот на мъжете от страните в 
ЕС е 38,6 г., докато при жените тя 33,7 г. 
 

 
Източник: Евростат 

 
 
 
 
√ Страните с най-голям държавен дълг в света  
Само преди две десетилетия световният държавен дълг е възлизал на около 20 трилиона долара. Данни на 
Международният валутен фонд (МВФ) показват, че днес той се е раздул до 69,3 трилиона долара. Тази стойност се равнява 
на 82% от глобалния вътрешен брутен продукт, което е най-високото равнище в историята. 
От сайта Vіѕuаl Саріtаlіѕt са създали инфографика, която показва делът на различните страни от общият държавен дълг. 
По данните на МВФ за края на 2018 г. страната с най-голям държавен дълг е САЩ – 21,465 трилиона долара. Това се равнява 
на 31% от световния държавен дълг. В случая обаче не трябва да забравяме и факта, че Съединените щати имат най-
голямата икономика на планетата, което означава, че нивото на дълг към БВП на страната е 104,3%. 
Втора в класацията е Япония, която има държавен дълг от 11,788 трлн. долара, или 17% от глобалния. Това означава, че 
съотношението на дълг към БВП в страната е колосалните 237,1%. 
Следват Китай (6,764 трлн. долара, или 9,8% от общия дълг. Съотношение на дълг към БВП от 50,6%), Италия (2, 744 трлн. 
долара, или 4% от общия дълг. Съотношение на дълг към БВП от 132,2%) и Франция (2, 736 трлн. долара, или 3,9% от общия 
дълг. Съотношение на дълг към БВП от 98,4%). Топ 10 допълват Великобритания (2,455 трлн. долара, или 3,5% от общия 
дълг. Съотношение на дълг към БВП от 86,8%), Германия (2,438 трлн. долара, или 3,5% от общия дълг. Съотношение на 
дълг към БВП от 61,7%), Индия (1,851 трлн. долара, или 2,7%, от общия дълг. Съотношение на дълг към БВП от 
68,1%), Бразилия (1,642 трлн. долара, или 2,4%, от общия дълг. Съотношение на дълг към БВП от 87,9%) и Канада (1,540 
трлн. долара, или 2,2% от общия дълг.) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20191122-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F
https://www.visualcapitalist.com/69-trillion-of-world-debt-in-one-infographic/
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