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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Черноглед ли е българинът? 
Черноглед ли е българинът? Имаме ли реална представа за развитието на българската икономика? Отговорите на тези 
въпроси потърсихме в "Посоките на делника" след широката дискусия "Да извадим успеха от анонимност", организирана 
от Германо-българската индустриално-търговска камара, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българската 
стопанска камара, която се състоя преди дни в столицата.  
Инициативата цели законови промени, които да позволят на медиите свободно да назовават успешни фирми и добри 
бизнес практики в страната, без да се страхуват, че ще бъдат санкционирани от регулаторните органи, които биха сметнали 
подобен репортаж за непозволена реклама. Идеята е по този начин да се даде по-положителна представа на обществото 
за българския бизнес и предприемачество, което пък да стимулира младите хора да не напускат страната и да виждат 
бъдещето си тук. Такива нормативни промени предстоят, увери Тома Биков, зам.-председател на Комисията по култура и 
медии в НС. 
Национално представително социологическо проучване на "Тренд" показва, че българите не са наясно с реалните успехи 
на българските предприемачи и растежа на икономиката. Една трета са убедени, че у нас не може да се прави успешен 
бизнес, и че няма добри възможности за професионална реализация. 
 

 
 
"Основната цел на тази инициатива е да покажем истинското лице на българския бизнес, защото националното 
представително проучване показа, че ако питате дали хората познават български фирми, които са успешни на световния 
пазар, само 20% казват, че познават такива фирми. А на въпрос "кои са тези продукти?", основните отговори бяха: кисело 
мляко, маслодайна роза, саламурено сирене и пр. Всъщност българският експорт далеч вече не се свързва с тези 
продукти. България в последните 15 години има с какво да се похвали- машиностроене, автомобилна индустрия, 
велосипеди и пр. Трябва да може повече да се говори за успехите на българския бизнес. В момента доста често за лицата 
на българския бизнес разбираме от криминалния контингент. Няма как пример за успешен бизнесмен да бъде Митьо 
Очите, за когото често се говори по медиите, а да не виждаме хора, които в последните 20 години са направили успешно 
производство, правят добър бизнес, изнасят в чужбина и никога не са имали проблеми", обясни Димитър Ганев от 
изследователския център "Тренд" и добави: 
"Черногледството е традиционно схващане на българина. По отношение на икономиката има традиционен скептицизъм и 
недоволство и това най-вече се дължи на това, че на отворен въпрос, когато сме питали "Кой е най-големият проблем в 
България", винаги на първо място излизат ниските доходи. Когато хората осъзнават своите доходи, като ниски, каквито са, 
и когато ги питате дали икономиката върви добре, най-нормалното нещо е да кажат, че не върви добре, защото не са 
доволни от своите доходи. В тази инициатива не става дума да се говори само хубаво за българския бизнес, а да има по-
висока степен на информираност." 
"У нас нищо не се произвежда. В България няма индустрия." Това е нещото, което най-често четем в социалните мрежи и 
слушаме по улиците. Всъщност, малко от българите знаят, че България е далеч от над средноевропейското равнище по дял 
на индустрията в брутната добавена стойност. Малко хора знаят, че първите пера в българския износ са машиностроенето 
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и автомобилостроенето и електротехниката и електрониката - все сектори с висока и средна добавена стойност. Колко 
българи познават компаниите, които са български и са основание за национално самочувствие и гордост, които са в ТОП 
10 в света в своя сектор? Защо преобладава негативното у нас - то ли се харесва повече на хората? Защо успехът и добрите 
практики са анонимни, а проблемите са назовани поименно? И какъв образ на страната искаме да създадем? 
Изобщо, черногледството в България специална религия ли е?", заяви председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България Васил Велев. 
Модератор на форума "Да извадим успеха от анонимност", който е част от кампанията "Да успеем в България!",  бе 
бившият социален министър Лидия Шулева, главен координатор на инициативата и председател на Специализираната 
комисия по икономическо развитие към Германо-Българската индустриално-търговска камара: 
"Основната цел на инициативата е да покажем успеха както на фирмите, така и на хората, които работят в тях, и на 
отделните предприемачи в нашата страна, тъй като акцентът в информационните емисии в нашите медии е поставен 
преди всичко само и единствено на социални и криминални проблеми. Освен тези има и твърде много икономически 
събития, за които няма достатъчно информация. И това, разбира се, не е добре, за да може успехът да получи 
необходимото признание. Важно за нашето общество е да могат да бъдат представени в медиите вдъхновяващи примери 
на успеха, да бъдат представени предприемачи, които са намерили своята пътека и път към успеха. Това би бил добър 
модел на подражание особено на подрастващите. Ако се замислим дали в настоящия момент в медиите има достатъчно 
образи, за които бихме казали на нашите деца: "Този успешен пример може да ти послужи, като модел за поведение в 
бъдещето", трудно бихме могли да намерим такива примери, а това за подрастващите е много важно." 
Приложима ли е тази идея и за жителите на Северозападна България, за която свикнахме да се говори като за 
"Северозападнала"? 
"И в Северозападна България се случват добри неща, но ако ние непрекъснато "набиваме" в главите на хората, че това е 
"северозападнала България", кой да отиде там да инвестира? Би било по-добре, ако показваме положителните примери 
на пробив, на хора, които са повярвали, че нещо може да се случи или че нещо е добро да бъде направено и да дадем 
пример и на останалите да го последват. Непрекъснато повтаряме, че сме най-бедните, най-изостаналите, най-лошите, а 
ако ние не вярваме в себе си, кой друг ще ни повярва? Докога ще си "набиваме" в главите само негативните неща и да се 
брандираме дори с тях, вместо да се опитаме дори и малкото хубави неща да ги извадим на показ, за да има на какво да 
се подражава. Ако една държава непрекъснато се брандира като "най-изостаналата, най-корумпираната, най-лошата...", 
кой да дойде в тази държава и кой да остане в нея?", е мнението на Лидия Шулева. 
Българите биха спрели да напускат страната, а тези в чужбина биха се върнали, ако обществото получава по-достоверна 
картина за местната икономика, смятат участници в дискусията "Да извадим успеха от анонимност". 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ АИКБ: Намалява броят на работната ръка, но расте броят на болничните 
Проблемът наистина е сериозен, подчерта Добрин Иванов 
КТ "Подкрепа" излиза на протест пред централата на Асоциацията на индустриалния капитал в България с искане да се 
заплащат от работодателите не първите 3, а първите 5 дни от болничните.  
"И друг път синдикати са протестирали пред нашата централа. Не за пръв път сме на противоположни позиции. Проблемът 
наистина е сериозен. Опитахме се за предложим решение, което беше атакувано и отхвърлено от изпълнителната власт, 
под диктовката и въздействието на синдикатите. Нека да видим какви ще бъдат конкретните искания на протестиращите", 
коментира изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в предаването "Денят ON AIR". 
Според него такива предложения са популистки и те няма да ограничат злоупотребите, а напротив - техният брой ще се 
увеличи. Той допълни, че подобни предложения категорично няма да се обсъждат.   
"От 2011 г. до момента имаме намаляване на работната сила в България. Тези, които имат възможност да полагат труд и 
да ползват болнични листи, намаляват като абсолютна бройка. За сметка на това за периода 2011-2018 г. има категорично 
увеличаване на броя на болничните листи и на броя на ползваните болнични дни", разясни Иванов в ефира на Bulgaria ON 
AIR.  
По негови думи има две причини за това - едната е липсата на достатъчен контрол, а втората е наличие на финансов и 
икономически интерес от страна на работодателя и на служителя. 
"Средно всеки един работещ в България ползва по 11 дни болничен всяка година, докато в Европа средно всеки един 
работещ ползва до 6 дни. В Турция средният ден болнични на работещ е 3", сподели някои данни изпълнителният 
директор на АИКБ.  
Той добави, че личните лекари не са най-големите "издатели" на болнични. По данните, които цитира Иванов, личните 
лекари са издали малко над 2,5 млн. болнични за миналата година, медицинските центрове - 4,6 млн. дни, а диагностично-
консултативните центрове - над 3 млн. дни.  
Вижте целия разговор във видеото. 
 
Dnes.bg 
 
√ АИКБ за предложеното от КТ "Подкрепа": Популизъм! 
Нямало да се ограничат злоупотребите, а ще зачестят 
"И друг път синдикати са протестирали пред нашата централа. Не за пръв път сме на противоположни позиции. Проблемът 
наистина е сериозен. Опитахме се за предложим решение, което беше атакувано и отхвърлено от изпълнителната власт, 
под диктовката и въздействието на синдикатите. Нека да видим какви ще бъдат конкретните искания на протестиращите", 
коментира изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в предаването "Денят ON AIR". 

https://www.bgonair.bg/a/28-denqt-on-air/181408-namalyaval-broyat-na-rabotnata-raka-no-rastyal-broyat-na-bolnichnite
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КТ "Подкрепа" излиза на протест пред централата на Асоциацията на индустриалния капитал в България с искане да се 
заплащат от работодателите не първите 3, а първите 5 дни от болничните. 
Според него такива предложения са популистки и те няма да ограничат злоупотребите, а напротив - техният брой ще се 
увеличи. Той допълни, че подобни предложения категорично няма да се обсъждат.  
"От 2011 г. до момента имаме намаляване на работната сила в България. Тези, които имат възможност да полагат труд и 
да ползват болнични листи, намаляват като абсолютна бройка. За сметка на това за периода 2011-2018 г. има категорично 
увеличаване на броя на болничните листи и на броя на ползваните болнични дни", разясни Иванов в ефира на Bulgaria ON 
AIR. 
По негови думи има две причини за това - едната е липсата на достатъчен контрол, а втората е наличие на финансов и 
икономически интерес от страна на работодателя и на служителя. 
"Средно всеки един работещ в България ползва по 11 дни болничен всяка година, докато в Европа средно всеки един 
работещ ползва до 6 дни. В Турция средният ден болнични на работещ е 3", сподели някои данни изпълнителният 
директор на АИКБ. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Депутатите обсъждат промени в Закона за висшето образование  
Депутатите ще обсъдят днес на първо четене промени в Закона за висшето образование. С тях се дава възможност Съветът 
на настоятелите при държавните висши училища да включва в състава си и представител на общината, в която е 
седалището на ВУЗ-а. 
Със законопроекта се предвижда изготвяне на Национална карта на висшето образование, която се приема с акт на 
Народното събрание. 
С промените се дава възможност работодатели да сключват договор със студенти за осигуряване на стаж по време на 
обучение и на работно място след успешното им завършване. 
Разходите за подготовката на тези студенти ще се осигуряват напълно или частично от държавния бюджет, като е 
предвидено и възстановяването им при неизпълнението на договора. 
За улеснение на реализацията у нас на младите хора, получили образованието си във висши училища в чужбина, ще се 
въведе двумесечен срок за признаването на дипломите за висше образование. Със законопроекта се цели подобряване 
на връзката между висшето образование и реалната икономика. 
 
√ АПИ: Възможни са временни затруднения при продажбата на е-винетки  
Агенция "Пътна инфраструктура" предупреждава за възможни временни затруднения при продажбата на електронни 
винетки днес, съобщи пресцентърът на АПИ. 
От там уточняват, че във връзка с предварително планирани софтуерни актуализации на електронната система за събиране 
на пътни такси за времето от 16. 00 до 19.00 часа днес са възможни частични забавяния и прекъсвания на системата, които 
биха могли да затруднят продажбите на електронни винетки. 
Пътната агенция препоръчва на шофьорите внимателно да планират пътуването си по републиканската пътна мрежа и да 
купят електронната си винетка своевременно. 
 
√ Финансовите посредници очакват запазване на стабилния икономически растеж до края на 2019  
Оценката на финансовите посредници за текущата икономическа ситуация в България остава задоволителна, а 
очакванията им са запазване на темпа на икономическия растеж и през четвъртото тримесечие на 2019 година. Това 
показва последното издание на тримесечния бюлетин на Министерството на финансите "Финансов сектор: оценки и 
очаквания". 
Претеглената обща балансова оценка на анкетираните финансови посредници относно темпа на икономически растеж 
през третото тримесечие се запазва на сходно ниво в сравнение с предходното издание на бюлетина, като най-
оптимистични оценки сред финансовите посредници имат управляващите и пенсионно осигурителни дружества. 
Докато индексите на промишленото производство и търговията на дребно отчитат забавяне средно за периода юли - 
август, растежът на строителната продукция се ускорява спрямо същия период на предходната година в резултат на 
благоприятното развитие при сградното строителство. 
По-голямата част от анкетираните очакват темпът на икономически растеж през четвъртото тримесечие на 2019-а година 
да остане на нивото от предходното тримесечие. Същевременно, претеглената балансова оценка се понижава спрямо 
предходното издание и отчита отрицателна стойност, но остава близо до нулата. 
Консолидираният резултат е в съответствие с последните данни от бизнес наблюденията на Националния статистически 
институт. Общият показател на бизнес климата се понижава през октомври 2019 година поради по-неблагоприятната 
конюнктура в промишлеността, строителството и търговията на дребно. При услугите продължава да се наблюдава 
подобрение в резултат на оценките за настоящото бизнес състояние на предприятията, но очакванията са по-резервирани. 
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Анкетираните финансови посредници очакват слабо увеличение на инфлацията през четвъртото тримесечие. В подкрепа 
на очакваната малко по-висока инфлация през последното тримесечие на настоящата година са повишенията на цените 
на петролните фючърси. Напредъкът в търговските преговори между САЩ и Китай също подкрепя текущо цените на 
петрола. Техните равнища обаче не се очертава да бъдат по-високи спрямо четвърто тримесечие на 2018 година. От друга 
страна, притесненията за забавяне на китайската икономика ограничава нарастването на цените на суровините. 
Финансовите посредници очакват известно забавяне на годишния растеж на заетостта през последните три месеца на 
годината. 
Очаква се валутният курс на лева спрямо долара през четвъртото тримесечие да се промени в посока на леко поскъпване 
на българския лев, показват осреднените резултати от последното допитване до финансовите посредници. След две 
тримесечия на засилване на позицията на долара, в настоящето издание повече от половината запитани изразяват 
очаквания за промяна в тенденцията. 
Относно динамиката на основния лихвен процент (ОЛП), общото очакване на анкетираните финансови посредници 
показва категорично запазване на нулевото му равнище до края на настоящата година. Балансовата оценка обаче се 
понижава спрямо предходното проучване и вече е на отрицателна територия. 
Ново понижение на лихвените проценти по депозити и в трите основни валути (лева, евро и щатски долари) прогнозират 
участниците в анкетата за четвъртото тримесечие на 2019 година. Въпреки че все още преобладават мненията за запазване 
на текущите нива, делът им в настоящото проучване се понижава за сметка на очакващите понижение на лихвите. 
Финансовите посредници са слабо оптимистични относно динамиката на борсовите индекси на БФБ през четвъртото 
тримесечие. Оценките им се повишават леко спрямо предходното издание, когато очакванията им бяха близо до 
неутралното ниво. Същевременно положителната балансова оценка може да отразява очакванията, че новото 
разхлабване на паричните политики на основните централни банки по света ще подкрепи глобалната борсова търговия. 
Пълния текст на бюлетина можете да намерите тук. 
 
√ ООН: Емисиите парникови газове са достигнали рекордно ниво през 2018 г.  
Емисиите парникови газове са се увеличили до рекордно ниво миналата година и температурите в света може да се 
повишат двойно повече от глобално съгласувания таван, ако не бъдат взети мерки, сочи публикуван днес доклад на ООН. 
Документът е едно от проучванията, публикувани преди климатичната среща в Мадрид следващата седмица, която има 
за цел да обедини световните лидери в идеята да ограничат промените. 
„Както стоят нещата, температурите може да се очаква да се повишат с 3,2 градуса по Целзий този век, което ще доведе 
до мащабни и опустошителни климатични ефекти“, се казва в изследването, подготвено от Програмата за околна среда на 
ООН. 
В него се казва още, че най-безопасният таван, заложен в Парижкото споразумение – 1,5 градуса, ще наложи съкращаване 
на вредните емисии със 7,6% годишно от 2020 до 2030 г. 
Докладът посочва, че САЩ са един от няколкото големи източници на вредни емисии заедно с Бразилия и Япония, които 
не успяват да приложат собствените си цели. Турция и Русия, например, се справят с тях, но трябва да положат още усилия 
в тази сфера. 
 
В. Монитор 
 
√ Отпускаме 200 000 лева спешна помощ за Албания 
Отпускаме спешна финансова помощ от 200 000 лева на Албания за преодоляване на щетите от опустошителното 
земетресение. Това съобщиха от външно министерство, като уточниха, че парите са в рамките на бюджета, определен за 
помощ за развитие, и ще бъдат одобрени на утрешното заседание на Министерския съвет. 
Вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева е провела телефонен разговор със своя албански колега Гленд 
Цакай, който от името на премиера Еди Рама и от свое име изказал своите най-искрени благодарности към премиера 
Бойко Борисов и към българския народ да съболезнованията и изразената готовност за помощ. 
Цакай информирал за хода на спасителните операции и благодарил още веднъж за финансовата помощ от страна на 
България и за готовността спасителни екипи на МВР да се включат на място в издирването на затрупани хора. 
По разпореждане на Захариева в посолството ни в Тирана е сформиран кризисен щаб, дипломатите ни са в непрекъсната 
координация с останалите мисии на ЕС в страната, както и с колегите от албанското външно министерство. 
До момента български граждани не са звъняли за съдействие нито в посолството, нито в ситуационния център на МВнР. 
Нашите сънародници може да се свързват денонощно с посолството ни в Тирана на телефони +355 4 22 33 155 и +355 4 22 
32 906, както и в ситуационния център на МВнР на телефон 948 2404. 
По-късно през деня Захариева коментира, че  от нашата страна е изпратен екип от 30 човека. "Поддържам постоянна 
връзка с министъра на външните работи на Албания. Към момента те съобщават, че най-важната помощ, от която се 
нуждаят, е да получат хора, които да помагат в издирването на пострадалите в руините“, заяви Захариева. 
 
√ Цацаров сменя системата за подаване на сигнали за корупция 
Aко бъде избран за ръководител на КПКОНПИ Сотир Цацаров възнамерява да облекчи възможностите за подаване на 
сигнали за корупция и конфликт на интереси, като акцентира и върху нуждата от осигуряването на нужната закрила за 
подателите на информацията. Главният прокурор преди седмица бе номиниран от управляващото мнозинство за 
председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. На 
сайта на парламента бе публикувана концепцията на кандидата. 
В рамките на 25 страници Цацаров представя актуалното състояние на устройство и функциониране на Антикорупционната 
комисия и предлага конкретни мерки за оптимизиране и подобряване на работата й. 

https://www.minfin.bg/upload/17145/Anketi_4_2015.pdf
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Според бившия съдия и настоящ "обвинител №1" броят на служителите, които пряко отговарят за противодействието на 
корупцията по високите  етажи на властта е "крайно недостатъчен за нормална работа". "Броят на служителите в 
дирекцията е неадекватен на обема работа, която й се възлага. Това налага предприемане на спешни мерки за осигуряване 
на допълнителни щатове в нея и незабавно започване на процедури по назначаване на лица, отговарящи на съответните 
изисквания", категоричен е Цацаров, който предлага и разкриването на териториални звена за борба с корупцията по 
високите етажи на властта. Към настоящия момент тази дирекция,  която преди това е била в ДАНС, има свои 
представители само в столицата. 
Цацаров предлага още въвеждането на постоянен медиен мониторинг, който да следи за разкрития, направени отn 
журналисти и медии, с цел незабавна реакция. 
От Концепцията се разбира още, че Цацаров планира засилване на ролята на Инспектората в Комисията, който да следи за 
интегритета на служителите на антикорупционния орган. Членовете на КПКОНПИ да имат ясно определени правомощия и 
функции, предлага още кандидатът. Според Сотир Цацаров има нужда от оптимизиране и улесняване и на подаването на 
годишните декларации за имущество и интереси от заемащите висши държавни постове. 
Номинираният за следващ ръководител на КПКОНПИ отбелязва като положителен ефект доброто взаимодействие с 
прокуратурата. Той акцентира и върху нуждата от събиране на отделните дирекции на държавната комисия в обща сграда, 
а не както е сега - на различни адреси в столицата. 
Очакванията са Народното събрание да избере следващия председател на Антикорупционната комисия след по-малко от 
месец. Освен Цацаров, за поста е номиниран и Симеон Найденов, депутат от "Воля". На 3 декември двамата ще бъдат 
изслушани от ресорната парламентарна комисия. 
 
Investor.bg 
 
√ Президентът подписа указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор 
Румен Радев ще инициира обществен дебат за промени в Конституцията 
Президентът Румен Радев е подписал указа за назначаването на Иван Гешев за главен прокурор. Това съобщиха от 
прессекретариата на държавния глава. На срещата с него обаче президентът е изразил своите очаквания за справедливост, 
в основата на която е независимата прокуратура. В своето изявление президентът обяви, че инициира широк обществен 
дебат за промени в Конституцията. 
“В началото на месеца върнах предложението на Висшия съдебен съвет (ВСС) за главен прокурор и подчертах, че начинът 
на провеждане този избор трябва да създава доверие в обществото, а не да поражда съмнения. Повторното гласуване във 
ВСС не успя да ги разсее. Няма как обаче да се вслушам в призивите за нарушаване на Конституцията, защото 
върховенството на закона е фундаментът на демокрацията. България ще просперира, когато започнем да уважаваме и 
спазваме законите. Затова няма да допусна точно президентът да наруши Конституцията, чието спазване винаги съм 
отстоявал“, каза президентът. Той посочи още, че ясно е  изразил своите очаквания за справедливост, в чиято основа е 
независимата и ефективна прокуратура, отнасяща се еднакво към всички, нарушили закона – без оглед на социално 
положение, политическа принадлежност и участие във властта. „Българите очакват развръзка за корупцията по високите 
етажи на властта, за скритите офшорни сметки, фирми и имоти зад граница на политици и магистрати, за „Апартаментгейт“, 
за Българската агенция за безопасност на храните и мобилните инсинератори, за безобразното качество на ремонти и 
инфраструктурни проекти и много други. За грабежа на КТБ“, каза Румен Радев. 
Според него изясняването на всички виновни лица и възмездието са истинският тест за новия главния прокурор. Той 
подчерта, че има предвид не селективно посочвани, а всички виновни. „От това зависи дали главният прокурор ще сбъдне 
надеждите на българите за законност и справедливост“, каза Радев. 
  В българския конституционен модел отчетността на главния прокурор приключва с избора му. Затова и обществото ни е 
особено чувствително към тази процедура. Въпросът обаче е в цялостния модел на българската прокуратура, в нейното 
устройство и функции, в мястото й в съдебната система и връзките с други институции, посочи държавният глава. 
Той припомни, че промени в системата няма от почти 30 г. Радев е категоричен, че от ефективността на реформите в 
съдебната система зависи дали ще постигнем справедливост, пречупване на корупцията, качествено държавно управление 
и просперираща обществена среда. 
Според него България ще стане нормална европейска държава, когато обществото осъзнае своята сила и отговорност и 
когато се засили гражданското участие и контрол върху управлението и институциите. 
 
√ Потребители следят за фалшиви касови бележки с мобилното приложение на НАП 
Мобилното приложение на приходната агенция предлага и навигация до офисите, справка за здравно-осигурителен 
статус, данъчен календар и регистрация по ДДС 
Над 150 хиляди потребители ежедневно действат като данъчни инспектори като проверяват дали касовите бележки, които 
търговците им издават, са истински или фалшиви. 
Това е възможно с мобилното приложение на НАП, което сканира QR кода върху бележката. Повечето касови апарати вече 
печатат бележките с кодове, като до края на януари 2020 година ще станат задължителен реквизит за всеки касов бон. 
За по-малко от година чрез приложението са инспектирани над 300 хиляди бележки, като нито една от тях не е била 
фалшива. 
Проверката е в две фази – първо се сканира отпечатания на бележката QR код, като приложението показва кодираните в 
него стойност на покупката, дата, час и номерата на касовата бележка и фискалната памет на касовия апарат. 
Клиентът може да сравни дали данните в хартиената бележка и мобилното приложение съвпадат или се различават. Ако 
има разлика, мобилното приложение позволява директен контакт с НАП по телефона, за сигнализиране за фалшива касова 
бележка. Потребителят може да направи и справка дали конкретната касова бележка е получена в сървърите на 
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приходната агенция. Ако всичко с бележката е наред, приложението показва в зелено, че документът е бил успешно 
получен в НАП. 
Освен с функция „данъчен инспектор“, мобилното приложение предлага и навигация до офисите на НАП, справка за 
здравно-осигурителен  статус, данъчен календар и  справка за регистрация по ДДС. 
Мобилното приложение на НАП е безплатно и се предлага за iOS и Android устройства. 
 
В. Банкерь 
 
√ Промяна в ОПРР ще осигури средства за енергийна ефективност, здравеопазване, образование и пътища 
Над 108 млн. лева се предвижда да бъдат осигурени допълнително между приоритетните оси на Оперативна програма 
"Региони в растеж 2014 –-2020 г". след одобрение на предложението за промяна в нея, съобщават от пресцентъра на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Изменението ще бъде обсъдено на предстоящото 15-то 
заседание на Комитета за наблюдение на програмата. Форумът ще се проведе от 9.30 часа в резиденция "Бояна" в  София. 
Заседанието ще бъде открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на 
Управляващия орган на ОПРР - Деница Николова. В него ще се включат и представители на Генерална дирекция 
"Регионална и градска политика" на Европейската комисия. 
Предложението за промяна на оперативната програма предвижда близо 25 млн. лева да бъдат насочени към подобряване 
на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради в 28-те малки общини и периферни райони. Още 20 млн. 
лева ще бъдат преразпределени към Министерството на здравеопазването за закупуване на медицински хеликоптер и 
осигуряване на съпътстваща инфраструктура за използването му. Очаква се 55 млн. лева да бъдат пренасочени към ремонт 
на участъци от републиканската пътна мрежа, а малко над 2 млн. лева - към мерки за подобряване на безопасността на 
пътната инфраструктура. 
Ще бъде обсъдено и предложението за пренасочване на малко над 6 млн. лева за инвестиции в образователна 
инфраструктура и закупуване на оборудване. 
 
В. Дума 
 
√ Ангелкова е за имотите за краткосрочно отдаване да имат категория 
Министерството на туризма подкрепя предложението за текстове, касаещи дейността на обекти, предлагани за 
туристическо настаняване през специализирани електронни платформи. Това би дало по-голяма сигурност на 
потребителите на туристически услуги. Дебатът за тази дейност се води в много туристически държави, както и в рамките 
на Европейската комисия, се посочва в позиция на ведомството.  
В Министерството на туризма се получават писма от общини и представители на туристическия бизнес, които настояват за 
подобна промяна и ведомството я подкрепя по същество. Тя ще направи процеса по-прозрачен и ще гарантира по-високо 
качество на продукта. Министерството на туризма приема като резонни мотивите на вносителите на промяната г-жа Менда 
Стоянова и г-н Валери Симеонов, че отдаването на апартаменти за краткосрочен наем чрез различни сайтове като 
Booking.com, Airbnb, Expedia, Homeaway, Rentbyowner, Facebook групи е на практика туристическа услуга, но в повечето 
случаи протича без спазване на Закона за туризма, в който е предвиден ред за такава регулация, се посочва в становището 
на подчинените на министър Николина Ангелкова.  
Нуждата от промяна не произтича от желанието да се забраняват или ограничават електронните платформи, напротив 
идеята е тяхното развитие да продължи, но предлаганите чрез платформите места за настаняване трябва да са 
категоризирани и част от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), за да се осигурят равнопоставени условия 
с другите участници на туристическия пазар, които работят по законите на страната, спазвайки отчетност и фискална 
дисциплина, съобщават от туристическото ведомство. 
 
News.bg 
 
√ Горанов: България винаги да е нащрек, когато Русия и Турция действат заедно 
Координационният център във Варна ще ръководи всички учения, които се провеждат под натовски флаг в Черно море. 
Там ще има комуникационна техника и оборудване, свързано с планиране и провеждане на учения в Черно море. Не става 
въпрос за голяма военноморска база с инфраструктура. 
Това заяви финансовият министър Владислав Горанов в студиото на Нова телевизия. Той бе част от българската делегация, 
водена от премиера Бойко Борисов в САЩ за среща с американския президент Доналд Тръмп.  
И сега има военни обекти на територията на Варна, става въпрос само за логистика. Там ще има ситуиране на този 
логистичен център. От там ще се извършва координация и общо командване. Натовски кораби влизат в Черно море със 
специален режим, припомни финансовият министър.  
На въпрос дали е възможно партньорите ни да не смятат Турция за надежден натовски партньор и да искат да се изнесат 
към Варна, Горанов отговори: "Те не са възхитени от това че натовска Турция купува модерни, опасни ракетни 
остановки (от Русия - б.р.) - това е най-меката позиция, която съм чувал от американска страна". 
България винаги трябва да е нащрек, когато Русия и Турция започнат да действат заедно. Винаги сме били надежден и 
предвидим партньор на Балканите, заяви Горанов. 
По думите му американският президент Доналд Тръмп има задълбочени познания за нашия регион. "Имахме 
предварително подготвена Декларация за стратегическо партньорство - енергийна сигурност, отбранителни способности, 
която бе публикувана и от нашия, и от техния пресцентър. Коментирахме състоянието на региона", каза Горанов.  
За съвместни енергийни проекти Горанов заяви, че се очакват американски експерти да оценят това, с което разполагаме. 
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Представихме на Тръмп проекта и искахме от американска страна, до колко те могат да се включат - да дойдат експерти 
по сигурност, които ще видят на място нещата. С "Дженерал електрик" този проект би могъл да се сглоби на разумна цена, 
каза Горанов без да отчита спецификата на ядреното оборудване.  
Придобихме два руски реактора от последно поколение, които сега са на площадката на АЕЦ "Белене". Имаме желанието, 
в случай че се появи интерес да се изгради български или смесен проект, който да е икономически рентабилен и да не 
бъде поставен българския данъкоплатец като заложник без държавни гаранции. Той отчете, че Македония и Черна гора 
проявяват интерес. 
Финансовият министър отчете, че покупката на осемте изтребителя Ф-16 е увеличила разходите ни за отбрана до 3,1% от 
БВП.  
Следващата година 0 -1,61 - 1,62% от БВП за отбрана. Продължаваме да смятаме, че това беше единствената изгодна 
сделка за българските ВВС. В Европа има и друг самолет, но той е по-скъп от Ф-16, каза Горанов, защитавайки направените 
разходи. 
Горанов заяви, че е изненадан от способността на американския президент Доналд Тръмп да комуникира. В коментар за 
видео кадрите, излъчени от срещата, Горанов обясни, че Тръмп първо се дръпна, но после не беше така. 
Бяхме леко впечатлени за забавянето на началото на срещата. Срещата на четири очи прерасна в двучасова с цветен 
диалог. Тръмп е дружелюбен към България. Искаше да извлече колкото може повече по отношение на Борисов, заяви 
Горанов. 
За отпадането на американските визи финансовият министър заяви, че темата с визите е на ниво Конгрес и е свързана с 
изпълнението на определени икономически критерии. По-добра координация от страна на визовите служби могат да 
ускорят процеса.  
 
Дневник  
 
√ Археология на корупцията: новото издание на "Черната книга"  
Красен Станчев е основател на Института за пазарна икономика. Народен представител във Великото народно 
събрание (1990-1991), член на Съвета за икономическа политика към президента (1996 - 2001) и доцент в Софийския 
университет "Св. Климент Охридски". Управител е на КС2 ЕООД. Текстът му е от "Свободна Европа" и е по повод 
петото издание на "Черната книга на правителственото разхищение", представена във вторник вечерта. Тя е 
издадена от фондация "Фридрих Науман" и представя случаи на лошо похарчени пари на данъкоплатците, намек за 
корупция и нецелесъобразо усвоени средства от ЕС. 
Корупцията никога не е самостоятелен феномен. "Черната книга" показва един от най-важните за обществото подходи към 
този феномен. Това е поредното пето, един вид юбилейно, издание на "Черната книга на правителственото разхищение". 
Подходът се свежда до разкопаване на информация за онова, което не се вижда, в обществените харчове. 
Достъп до информация 
Като "деяние" корупцията е договор. Като договор, тя е един вид авторегулатор (в него страните участват по 
предположение доброволно) на обществени сделки за чужда сметка. В него поне единият от деятелите има достъп до 
парите на другите. В дадения случай другите са данъкоплатци. За техните средства, намиращи се във временно 
разпореждане на едната от страните по сделката, обикновено има писани и неписани правила. Те са по необходимост 
винаги по-строги от разполагането със собствени средства. И по идея са винаги известни на страните по сделката. 
Причината договорът да не е публичен е в това, че страните по него съзнателно нарушават тези правила. Затова и 
практически всички казуси (без два), разгледани в "Черната книга" са плод на археология в съдържанието на договорите, 
с прилагане правата по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). 
Тук трябва да отдам дължимото на правителството на Иван Костов и мнозинството на ОДС в парламента, които 
разработиха и приеха ЗДОИ през първата половина на 2000 г. Много от възможностите за разкриване на кривиците в 
управлението на публични средства не биха били използвани или биха били използвани със закъснение и по-неефективно, 
ако не беше дейността на Програма "Достъп до информация", от 1996 г. насам, по застъпничеството за закона, 
наблюдението на неговото прилагане, развитието на правата и процедурите по него, воденето на съответните дела в 
административните съдилища и обучението на онези, които имат права на достъп (граждани и журналисти, каквито са 
авторите в книгата) и задължение да го предоставят (лицата на изборна длъжност и служителите в държавна и общинска 
администрация). 
Един от материалите в книгата е анализ на археологическите находки на Сметната палата в областта на публичните 
финанси. Това е анализът на успехите и провалите на държавата. 
Неефективността като общ знаменател 
"Обществена ефективност" по Парето е положение (при използване и разпределение на ресурси), при което някой се 
оказва по-добре без никой да е загубил, да е станал по-зле. От това гледище корупцията би следвало да е изначално 
неефективна. Но такива са всички игри с нулев резултат, при които печалбата на един е загуба на друг. Иначе казано всяка 
обществена ситуация, при която се взема от един, за да се даде на друг – което най-често се прави легитимно от публичните 
политики – е неефективна. 
Неефективна, защото увеличава обществената цена, разходите по осъществяване на сделките и – в дългосрочен план – 
намалява обществените ползи. Тази неефективност е неотменима, но може да бъде поддържана на относително 
поносими равнища. 
Това положение на нещата аз бих нарекъл "презумпция за неефективност и необоснованост на публичните политики". 
Инициативи като "Черната книга" в крайна сметка имат принос към намаляване на обществената цена на неефективността. 

https://www.svobodnaevropa.bg/a/30292942.html
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Обществената цена, по Коуз, е разходът на лицата в дадена юрисдикция за придобиване на информация, собственост, 
защита на правата върху нея и за решаване на спорове по повод тези права. Органите на публична власт не могат да 
отменят тези разходи, но могат да ги увеличават или намаляват. 
Неефективността е вкоренена в корупционните договори. Обяснението е просто: 
– Те са забранени, противоречат и на закона, и на морала; 
– Резултатът им не е сигурен, защото няма как пред публична институция да намериш защита на споразумението; 
– Но се предлагат на конкурентна основа от мнозина, които имат достъп до ресурс на данъкоплатците; 
– В съчетание с несигурността на резултата, цената на услугата за гарантиране на достъп до този ресурс е ниска в отделните 
случаи, но висока като обществена сума. 
"В Русия, който не може да граби, краде". Това е наблюдение на граф Никита Панин от 1762 г. Той е дипломат, 
конституционалист и социален философ, който днес би бил определен като класически либерал. 
Наблюдението на Панин има универсален смисъл. Между "грабежа" и "кражбата" на обществени ресурси разликата е в 
размера, постоянството и продължителността на деянието. И в умението да скрие стореното. 
"Черната книга" не позволява последното да се случва. Общото между различните казуси е, че те нарушават стопанския (и 
публично финансов) принцип на конкуренцията между несвързани лица – доставчици на стоки и услуги срещу пари на 
данъкоплатците в името на привилегирован достъп на лица, свързани с този или тези, които са отговорни за 
оползотворяването на дадения ресурс на данъкоплатците. 
Едно от достойнствата на "Черната книга" са по-дребните казуси. Всички случаи обаче са следствие на решение на 
колективен орган на представителната демокрация. Особеното при колективните решения е, че те не са по-видими и по-
трудни за установяване на вина от, например, придобилите известност и разбираеми за широката публика индивидуални 
придобивания на недвижимо имущество. 
Едно от определенията за "корупционна среда", което аз бих дал, е, че това е среда, в която мнозина могат да направят 
обосновано предположение, че ще им бъде поискан подкуп или че някой конкурент ще потърси привилегия преди тях. 
Тогава хората дават, преди да бъде поискан. 
"Черната книга" е пречка пред развитието на такава среда. 
Съставянето й беше дълго време само намерение. Случаите на злоупотреба с власт придобиваха известност през медиите. 
Но процесът на разкопаване и осмисляне на информация изисква време за достъп и анализ. Преди пет години Фондацията 
за свобода "Фридрих Науман" подкрепи идеята за годишно разглеждане на най-интересните и заплетени случаи. 
 
√ И с нов директор "Топлофикация - София" продължава да търси инвеститор от чужбина  
Бивш директор на "Стомана" - Перник, работил в Германия за световна компания за пренос и съхраняване на газови 
продукти, изкарал курсове по енергетика в "Оксфорд" и "Принстън" е новият изпълнителен директор на "Топлофикация - 
София" Александър Александров. Така се представи той пред общинската комисия по инженерна инфраструктура и 
енергийно планиране. 
Той бе назначен по спешност на този пост на 22 ноември, след като досегашният, инж. Кремен Георгиев, подаде оставката 
"по лични причини", но и след като загуби доверието на кмета Фандъкова, по думите на председателя на Столичния 
общински съвет Елен Герджиков. 
Александров заяви, че дружеството въпреки големите просрочени задължения е в добро общо състояние. "Аз поемам 
обязаности като изпълнителен директор и не бих го направил, ако не бях уверен в това", подчерта той пред общинските 
съветници. 
"В момента дълговете са 147 милиона лева към "Булгаргаз", които включват 50 милиона лева авансова фактура за ноември. 
Всички задължения се обслужват редовно, изключвам задълженията, които са в размер на 596 милиона лева, към 
Българския енергиен холдинг. С тях има сключени споразумения за разсрочване и те също се обслужват редовно. 
Дружеството в момента е в сравнително стабилно финансово състояние", обяви пред медиите Александров. 
На въпрос на "Дневник" защо тогава "Топлофикация - София" продължава да трупа милиони левове дълг и през тази година 
той отговори: "Основното трупане на дългове се е случило през тази година заради високите цени на квотите (за емисиите 
от въглероден двуокис)." 
Александров отхвърли варианта в бъдеще софиянци да могат да сключват индивидуални договори с отоплителното 
дружество. Кражбите на парно след абонатната станция не са в обсега на нашата дейност, обяви инж. Валентин Терзийски, 
член на надзорния съвет на дружеството, и посочи Закона за местното самоуправление и за етажната собственост, които 
се отнасят към този проблем. 
Александров ще диверсифицира 10% от доставките на газ през 2020 г. 
Първата задача, която си е поставил новият директор, е да диверсифицира доставките на гориво за "Топлофикация - 
София". Той се надява през 2020 г. това да стане поне с 10% от природния газ, ползван от дружеството. Той заяви, че има 
подкрепата на Фандъкова и заедно ще търсят такива възможности. 
Огромният дълг на "Топлофикация - София" предизвика единодушното решение на стария Столичен общински съвет от 
юли, с което се разпореди ръководството на дружеството да търси международен консултант да го управлява и да осигури 
стратегически инвеститор за технологичното му обновяване. Нужната сума е около 500 милиона лева. 
"Свързах се с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която е дългогодишен партньор по проекти на 
Столичната община", докладва инж. Терзийски. Той е срещнал разбиране и сега преговорите са във фаза очакване на 
предмет на договор за извършване на одит на "Топлофикация" според него. Предстои изготвяне на правила за 
организиране на международен конкурс за привличане на мениджър за осигуряване на инвестицията за модернизация. 
Вече е изготвен проект, който при реализация от бъдещия инвеститор ще свали цената на електрическата и на топлинната 
енергия, произвеждана от дружеството. Съотношението между тях сега е 1:3, докато във всички други подобни дружества 
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то е 1:1 и новият проект ще доведе до същата пропорция. Това ще свали цената на електроенергията от 199.60 лева на 160 
лева, а на топлинната – от 95.60 лева на 88 лева, обясни Терзийски. 
Фирми посредници пак ще има, но след "прозрачен конкурс" 
За частните фирми-посредници в покупко-продажбата на електроенергията, произвеждана от "Топлофикация", които 
печелят милиони от преференциалната държавна изкупна цена, Александров каза, че договорът с тях изтича в средата на 
следващата година и ще се подготви прозрачен конкурс за нов договор. 
Подновяването му е важно, защото посредническата дейност е рискова - прецизно прогнозиране на потреблението, което 
само висококвалифицирани специалисти можели да извършват. "Те получават по 10-15 хиляди лева в частните фирми и 
ние не можем да ги привлечем със заплата от 1200 лева", обясни Валентин Терзийски, член на надзорния съвет на 
дружеството. 
Новият директор е разпоредил извършване на стрес тест на системите за действие при аварии. Според него аварийните 
групи могат да работят успешно и да спазят норматива от 48 часа за отстраняване на повреда по трасето на 
топлопроводите, които са близо 2000 км в София. 
Инж. Боян Паунов, зам.-директор на "Топлофикация - София" по техническата и експлоатационната част, увери 
общинарите, че дружеството е напълно готово за новия отоплителен сезон, който вече започна. 
 
√ ЕС е в задънена улица какво да прави с пакета "Мобилност"  
Ситуацията около пакета "Мобилност" е в задънена улица. Това коментираха българските евродепутати Петър Витанов 
(БСП/Социалисти и демократи; член на комисията по транспорт и туризъм в Европейския парламент) и Ангел Джамбазки 
(ВМРО/Европейски консерватори и реформисти; член на комисията по правни въпроси). Думите им бяха по повод 
завършилите по-рано без резултат т.нар. триалози - преговори между държавите членки (Съвета на ЕС), Европейския 
парламент и Европейската комисия. 
Оптимизъм 
Вчерашният триалог не е толкова неблагоприятен за българската позиция, смята Петър Витанов. "Той беше доказателство, 
че без компромис, че когато се натиска в една посока, крайност, до степен в която дискриминираш определени държави, 
няма как да бъде взето разумно политическо решение", допълни той. 
Обясни, че Европарламентът и докладчиците по трите досиета не са били склонни да направят отстъпки от ключови 
текстове - тези, които касаят най-много българските превозвачи. Съветът също не е бил готов да отстъпи. Това според 
Витанов е нещо положително и означава, че "ще се търси баланс, ще се търсят пресечните точки между различните 
интереси, което би облагодетелствало и българската позиция". 
Евродепутатът обясни, че, технически погледнато, в рамките на финландското председателство до края на годината ще се 
направи още един опит за постигане на консенсус. Според него, ако се увенчае с неуспех, следващата възможност ще е по 
време на германското председателство, "което е може би най-лошият за България вариант, защото позицията на Германия 
е много крайна, както на България, само че в обратна посока. Но те ще имат инструментариума председателство, за да 
могат да повлияят върху процесите". 
Той все пак е оптимист и смята, че разумът при последните преговори е надделял. "Мерки като връщането на празен 
камион на определен интервал от време са неприемливи както за комисията, така и за съвета, беше подчертано, че те 
противоречат на здравата икономическа, ако щете, и икономическа логика", допълни Витанов. 
Ще оскъпи стоките в Западна Европа 
По думите на Ангел Джамбазки ситуацията е в "абсолютно задънена улица". "Бяха гласувани такива текстове, по които 
няма как да се намери компромис. 
Позицията на Съвета е по-близка до нашата по отношение на връщането на камиона и на броя на трансграничните 
операции. Позицията на нашите опоненти в парламента е много антипериферна, вече не бих я нарекъл антиизточна. Тя 
вече засяга всички държави в периферията, които се занимават с този бизнес", допълни той. 
"Най-сетне успяхме да обърнем внимание на бизнеса в Западна Европа какво ще му струва пакета "Мобилност", подчерта 
още Джамбазки. 
Обясни, че в България вече има голям автомобилен клъстер и много фирми произвеждат части за своите автомобили, а в 
момента, в който бъде вкаран сила пакетът "Мобилност", българските фирми или бъдат принудени да фалират, или да 
вдигнат цените, защото "ако разкараш празни камиони, ти трябва да сметнеш горивото в цената, ако плащаш за хотели на 
шофьорите, също. Ако си принуден да правиш някакви други разходи, ти ще ги сметнеш в цената. Това ще оскъпи всъщност 
всички стоки в Западна Европа". 
Според него "тези, които защитават имагинерни в случая опасности, ще усетят през джоба си ефекта от пакета 
"Мобилност". Той под думите на евродепутата е непазарна, по съществото си социалистическа регулация на отношения, 
които са се настроили сами. 
"Транспортният бизнес в България е един от малкото, които не ползваха държавна подкрепа. За него няма субсидии, там 
са кредити, заеми, там е борба с нашата мърлява и корумпирана администрация. Този бизнес въпреки администрацията 
успя да се развие по този начин и това е най-успешният български свободен бизнес след 1989 г. И тук, в Европарламента, 
се опитват да го ударят социалистически, да го регулират", допълни Джамбазки. 
Застоят в разговорите за него не е изненада и той не очаква да има друг триалог до края на финландското 
европредседателство. "За днес беше отменена пресконференция на Карима Дели (Зелени/Европейски свободен алианс; 
председател на транспортната комисия в ЕП), защото нямаше какво да кажат, нямаше никакво разбирателство по нито 
една точка", допълни евродепутатът. 
По най-неудовлетворителните за България точки по думите му има тежко разминаване между съвета и парламента, "това 
е връщането на празния камион". Коментира, че се е отворила темата, че празните камиони, разхождани из Европа, ще 
замърсяват въздуха. "Празен камион гори около 20-25 до 30 тона нафта (...) Представете си флот от стотици хиляди 
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камиони, които се разхождат празни нагоре-надолу. Горят гориво, износват куми, вдигат фини прахови частици. Кому е 
нужно това, за да може да вдигнем изкуствено цената на нашите превозвачи?" 
Застоят в преговорите според него по-добър от "загубения мач": "Има неща, които просто трябва да отпаднат. Връщането 
на камиона, броят на операциите, задължителното спане някъде си. Това трябва да отпадне. Например трябва да се 
приеме предложението, ако шофьорът не иска да се прибира, да може да напише декларация, с която да декларира, че 
не иска да се прибере. Западна Европа има огромен глад за шофьори. Който иска, е отишъл вече да работи".  
Според Джамбазки причината за пакета "Мобилност" е гладът за шофьори в Западна Европа. "Белгийци и французи не са 
заинтересовани от тази работа, тя за тях е непривлекателна. А германците карат курсове само един ден и не карат събота 
и неделя. Нашите, понеже им трябват парите, се навиват да карат седмици, месеци и т.н. И тук пазарът решава", допълни 
евродепутатът. 
 
√ Новата инвестиционна рамка ще е по-ефективна за бизнеса  
Хуберт Котони, заместник-директор на Европейския инвестиционен фонд, за ползите от досегашните програми за 
финансиране и натрупания опит 
Хуберт Котони е сред топ-финансистите на Европа. Заместник-директорът на Европейския инвестиционен фонд отговаря 
за управлението на мандатите от ЕИБ, сред които Европейския фонд за стратегически инвестиции (Плана 
"Юнкер"), програмите COSME, InnovFin, EaSI, Еразъм и др. Под негово ръководство са националните и регионални мандати 
с публични средства и структурни фондове като Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ). Котони е в 
Съвета на директорите на The Green for Growth Fund (GGF) и Европейския фонд за Югоизточна Европа. 
Финансисът бе в България за участие в Годишната среща на акционерите на ЕИФ, домакин на която беше Българската банка 
за развитие. 
Разговаряме с него след форума за ползите за развитието на бизнеса от прилагането на досегашните програми за 
финансиране и как опитът от настоящия програмен период може да намери приложение в следващия. 
Г-н Котони, как очаквате стратегическите промени във финансовата рамка да се отразят на акционерите на 
Европейския инвестиционен фонд, сред които е и Българската банка за развитие? 
Най-напред бих искал да се спра на инвестициите от т.нар. План Юнкер, който стартира през 2015 г. Този план допринесе 
за огромния растеж на ЕИФ и разбира се, за акционерите му. Това се отнася и за обемите на бизнеса, и за инструментите, 
които бяха използвани конкретно за националните банки за развитие. Новата финансова рамка InvestEU се гради на опита, 
който натрупахме всички заедно. Целта е да направим дори повече. Особено чрез тематично разпределение - това ще 
бъде едно ново предизвикателство. Ще разделим проектите на сектори. Важно е например да имаме предвид 
климатичните проблеми, които Европа, а и целият свят посрещат. За разлика от Плана Юнкер, който беше по-скоро мярка 
за излизане от кризата, сега ще можем да сме подготвени в различни теми и направления. Другата промяна е по 
стандартите и процедурите за взаимодействие с националните банки за развитие, като ББР. Под новата рамка на InvestEU 
банките за развитие вече могат да са директен партньор на Еврокомисията. Това означава да измислим и разработим нови 
методи за кооперация с тях. Наистина важни промени. 
Въпрос: Ще се облекчи ли процесът по предоставяне на финансиране за бизнеса с въвеждането на новата 
многогодишна програма InvestEU? 
Ако сравняваме чисто сумите в старата и новата рамка, Планът Юнкер беше много амбициозен. Ако погледнем лостовите 
механизми, те също са по-малко амбициозни в новия план InvestEU. Затова споменах важността на партньорството с 
банките за развитие. Наистина важно е да се прецени как ще бъдат дистрибутирани средствата. Това ще е 
предизвикателството за всички – за Групата на Европейската инвестиционна банка и за банките за развитие, за това как да 
инкорпорираме повече частния сектор и да мобилизираме още повече частните инвестиции. Товa e залегнало в новата 
инвестиционна рамка и ще я направи по-ефективна за бизнеса. 
Въпрос: Можем ли да кажем повече за това как новият план ще подпомага бизнеса в Европейския съюз? 
Това, което видяхме досега, е наистина много положителна индикация. InvestEU надгражда успеха на Плана Юнкер. 
Успешните продукти, в частност тези, които се отнасят до микро-предприятията и средно големите предприятия, ще 
продължат да работят. Затова тези установени мерки ще запазят своето видно място и в новата финансова рамка. В това 
отношение можем да видим наистина една последователност и няма да има прекъсване. Предизвикателстватата са повече 
в социалния сектор. Там направихме много пилотни програми. И вярвам, че новият финансов план ще донесе нови визии 
и идеи, особено когато говорим за социална инфраструктура. 
Въпрос: Естония, Румъния и България бяха класирани на челните места по въздействие на Плана Юнкер, в който 
партнираше и Българската банка за развитие. Можем ли да очакваме засилено взаимодействие на Европейския 
инвестиционен фонд с банките за развитие в тези страни с оглед и на засилената им роля в InvestEU? 
Планът Юнкер и особено неговата първа фаза бяха добре разпространени из цяла Европа. И въпреки това чухме критики 
от Еврокомисията, но и от страни-членки, че той е трябвало да бъде концентриран повече в новите членки. И всъщност във 
втората му фаза наистина се фокусирахме върху новите държави-членки. И това рефлектира върху резултатите, които 
споменахте. 
В ЕИФ имаме дългогодишна връзка с ББР. България е много специфичен и деликатен пазар. Всъщност ние научихме много 
от работата си с ББР за това от какво има нужда този пазар. Много от националните банки за развитие в Европа не са 
толкова добре настроени да работят със социални инструменти, каквито Фондът предлага чрез Програма "EaSi" на 
Европейската комисия за заетост и социални иновации. Сега ББР сключи първото за България гаранционно споразумение 
с ЕИФ по тази програма. Целта е да бъдат подпомагани небанкови финансови институции, насочени към дребния 
предприемачески сектор в България. Да се подобри достъпът до финансови услуги, което ще има ефект върху създаването 
на работни места и местното икономическо развитие. Затова ние оценяваме високо активността на ББР и постиженията 
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им в проекти със социално въздействие и финансирането им. С това ново споразумение смятам, че ще можем заедно да 
направим още много за България. За нови предприятия и бизнеси, които имат най-голяма нужда от подкрепа. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 27 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Какви са щетите след земетресението в Албания - на живо от разрушения античен град Дуръс; 
- Президентът Румен Радев подписа указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор - коментират 

анализаторите; 
- В кои сфери ще си сътрудничат България и САЩ - говори вицепремиерът Красимир Каракачанов; 
- Синдикатите излизат на протест. Какви са исканията им - гост Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа"; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Извън протоколните кадри - за какво се разбраха Борисов и Тръмп? И още: Кога ще отпаднат визите за българи?  
- След завръщането от Белия дом - гост финансовият министър Владислав Горанов; 
- Разруха и жертви. След смъртоносния трус в Албания - на живо от епицентъра на земетресението; 
- Мотивите за престъплението. Кой застреля баща и син в Пловдив? 
- Защо психично болен мъж заплашва съседите си с мачете и газов пистолет, вместо да се лекува в болница? 
- 15 стотинки за квадратен метър земя в София. На живо - протест заради отчуждаването на терени около „Ломско 

шосе"; 
- Абсурден случай! Защо жена, продала автомобила си преди 2 години, продължава да получава глоби за 

нарушения? 
- Нови правила и глоби за стаите под наем в онлайн платформите! Какво ще се промени за туристите? 
- „18% сиво" на голям екран! Братя Чучкови за новия български филм по романа на Захари Карабашлиев; 

 
√ Предстоящи събития в страната за 27 ноември 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 9.00 ч. в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб в София ще проведе научна конференция с 

международно участие „100 години от Ньой“. 
- От 09.30 часа в зала „Сердика“ на хотел „Арена ди Сердика“, Заместник-министърът на труда и социалната 

политика Султанка Петрова ще открие информационен семинар за популяризиране на Националния Кодекс за 
корпоративно управление и за повишаване на информираността относно ползите от реализирането на добри 
практики в областта на корпоративната социална отговорност. 

- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 10:00 часа в зала в Проджект Лаб, ще се проведе заключителна пресконференция на Министерство на 

правосъдието по проект: „Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от 
Сектор „Правосъдие“ за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие“. 

- От 10.30 часа на пл. „Славейков“, Мая Манолова отваря безплатна приемна за граждани. 
- От 11:00 часа в сградата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“, генералният директор на 

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ инж. Красимир Папукчийски ще подпише договора за 
модернизация на ЛОТ 1 на железопътен участък Елин Пелин-Костенец. 

- От 11.00 часа, на пл. „Княз Александър I“ /“Батенберг“/, КТ „Подкрепа“ ще проведе национален протестен митинг-
шествие под надслов „Болните работници не са престъпници!“. 

- От 11:30 часа във фоайето на Народното събрание (пл. „Народно събрание“ № 2) ще бъдат открити четири 
информационни щанда, на които народните представители и гостите ще могат да се запознаят с постиженията и 
дейността на здравните медиатори. Събитието се провежда под патронажа на Комисията по здравеопазването 
към 44-то Народно събрание и е част от проекта „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. 

***  
Благоевград 

- От 11.00 часа в Регионален исторически музей – Благоевград ще се проведе музеен урок, посветен на 100-
годишнина от подписването на Ньойския договор. 

***  
Бургас 

- От 9.00 часа в сградата на КЦ „Морско казино ще се проведе редовно заседание на Общински съвет – Бургас. 
***  
Варна 

- От 11.00 часа в зала „Варна“ на община Варна ще се проведе пресконференция, на която бъдат представени 
дейностите по проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради - сградата на ОД 
на МВР гр. Варна“. 

- От 19.00 часа от Червения площад във Варна ще тръгне факелно шествие организирано от ВМРО Варна, с участие 
на представители на НФСБ, по повод 100г. от подписването на Ньойския договор. 

***  
Велико Търново 
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- От 17.00 часа в голяма зала на Общината ще се проведе представяне на инфраструктурен проект „Магистрала 
Дунав – Егея“ на „Лардж Инфрастръкчър Проджектс“ (Large Infrastructure Projects). 

***  
Перник 

- От 10.00 часа в зала "Струма", ще се проведе заседание на Областен съвет за развитие. 
***  
Стара Загора 

- От 17.00 часа в Зала 1 на Общината, ще се проведе кръгла маса за обсъждане на Схема за преход към алтернативни 
форми за отопление на домакинствата по Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за 
подобряване на качеството на атмосферния въздух”. 

***  
Хасково 

- От 11.00 часа кметът на община Хасково Станислав Дечев ще представи изпълнена детска площадка, реализирана 
по одобрено проектно предложение "Люлките", в конкурсна програма "Граждански инициативи 2019" - гр. 
Хасково.  

 
Manager.bg 
 
√ Радев започва обществен дебат за промени в Конституцията  
Президентът Румен Радев анонсира, че дава началото на широк обществен дебат за промени в Конституцията при 
обявяването на решението си да подпише указа за назначаване на Иван Гешев за главен прокурор. 
В българския конституционен модел отчетността на главния прокурор приключва с избора му. Затова и обществото ни е 
особено чувствително към тази процедура, поясни той в речта си. 
"Въпросът обаче е в цялостния модел на българската прокуратура, в нейното устройство и функции, в мястото й в съдебната 
система и връзките с други институции. Това е трудна тема, непокътната от 30 години, но нейната обществена значимост 
е особено актуална днес. Затова започвам широк обществен дебат за промени в Конституцията и ще поканя академичната 
общност, парламентарно представените партии, институции, професионални сдружения и граждански организации", 
заяви президентът Румен Радев. 
"От ефективността на реформите в съдебната система зависи дали ще постигнем справедливост, пречупване на 
корупцията, качествено държавно управление и просперираща обществена среда. Неведнъж съм заявявал, че бъдещето 
ни като нация зависи от нашата зрялост и общи усилия. България ще стане нормална европейска държава, когато 
обществото осъзнае своята сила и отговорност, когато се засили гражданското участие и контрол върху управлението и 
институциите", допълни още държавният глава. 
 
√ GEM България: Нивото на предприемачеството у нас расте  
Нивото на предприемачеството за 2018/2019 г. у нас расте. Процентът на българите, които решават и се заемат със собствен 
бизнес, е 6%, най-високото ниво от 2015 г. насам. Това показва третият национален доклад на Глобалния предприемачески 
мониторинг (GEM) за България за 2017/18 & 2018/19, представен по време на ежегодното регионално събитие за 
предприемачи SEE GROWTH SUMMIT 2019. България се намира на предни места по отношение на установени бизнеси над 
3.5 г. в класацията на страните наблюдавани от GEM и вече може да се похвали със зрели предприемачи, с добър 
потенциал за развитие и подкрепа на предприемаческата екосистема. Въпреки нарастването на предприемаческата 
активност в начална фаза (ПАНФ) в България, нивото остава сред най-ниските в света. 
В България има повече мъже предприемачи, отколкото жени, като съотношението жени/мъже е 0,9, което нарежда 
страната по-близо до ресурсно обусловените, отколкото до инвестиционно и иновационно обусловените икономики. 
Делът на хората, които планират да се заемат със собствен бизнес, достига най-ниското си ниво през 2018 г. Едва 3,9% от 
българите възнамеряват да стартират бизнес през следващите три години в сравнение със средно 26% в останалите 
инвестиционно обусловени икономики. 
Негативно влияние оказва и отчетената ниска припознаваемост на възможностите за предприемачество в България (37-
39%), като индивидите не се чувстват по-подготвени да стартират бизнес (19%-19.5%) като липсва възходяща динамика. И 
двата индикатора са значително по-ниски в сравнение със средните нива за сходни групи икономики, както и въобще. 
Страхът от провал нараства, но по този показател България остава сред добре представящите се икономики. 
„Предприемачите в България са все по-информирани и подготвени за рисковете, които поемат, но остават скептични за 
предприемаческата среда. Сравнително добрата инфраструктура и олекотена бюрократична и данъчна тежест не могат да 
компенсират впечатлението за неравнопоставеност между определени фирми и всички останали участници в 
икономиката,” смята д-р Венета Андонова, автор на доклада и член на Борда на GEM България и декан на Факултета по 
администрация на Universidad de Los Andes, Колумбия, автор на статии и книги на тема предприемачество. 
За четвърта поредна година се наблюдава превес на ПАНФ в сектори с ниска добавена стойност, ниска степен на иновации 
и много малък дял на интернационализация. Търговията продължава да е предпочитаният сектор за предприемачите в 
България и достига 49.3%. 
България отчита традиционно ниско ниво на интернационализация на ПАНФ - 7.4% за 2018 г., като страната е сред четирите 
икономики, чиито показател е под 10%, заедно с Полша, Холандия и Испания. 
Според изследването образованието е неразривно свързано с предприемаческите намерения и жизнеността на 
предприемаческата екосистема, тъй като засяга увереността на предприемачите, че притежават необходимите умения и 
знания за стартиране на бизнес. Държавните политики и инициативи могат да оформят условията, които благоприятстват 
предприемаческите начинания. Националните експерти не само в България, но и в Югоизточна Европа намират дефицити 
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в политиките за подкрепа на предприемаческите екосистеми. Експертите дават положителна оценка за определянето на 
данъчни ставки на България, които не представляват невъзможна тежест за новите и разрастващите се фирми. В 
допълнение, правителствата в България и региона отделят все по-голямо внимание на необходимостта 
предприемачеството да бъде национален и регионален приоритет на политиките за растеж. 
„Равносметката за последните 4 години, откакто GEM България започна да следи развитието на предприемаческата 
екосистема е, че имаме още много работа. За да може да започне да се откроява като катализатор в Югоизточна Европа в 
сферата на предприемачеството, България трябва да превъзмогне културните си особености и демографски дефицити, 
както и да има условия и желание за репликиране на иновативните, растящи бизнеси насочени към европейския и 
глобални пазари. В глобален план предизвикателството е как Югоизточна Европа да се откри при една все още бавна и 
плахо иновативна Европа на фона на далеч по-агресивните САЩ, Израел и Югоизточна Азия“, коментира Мира Кръстева, 
член на борда на GEM България и съавтор на изследването. 
Докладът на GEM България ще излезе през месец декември 2019 г. Той се изготвя с подкрепата на InCulture Foundation, 
JEREMIE Bulgaria, СуперХостинг.БГ и индивидуални дарители. 
 
√ Проверяваме онлайн каква медицинска помощ сме използвали  
Всички здравноосигурени вече ще могат сами да си правят справки за използваната от тях медицинска помощ за период 
от 5 години. Информацията е обединена по дейности – болнична, извънболнична, лабораторни изследвания и др., 
информира БНТ. 
Данните могат да се намерят на интернет страницата www.nhif.bg, в меню „Услуги за граждани“, в секция „Отчетени 
дейности за здравноосигурени лица от договорни партньори на НЗОК“. Справката се извършва чрез въвеждане на 
собствено име, ЕГН и код за спам, без да съдържа лични здравословни данни и медицинска информация. 
При желание всеки пациент може да се абонира за автоматично известяване за всяка промяна, регистрирана по здравното 
му досие на посочен от него електронен адрес. Достъпът до пълната информация, съдържаща се в здравното досие, се 
намира в меню „Услуги за граждани“, секция „Преглед на досие от здравноосигурените лица“. Проверката се осъществява 
с електронен подпис, с уникален код за достъп (УКД) или ПИК на НАП. Издаването на УКД се извършва на място в районните 
здравноосигурителни каси (РЗОК).  
 
√ Понижения на европейските борси в очакване на нови сигнали за напредък в търговията между САЩ и Китай 
Основните индекси на водещите европейски борси регистрираха понижения в ранната търговия във вторник, докато 
инвеститорите търсеха категорични сигнали за напредък в търговските преговори между САЩ и Китай, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,24 пункта, или 0,06%, до 407,85 пункта, след като вчера напредна с 
повече от 1% и записа най-добрия си ден за повече от месец. Немският DAX регистрира спад от 28,45 пункта, или 0,21%, до 
13 218 пункта. Френският CAC 40 изтри 1,83 пункта от стойността си, или 0,03%, достигайки ниво от 5 923,03 пункта 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 бе единственият, който се задържа в зелената зона, записвайки ръст от 
9,35 пункта, или 0,13%, до 7 405,64 пункта. 
От Пекин обявиха, че преговарящи от САЩ и Китай са постигнали консенсус по отношение на разрешаването на „важни 
проблеми“, но не дадоха срок за подписване на търговска сделка, която анализаторите очакваха да бъде финализирана 
през ноември. 
„Това сме го чували много пъти през последните няколко месеца. Те продължават да водят преговори, но проблемът е, че 
все още са на огромна дистанция от това, което искат“, казва Тиме Спакман от ING Bank. 
Междувременно акциите на британската Compass Group поевтиняха с 5,26%, след като компания за кетъринг съобщи, че 
намаляващото потребителско доверие в Европа е навредило на продажбите й. 
Книжата на френският производител на автомобилни части Faurecia поскъпнаха с 1,08%, след като компанията съобщи, че 
си е поставила за цел рекордни продажби и печалби през 2020 г. 
Нови рекорди на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха нови рекордни върхове в понеделник, след като на 
пазарите се поднови оптимизма за финализиране на т.нар. първа фаза от търговското споразумение между САЩ и Китай, 
предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 190,85 пункта, или 0,68%, до 28 066,47 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 се повиши с 23,35 пункта, или 0,75%, до 3 133,64 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна с 112,60 пункта, или 1,32%, до 8 632,49 пункта. 
Новите рекорди зарадваха американският президент Доналд Тръмп, който написа в Twtter: „Насладете им се!“ 
Технологичният сектор бе сред най-добре представящите се в S&P 500, отчитайки ръст от 1,4%. Акциите на 
производителите на чипове Nvidia и Intel поскъпнаха съответно с 4,89% и 2,085. Същевременно Nasdaq бе подкрепен от 
Apple, чиито книжа поскъпнаха с 1,75%, докато тези на Amazon поскъпнаха с 1,61%. 
Като цяло фондовите борси в САЩ са на път да завършат годината със страхотни резултати. От началото на 2019 г. S&P 500 
е добавил 25% към стойността си, което е най-големият годишен ръст от 2013 г. насам. За същият период Nasdaq е 
напреднал с 30,1%, докато Dow се е повишил с 20,3%. 
Пазарите бяха подкрепени от информацията, че Китай ще приеме по строги разпоредби срещу кражбата и нарушаването 
на патенти, авторски права и други видове интелектуална собственост. Китайският държавен вестник „Глобал таймс“ 
съобщи, че двете най-големи икономики в света са „близо“ до постигане на сделка. 
 За положително настроение на борсите допринесоха и две големи сделки. Френският конгломерат за луксозни стоки 
LVMH потвърди, че ще придобие американския производител на бижута Tiffany за 16,2 млрд долара, или 135 долара за 
акция. Това е най-голямата сделка в сектора на луксозните стоки в историята. Очаква се тя да бъде финализирана в средата 
на 2020 г. Акциите на Tiffany поскъпнаха с 6,13%. 

https://news.bnt.bg/bg/a/nzok-predlaga-nova-onlayn-usluga-na-zdravnoosigurenite-litsa
https://www.nhif.bg/news_page?id=420348&page_id=home
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Междувременно Charles Schwab Corporation потвърди, че ще придобие TD Ameritrade за 26 млрд. долара. След като бъде 
финализирана сделката ще създаде фирма с общи активи на стойност 5 трлн. долара. Акциите на TD Ameritrade поскъпнаха 
с 7,58%, докато тези на Charles Schwab добавиха 2,32% към стойността си. 
Оптимизъм в Азия 
Водещите борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха предимно повишения във вторник, след като Пекин 
съобщи, че ще приеме нови мерки за защита на интелектуалната собственост, предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 80,51 пункта, или 0,35%, до 23 373,32 пункта, като 
акциите на Sony, Nintendo и Rakuten поскъпнаха съответно с 2,73%, 0,69% и 0,53%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 0,89 пункта, или 0,03%, до 2 907,06 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 5,19 пункта, или 0,32%, до 1 605,64 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
изтри 79,12 пункта от стойността си, или 0,29%, достигайки ниво от 26 913,92 пункта. Акциите на Alibaba скочиха с 6,59%, 
след като компанията направи вторично предлагане на хонконгската борса. Книжата на Geely и Sunny Optical поскъпнаха 
съответно с 1,44% и 2,88%. 
В Южна Корея индексът Kospi се понижи с 2,15 пункта, или 0,10%, до 2 121,35 пункта, докато австралийският измерител 
ASX 200 записа ръст от 56,10 пункта, или 0,38%, до 6 787,50 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 0,91 пункта, или 0,17%, до 457,71 пункта. BGBX40 се понижи с 0,08 пункта, или 0,07%, до 108,58 пункта. BGTR30 
изтри 0,44 пункта от стойността си, или 0,09%, достигайки ниво от 493,66 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,21 пункта, 
или 0,16%, до 128,35 пункта. 
 
√ Франция и Германия с общ проект за реформи в ЕС  
Франция и Германия връчиха на партньорите си свой съвместен проект за реформиране на работата и институциите на ЕС 
и за да успокоят тревогите от неразбирателството между двамата им лидери, предаде Франс прес.  
Двете страни искат да се изготви равносметка за състоянието на ЕС и да се идентифицира "какво трябва приоритетно да се 
реформира или подобри, включително с изменения в Договорите" на ЕС, се казва в документа.  
Един от тези приоритети е реформата на процедурата по номиниране на председателя на Европейската комисия за 
следващите европейски избори през 2024 г.  
Първа дискусия по предложенията е предвидена на ниво постоянни представители на страните от ЕС още днес, посочва 
БТА. Париж и Берлин предлагат да се създаде група от представители на институциите на ЕС - Съвета, Комисията и 
Парламента - под ръководството на влиятелна европейска личност. За поста е споменавано името на бившия белгийски 
либерален премиер Ги Верхофстат, но кандидатурата му далеч не се радва на единодушна подкрепа, споделиха 
европейски представители.  
Съвместният документ на Франция и Германия има за цел да докаже, че тези две страни все още могат да правят съвместни 
предложения въпреки множащите се сигнали за неразбирателства между Еманюел Макрон и Ангела Меркел. Примери за 
това са отхвърлянето от Макрон на германеца Манфред Вебер за председател на Европейската комисия, блокирането от 
Франция на започването на преговори за присъединяване на Северна Македония към ЕС и изявлението на френския 
президент, че НАТО е в състояние на "мозъчна смърт".  
Френско-германското предложение трябва да бъде одобрено от лидерите на ЕС на срещата им на върха през декември. 
Ако това се случи, процесът ще започне през януари 2020 г. при хърватското председателство. Разглеждането на 
европейските политики ще е след лятото под германско председателство и ще завърши през 2022 г. под френско 
председателство. 
 
√ Зеленски : Отношенията между Украйна и Русия са много сложни  
Украинският президент Володимир Зеленски окачестви като много сложни отношенията на Украйна с Русия, предаде ТАСС, 
цитирана от БТА. 
"С Русия имаме много сложна ситуация", каза той в отговор на въпрос по време на съвместната пресконференция в Талин 
с президента на Естония Керсти Калюлайд. 
Той отбеляза, че Киев е започнал диалог с Москва, но същинското му начало ще бъде на срещата на върха на т.нар. 
Нормандска четворка в Париж на 9 декември. 
Зеленски спомена, че е разговарял по телефона с руския президент Владимир Путин, с когото обсъдили евентуалното 
подписване на нов двустранен договор за доставките на природен газ. "За нас това е приоритет. Това е необходимо и за 
енергийната сигурност в цяла Европа", каза украинският президент. 
На уебсайта на Зеленски бе поместена снимка на велосипед, който Калюлайд е подарила на своя гост. На рамката на 
велосипеда има табелка с думите: "На президента на Украйна Володимир Зеленски". 
С велосипед се придвижва Васил Голобородко - персонаж от украинския тв сериал "Слуга на народа", в която роля се е 
превъплъщавал Володимир Зеленски. Учителят Голобородко става популярен благодарение на видеоклип в интернет, 
след което бива избран за президент на Украйна. 
Когато Зеленски стана действителен президент на страната, се сравни със своя персонаж, но заяви, че няма да се 
придвижва с велосипед заради процедурите за сигурност, припомня ТАСС. 
 
Economic.bg 
 
√ Европарламентът ще гласува днес новата Комисия 
Изборът на изпълнителната власт се забави един месец заради отхвърляне на някои кандидати 
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Европейските депутати ще гласуват днес окончателния състав на новата Европейска комисия, водена от германката Урсула 
фон дер Лайен. Процесът се забави с месец, тъй като Юридическата комисия към ЕП отхвърли първоначалните 
кандидатури на Румъния, Унгария и Франция, а ресорът на гръцкия представител трябваше да бъде преименуван, 
припомня Euronews. 
Фон дер Лайен се нуждае от обикновено мнозинство от 751-членния Европейски парламент, за да може нейният екип да 
започне работа на 1 декември. 
Изпълнителната власт включва по един комисар от всяка държава членка на ЕС, въпреки че Великобритания, която трябва 
да напусне блока, отказа да посочи свой представител. 
Ако не успее да спечели необходимото одобрение при гласуването в Страсбург днес, стартът на мандата на новата Комисия 
ще се забави и ще се удължи сегашния преходен период, както и вакуумът при създаването на политиките на ЕС в момент 
на търговско напрежение между САЩ и Китай. 
Фон дер Лайен, бивш германски министър на отбраната и близък съюзник на канцлера Ангела Меркел, ще бъде първата 
жена, която някога е заемала този висок пост в ЕС. 
Тя посочи сред приоритетите си справянето с разделението в ЕС по отношение на миграцията, засилването на борбата 
срещу изменението в климата, справянето с неравенството между половете и по-доброто „въоръжаване“ на Европа в 
цифровата ера. 


