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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНР 
 
√ Теодор Дечев: Връщаме се в НСТС, ако се търси съгласие по въпроса с болничните 
Категорично продължаваме да настояваме първите 3 дни болнични да не се плащат от нас (работодателите) – заяви пред 
Радио София Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ). В договора, подписан от всички страни през 
2010 г., се казва, че работодателите поемат първите 3 дни за 1 година като антикризисна мярка. Сега сме 2019 година, а 
продължаваме да ги плащаме. 
Предложението да не плащаме ние първия ден не дойде от нас, припомни още Дечев. 
Той изтъкна, че породилата се дискусия трябва да подсети за 2 неща – за изтеклия срок на антикризисната мярка, както и 
да не си затваряме очите за фалшивите болнични. 
Наистина, ръстът на изплатените пари са дължи и на по-високия осигурителен доход, но е факт, че броят на болничните 
листове също е по-голям, допълни Дечев. 
Ще се върнем веднага в Тристранката (НСТС-бел.ред) в мига, в който видим точка за решаване на проблема с болничните. 
Не изкаме да се надхитряваме, а да се стигне до съгласие по разрешението на проблема. 
Чуйте целия разговор на Лилия Герчева и с Теодор Дечев. 
 
АИКБ 
 
√ БЪЛГАРИЯ ИМА СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ В HIGH LEVEL FORUM НА СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ 
На 18 ноември 2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви състава на сформирания High Level Forum на Съюза на капиталовите 
пазари (CMU). 28 експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции ще дадат 
своя принос, ще споделят идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюза на 
капиталовите пазари. Форумът е съставен от три подгрупи, фокусирани върху: 
• създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП; 
• развитието на структурата на европейския капиталов пазар, като се обръща особено внимание на това как новите 
финансови технологии могат да подкрепят този процес; 
• избор на инвестиции и достъпност до услугите на капиталови пазари за насърчаване на по-голямо участие на 
индивидуалните и дребни инвеститори. 
Председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и член на Съвета по капиталови 
пазари на Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и от октомври 2019 г. Председател на Националната 
комисия по корпоративно управление, Даниела Пеева, беше избрана да представлява интересите на малките пазари в 
първата подгрупа: създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху 
иновативните МСП. Форумът започна своята работа на 26 ноември 2019 г. и има за цел да представи набор от препоръки 
за политиката на Съюза на капиталовите пазари до края на май 2020 г. 
„Надявам се с професионалната си експертиза да дам своя принос при обсъждане на въпросите за бъдещето на Съюза на 
капиталовите пазари в Европа, но най-важната задача която си поставям е да бъда гласа на малките пазари, които имат 
специфични нужди и които най-много страдат от прекалената регулация, липса на инвеститорски интерес и ликвидност“, 
заяви Даниела Пеева 
 
√ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МСП 2021-2027 
В изпълнение на проект „Изготвяне на Национална стратегия за малки и средни предприятия (МСП) в България 2021 – 2027 
г.“, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи в държавите-членки на ЕС към Европейската комисия, 
чийто бенефициент е Министерство на икономиката, се организират регионални срещи с представители на малкия и 
средния бизнес, работодателски и синдикални организации, неправителствени организации и всички заинтересовани 
страни, които желаят да допринесат за разработването на „Национална стратегия за малки и средни предприятия“ за 
периода 2021 – 2027 г. 
Новият дългосрочен стратегически документ ще послужи за основа на следващата многогодишна финансова рамка (МФР) 
2021-2027 и ще определи единни политически приоритети и мерки с цел: 

▪ Подпомагане на заинтересованите институции да идентифицират стимулите и предизвикателствата, свързани с 
развитието на МСП в България; 

http://bnr.bg/post/101197447/teodor-dechev-aikb-vrashtame-se-v-tristrankata-ako-se-tarsi-saglasie-po-vaprosa-s-bolnichnite
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▪ Подобряване на стратегическата рамка за развитие на МСП в България, чрез установяване на интегриран подход, 
който да осигурява съответствие между целите и средствата за постигането им в отделните сектори. 

Една от ключовите стъпки за успешна реализация на проекта е консултирането със заинтересованите страни с оглед 
включването на регионални перспективи в стратегическия документ. За целта е предвидено провеждане на 6 (шест) 
регионални консултации за обмяна на мнения и идеи. 
Възползвайте се от приложените покани за регионални консултации, които ще се проведат: 

▪ в Русе, на 04 декември 2019 г. в Конферентна зала на Бизнес парк – Русе. 
▪ в Пловдив, на 11 декември 2019 г. в Дом на културата „Борис Христов“ (за да си запазите място, регистрирайте се 

до 09.12.2019 г.); 
▪ в София, на 15 януари 2020 г. в хотел „InterContinental“, Бална зала (за да си запазите място, регистрирайте се до 

13.01.2020 г.). 
Участието е безплатно. 
 
БТА 
 
√ БЪЛГАРИЯ ИМА СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ В HIGH LEVEL FORUM НА СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ  
На 18 ноември 2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви състава на сформирания High Level Forum на Съюза на капиталовите 
пазари (CMU). 28 експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции ще дадат 
своя принос, ще споделят идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюза на 
капиталовите пазари. Форумът е съставен от три подгрупи, фокусирани върху: 
o създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП; 
o развитието на структурата на европейския капиталов пазар, като се обръща особено внимание на това как новите 
финансови технологии могат да подкрепят този процес; 
o избор на инвестиции и достъпност до услугите на капиталови пазари за насърчаване на по-голямо участие на 
индивидуалните и дребни инвеститори. 
Председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и член на Съвета по капиталови 
пазари на Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и от октомври 2019 г. Председател на Националната 
комисия по корпоративно управление, Даниела Пеева, беше избрана да представлява интересите на малките пазари в 
първата подгрупа: създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху 
иновативните МСП. 
Форумът започна своята работа на 26 ноември 2019 г. и има за цел да представи набор от препоръки за политиката на 
Съюза на капиталовите пазари до края на май 2020 г. 
"Надявам се с професионалната си експертиза да дам своя принос при обсъждане на въпросите за бъдещето на Съюза на 
капиталовите пазари в Европа, но най-важната задача която си поставям е да бъда гласа на малките пазари, които имат 
специфични нужди и които най-много страдат от прекалената регулация, липса на инвеститорски интерес и ликвидност", 
заяви Даниела Пеева. 
 
Еcon.bg 
 
√ България има свой представител High Level Forum на Съюза на капиталовите пазари 
На 18 ноември 2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви състава на сформирания High Level Forum на Съюза на капиталовите 
пазари (CMU). 28 експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции ще дадат 
своя принос, ще споделят идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюза на 
капиталовите пазари. Форумът е съставен от три подгрупи, фокусирани върху: 
• създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП; 
• развитието на структурата на европейския капиталов пазар, като се обръща особено внимание на това как новите 
финансови технологии могат да подкрепят този процес;  
• избор на инвестиции и достъпност до услугите на капиталови пазари за насърчаване на по-голямо участие на 
индивидуалните и дребни инвеститори. 
 
Еconomy.bg 
 
√ Даниела Пеева е българският представител в High level forum на Съюза на капиталовите пазари 
Тя ще представлява интересите на малките пазари  
Даниела Пеева бе избрана за представител на България в High Level Forum на Съюза на капиталовите пазари (CMU). Тя бе 
избрана да представлява интересите на малките пазари в първата подгрупа: създаване на екосистема, позволяваща лесно 
привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните малки и средни предприятия (МСП).  
Пеева е председател на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България, член на Съвета по капиталови 
пазари на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), а от октомври 2019 г. и председател на Националната 
комисия по корпоративно управление. 
„Надявам се с професионалната си експертиза да дам своя принос при обсъждане на въпросите за бъдещето на Съюза на 
капиталовите пазари в Европа, но най-важната задача която си поставям е да бъда гласа на малките пазари, които имат 
специфични нужди и които най-много страдат от прекалената регулация, липса на инвеститорски интерес и ликвидност“, 
заяви Даниела Пеева. 

http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/11/SME_Strategy_Ruse_04.12.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/11/SME_Strategy_Plovdiv_11.12.pdf
http://bica-bg.org/wp-content/uploads/2019/11/SME_Strategy_Sofia_15.01.pdf
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На 18 ноември 2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви състава на сформирания High Level Forum на Съюза на капиталовите 
пазари (CMU). 28 експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции ще дадат 
своя принос, ще споделят идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюза на 
капиталовите пазари.  
Форумът е съставен от три подгрупи, фокусирани върху: 
• създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП; 
• развитие на структурата на европейския капиталов пазар, като се обръща особено внимание на това как новите 
финансови технологии могат да подкрепят този процес; 
• избор на инвестиции и достъпност до услугите на капиталови пазари за насърчаване на по-голямо участие на 
индивидуалните и дребни инвеститори.  
Форумът започна своята работа на 26 ноември 2019 г. и има за цел да представи набор от препоръки за политиката на 
Съюза на капиталовите пазари до края на май 2020 г. 
 
Example.com 
 
√ БЪЛГАРИЯ ИМА СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ В HIGH LEVEL FORUM НА СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ  
На 18 ноември 2019 г. Европейската комисия (ЕК) обяви състава на сформирания High Level Forum на Съюза на капиталовите 
пазари (CMU). 28 експерти от сектора на бизнеса и финансите, неправителствени организации и други институции ще дадат 
своя принос, ще споделят идеите и опита си за следващия етап на развитие и финализиране на проекта Съюза на 
капиталовите пазари. Форумът е съставен от три подгрупи, фокусирани върху: 
• създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху иновативните МСП; 
• развитието на структурата на европейския капиталов пазар, като се обръща особено внимание на това как новите 
финансови технологии могат да подкрепят този процес; 
• избор на инвестиции и достъпност до услугите на капиталови пазари за насърчаване на по-голямо участие на 
индивидуалните и дребни инвеститори. 
Председателят на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България и член на Съвета по капиталови 
пазари на Асоциацията на индустриалния капитал в България, както и от октомври 2019 г. Председател на Националната 
комисия по корпоративно управление, Даниела Пеева, беше избрана да представлява интересите на малките пазари в 
първата подгрупа: създаване на екосистема, позволяваща лесно привличане на капитал, с особено внимание върху 
иновативните МСП. 
Форумът започна своята работа на 26 ноември 2019 г. и има за цел да представи набор от препоръки за политиката на 
Съюза на капиталовите пазари до края на май 2020 г. 
„Надявам се с професионалната си експертиза да дам своя принос при обсъждане на въпросите за бъдещето на Съюза на 
капиталовите пазари в Европа, но най-важната задача която си поставям е да бъда гласа на малките пазари, които имат 
специфични нужди и които най-много страдат от прекалената регулация, липса на инвеститорски интерес и ликвидност“, 
заяви Даниела Пеева. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
В. Монитор 
 
√ Бюджет 2020 влиза за обсъждане във финансовата комисия на парламента  
Бюджетът за 2020 година, заедно с бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на държавното 
обществено осигуряване (ДОО), влизат на второ четете в парламентарната комисия по бюджет и финанси днес. 
На първо четене в пленарна зала финансовата рамка за следващата година бе приета на 13 ноември с гласовете на 123 
депутати. 
Бюджетите на НЗОК и ДОО бяха одобрени на първо четене ден по-рано. Новият бюджет на здравната каса предвижда с 
500 млн. лева повече за здравеопазване догодина. За болнична помощ са заложени 2 млрд. и 800 млн. лв., за лекарства - 
1 милиард и 200 млн. лв., за дентална помощ са отделени под 200 000 лв. 
Според финансовият министър Владислав Горанов бюджетът за догодина е балансиран и то добре. Сред набелязаните 
цели са увеличение на разходите за средно образование, удвояване на учителските заплати, инфраструктура с фокус в 
Северна България, увеличение на разходите за отбрана. Държавата е планирала да изхарчи толкова, колкото е събрала, а 
именно - 46,8 млрд. лв. 
Опозицията в лицето на БСП го оцениха като бюджет на застоя, а от ДПС посочиха, че липсват реформи. 
 
√ Депутатите дадоха „зелена светлина“ на мораториума за нови вузове 
Със 111 гласа „за“ депутатите дадоха „зелена светлина“ на мораториума върху откриването на нови вузове и филиали към 
държавните университети. Мярката е заложена в промените в закона за висше образование, които минаха на първо 
гласуване вчера. 
Той ще бъде в сила до приемането на национална карта на висшето образование, която трябва да определи 
професионалните направления, необходими за различните региони у нас. В проектозакона е предвидено в съответствие с 
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нея Народното събрание да предлага откриването, преобразуването, преименуването или закриването на висши училища, 
както и размера на тяхната субсидия. С предложените промени се регламентира още, че ректорите на вузовете ще 
сключват договори си образователния министър. Те ще му дават възможност за възлагане на определени политики, цели 
и задачи на висшите училища, ще имат и задължението да отчитат финансовото си състояние. 
Причина за дебат стана въпросът дали част от промените нарушават автономията на университетите. Депутатът от БСП за 
България Николай Цонков посочи, че основните органи в университетите са ректора, академичния съвет, но имало 
проблем с ограничаването на им. Нарушаването на автономията пък противоречало с конституцията. „Висшите училища 
са успели да се съхранят на базата на принципа на академичната автономия, самоуправление и академичните свободи. 
Виждаме рискове и проблеми в така предложените промени.“, заяви той. По думите му в законопроекта има положителни 
идеи като тези за акредитацията, но принципа на академична автономия трябва да бъде основен и затова трябва да се 
намери златното сечение между академичната свобода и контрола от страна на държавата. Цонков обясни, че поради тази 
причина парламентарната група на БСП за България ще се въздържи от гласуване на първо четене. 
„Имаме наши предложения, които ще направим между първо и второ четене с цел да отстраним неточности и да 
прецезираме някои текстове, да намерим баланса между качество, финансиране на висшето образование и регулиране от 
страна на държавата“, допълни той. 45 от всички 157 от далите своя вот гласуваха с „въздържал се“. 
Председателят на образователната комисия, която е водеща при разглеждането на закона, и депутат от ПП „ГЕРБ“ Милена 
Дамянова заяви, че не може да се говори за нарушаване на автономията на вузовете, а отваряне на държавните висши 
училища по отношение на процеса на обсъждане, вземане на решения. 
„В началото на прехода висшите училища получиха автономия и свобода, за която не бяха подготвени затова тя в известна 
степен се възроди. Отговорността ни се губи.“, коментира тя. Според нея е време да започне и дебат за промяна на модела 
на управление на университетите като академичната и финансовата част се разделят. 
Депутатът от ДПС Ерол Мехмед пък коментира, че всички се оплакват, че умните младежи напускат страната и че 2 млн. 
български граждани са извън родината, но държавата е тази, която трябва да предприеме мерки промени това. „Когато 
има над 50 висши учебни заведения за 5 млн. български граждани и свободните места всяка година са повече от 
завършващите ученици, следва ли държавата да предприеме необходимите мерки? Да, следва. Когато има разминаване 
между търсене и предлагане на пазара на труда следва ли държавата да се намеси? Да, и министърът е отговорен затова.“, 
попита реторично депутатът. Мехмед посочи, че Движението за права и свободи ще подкрепи всички предложения, в 
които парламентарната група съзира държавническа мисъл. Милен Михов от парламентарна група на „Обединени 
патриоти“ също смята, че държавата трябва да си върне контрола върху висшето образование, за да се подобри неговото 
качество. Той посочи, че това се изразява и в новия механизъм за назначаване на ректорите, праговете за възнаграждения. 
„Смятам, че между първо и второ четене трябва да се направи дебат, за да се формулират правни норми, които да 
гарантират надежден, сигурен контрол на държава върху функционирането на университетите и вън от съмнение това да 
бъде аргумент, че посягаме върху академичната автономия“, заяви Михов. 
След като изслуша мненията на депутатите, образователният министър Красимир Вълчев обърна внимание, че договорите 
ще бъдат в режим на публичност и пълна прозрачност. Той посочи, че една от негативните последици от автономията е 
разликата от 2,5 пъти във възнаграждението на младите и утвърдените преподавателите. Затова и със закона се предлага 
регламентиране на минимална работна заплата. 
По предложение на Милена Дамянова срокът за подаване на предложения между първо и второ четене бе удължен от 7 
на 16 дни. Това може да се случи до 13-ти декември. 
 
√ Вдигат данъците за старите коли и сделки с имоти в София  
Събраните пари ще се вложат в градския транспорт, паркове и обновяване на кварталите 
Данъците за най-мощните и замърсяващи коли и за възмездно придобиване на имущество в София ще бъдат вдигнати. 
Увеличението ще бъде минимално и е обвързвано с намаляването на замърсяването на въздуха и обновяване на 
кварталите, съобщи кметът на града Йорфанка Фандъкова, която представи промени в Наредбата за определяне на 
размера на местните данъци. 
По-скъпи данъци ще плащат шофьорите на коли с категория ЕВРО 1,2,3 и 4, както и автомобилите с по-висока мощност. 
„Това са двата компонента в данъка за автомобили, които по закон общините имат право да променят, за да реализират 
своите политики. Справедливият принцип е най-замърсяващите коли да плащат повече. За колите с най-малка мощност 
увеличението е от 3 до 10 лв., като то е за автомобилите с по-ниски екостандарти. За автомобилите до 100 конски сили, 
които са най-масовите в нашия град увеличението е между 7 и 40 лв., като 40 лв. е за колите с екостандарти 1 и 2. За 
автомобилите със стандарти 3 и 4 увеличението е със 17 лв.“ , обясни Фандъкова и допълни, че по отношение мощността 
на автомобилите се следва същата логика. Колите с най-ниска мощност до 74 киловата запазват най-ниския коефициент 
по закон, а тези с мощност над 74 киловата – ще да бъдат увеличени над минималните. Фандъкова уточни, че се очаква по 
тази начин да се съберат 18 млн.лв. повече, които ще бъдат насочени към обновяването на градския транспорт и 
озеленяване в кварталите. 
Данъкът върху безвъзмездно придобиване на имущество пък ще бъде вдигнат от 2,5% на 3%. От увеличението се очаква 
да бъдат събрани 20 млн.лв. повече. Парите ще отидат за ремонтиране на кварталите, като половина от тях директно ще 
бъдат дадени за управление на районните кметове. Фандъкова каза също, че по отношение на градския транспорт в 
икономическата рамка, която се подготвя и ще бъде предложена на обсъждане в Столичния общински съвет заедно с 
бюджета за следващата година, ще поиска да бъдат заложени и новите линии на довеждащия транспорт в „Овча купел“, 
Горна Баня и „Люлин“, информира кметът. 
Промените в наредбата ще бъдат качени за обществено обсъждане за месец. Ако СОС успее да ги гласува до края на 
годината, ще влезнат в сила от 2020 г. 
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БНТ 
 
√ Депутати одобряват за изслушване кандидатите за антикорупционен шеф  
Народните представители от Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика, ще заседават 
днес, като първа точка от дневния им ред е разглеждане на документите и приемане на Решение за допускане до 
изслушване на кандидатите за длъжността председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. 
Освен Сотир Цацаров, чиято номинация е предложена от ГЕРБ и „Обединени патриоти”, кандидат за председател на 
Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) е депутатът от ПП „Воля” Симеон Найденов. 
Обвинител номер едно внесе в парламента своята концепция, в която предлага нов структурен модел и правилник за 
работата на комисията във вторник. 
На 3 декември ще бъде изслушването на двамата кандидати в пленарната зала на Народното събрание. 
 
√ Министър Петков: Очаквам от институциите ефективни мерки за проблема с болничните  
Пенсията от втория осигурителен стълб не винаги ще компенсира намалението на пенсията по основния осигурителен 
стълб. Затова министърът на труда и социалната политика Бисер Петков препоръчва в такива случаи хората, на които 
предстои пенсиониране навреме да прехвърлят осигуровките си към НОИ. Това трябва да стане до 5 години преди 
придобиването на право на пенсия. В края на 2021 г. би трябвало да придобият право на пенсия от универсалните 
пенсионни фондове жените, родени след 31 декември 1959. Министър Петков коментира и актуалния в момента казус с 
болничните. 
Бисер Петков припомни, че през 2010 година осигурителите са поели първите три дни от болничните като антикризисна 
мярка. Преди това те са поемали първия ден от болничните. По думите му това е казус, който е в центъра на общественото 
внимание всяка година в момента, когато в парламента се разглежда бюджетът на ДОО. Наред с това не са малко 
осигурените, които злоупотребяват с болничните. 
Министър Петков отбеляза, че е нужно съгласие между работодатели, синдикати и държава за ефективни мерки. По 
отношение на пътищата за контрол над болничните той каза, че това е целта на тристранна комисия, но тъй като "въпросът 
е твърде комплексен, предполага комплекс от мерки". Социалният министър напомни някои положения, действали в 
миналото, като ограничение на срока на болничните за една година, които се плащат от работодателя, или намаляване на 
срока на болничните листове, както и засилване на последващия контрол. 
Министърът заяви, че има много предложения и очаква от ангажираните с проблема институции да се заемат сериозно с 
анализа им и да предложат конкретни експертни предложения за ефективни мерки по решаването му. 
Що се отнася до протестите на социалните работници в страната, министърът заяви, че вече е направено доста за 
подобряване на условията им на труд. 
 
√ Необходими ли са конституционни промени?  
Необходими ли са конституционни промени и какво очакват от новия главен прокурор - в студиото на "Още от деня" 
разговарят конституционният съдия Пламен Киров и преподавателят юрист Атанас Славов. 
Атанас Славов - преподавател юрист: Президентът направи няколко ясни заявки първо, с неподписването на първото 
предложение за избора на Гешев, второ - с вчерашното си изявление. Ключово е, че за първи път държавен глава толкова 
отчетливо постави въпроса за необходимостта от конституционна реформа в сферата на прокуратурата, нещо, което е 
изискване и достатъчно препоръки са давани от европейските институции, т.е. тези препоръки най-накрая намират 
отражение на най-високо ниво. 
"Конституционният съд е определил, че при изваждане на част от триединството на съд-прокуратура-следствие от 
съдебната власт, се нарушава балансът на трите власти, което предполага свикване на Велико народно събрание. Ако 
някой иска да свиква такова събрание, нека да води този дебат", категоричен беше конституционният съдия. 
Пламен Киров заяви още, че е скептичен да се обсъждат промени в Конституцията само по отношение на главния прокурор. 
Пламен Киров - конституционен съдия: Това е една мантра, която дълго време се повтаря в годините след 2015 г. Тогава 
се направи един опит да бъде променена Конституцията - сполучлив донякъде, защото беше поставен въпросът как така 
съдиите ще се месят при осъществяването на кадровата функция на ВСС при назначаването на прокурорите и обратното. 
Тогава ВСС се раздели на две колегии и днес берем плодовете на това разделение. Защото когато съответна колегия излезе 
с повече от едно предложение, тоест с алтернативни кандидатури, респективно за главен прокурор или за другите двама 
висши магистрати, то тогава ще се окаже, че другата колегия ще може да влияе върху излъчването на кандидат. 
"Видяхме главният прокурор директно да назовава кръг от граждански организации като негови опоненти, нещо, което е 
крайно притеснително и за гражданската свобода", каза Атанас Славов. 
Според Пламен Киров не бива да се надценява първоначалното възражение на президента и връщане на кандидатурата 
на Гешев във ВСС, защото Радев не е имал никакви забележки върху персоналните качества на кандидата. 
Пламен Киров: Бихме могли да очакваме, че при едно такова джентълменско споразумение той ще изпълни онова, което 
е поел като ангажимент във връзка с някои общественозначими дела. 
 
√ Агенция „Митници“ на среща с турските власти заради засиления граничен трафик  
Директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов се срещна снощи с турския зам.-министър на търговията Ръза Туна 
Турагай, съобщи пресцентърът на ведомството. Двустранната среща се проведе на ГКПП Капъкуле и по време на 
разговорите беше обсъден интензивният трафик от товарни автомобили на българо-турската граница при ГКПП Капитан 
Андреево. 



6 

 

Митническите и граничните власти на двата пункта работят на пълен капацитет и увеличаване на броя обработени 
автомобили не може да има без това да се отрази негативно на нивото на контрол, което е неприемливо и за двете страни, 
стана ясно по време на срещата. 
Беше постигната договорка комуникацията между българските и турските власти да продължи като се търсят варианти за 
транспортни алтернативи, които да бъдат използвани за осъществяване на доставките. 
В резултат на вече предприетите мерки от двете страни през последните години броят обработени товарни автомобили, 
преминаващи през ГКПП Капитан Андреево, непрекъснато се увеличава, за последните пет години броят на обработените 
камиони се е увеличил двойно. 
През октомври и ноември са обработени рекорден брой камиони. Ръстът на желаещи да преминат през ГКПП Капитан 
Андреево товарни автомобили от една страна е свързан с ремонта на ГКПП Хамзабейли (съпределния пункт на ГКПП 
Лесово), както и на икономическата конюнктура, която предполага активен стокооборот между Република Турция и 
Европейския съюз. 
След срещата заместник-министър на търговията Турагай и директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов дадоха 
съвместно изявление пред турски медии и отново подчертаха доброто сътрудничество между администрациите от двете 
страни и границата и поеха ангажимент да работят съвместно за по активна комуникация с превозвачите у нас и в Турция. 
Днес ще се проведе втора работна среща на ГКПП Капъкуле с участието на директорът на Агенция „Митници“ Георги 
Костов, заместник-директорът на ГД „Гранична полиция“ старши комисар Стоян Иванов и Якуп Сефер – заместник-
генерален директор на Генерална дирекция на митниците, Яшар Яман Оджак – ръководител на Тракийска регионална 
дирекция за митници и търговия и експерти от българските и турските гранични и митнически власти. 
След срещата директорът на Агенция „Митници“ Георги Костов, заместник-директорът на ГД „Гранична полиция“ старши 
комисар Стоян Иванов ще инспектират организацията на работа на българския пункт ГКПП Капитан Андреево. 
 
√ Какво ще представлява координационният център на НАТО във Варна?  
Военноморският център на НАТО във Варна ще има аналитични и информационни функции, съобщи министърът на 
отбраната Красимир Карачаканов за БНТ. Центърът няма да е база и ще координира действията и военноморските учения 
на съюзниците в Черно море. Подобни командни центрове Алиансът създава по целия Югоизточен фланг след събитията 
в Крим от 2014 г. 
Какво точно ще има във Варна - вижте повече в репортажа на Александър Марков. 
Военноморският координационен център на НАТО ще е в Пункта за базиране във Варна. Ще събира и анализира 
информация за съюзниците и ще координира ученията им. 
Красимир Каракачанов, вицепремиер по сигурността и министър на отбраната: Ние го искаме, но в конкуренция, от 
една страна, с Румъния, от друга страна - с Турция. И този център, пак подчертавам, не представлява изграждането на 
някаква ВМС база и струпване на някакво допълнително оръжие. 
Координационният център във Варна ще мине на подчинение на Обединеното военноморско командване на НАТО в 
Нортууд. 
Велизар Шаламанов, служебен министър на отбраната (08-11.2014 г.): Ще бъдат координирани дейностите по 
Адаптираното предно разполагане на силите на НАТО във връзка с решенията от 2014 г., тъй като има засилена 
военноморска активност и от страна на Русия, и от страна на НАТО, и на двустранна основа. Това ще позволи да бъде 
намален рискът от инциденти и в същото време да бъде повишена степента на осведоменост и на защита на нашите 
интереси в Черно море. 
След събитията в Крим от 2014 г. НАТО започна най-голямото подсилване на колективната отбрана след края на Студената 
война с акцент - Източния фланг. 
През 2016 г. беше създадено Засиленото предно присъствие с четири батальонни бойни групи в Балтийските републики и 
Полша. 
НАТО създаде и Адаптираното предно присъствие - втора, паралелна инициатива - в Румъния, България и Турция. 
Адаптираното предно присъствие означава: създаване на многонационална бригада от 5000 души в Румъния и повече 
кораби и учения на НАТО в Черно море под командата на Многонационалната дивизия "Югоизток" с участието на Украйна 
и Грузия. Целта: да се засили отбранителната и сдържаща позиция на НАТО по югоизточния фланг. 
Йенс Столтенберг, ген. секретар на НАТО - Черноморският регион е важен за НАТО. Имаме три крайбрежни страни там: 
Румъния, България и Турция и две партньорски: Грузия и Украйна. НАТО увеличи присъствието си в Черно море през 
последните няколко години. През април приехме пакет от мерки за Черно море: повече учения и обмен на информация. 
В България вече има Оперативен център за морски суверенитет, който е част от Бреговата радиолокационна система за 
контрол на корабоплаването и охрана на морската граница "Екран", но той е двустранен по линия със САЩ. 
Военноморският във Варна ще е по линия на НАТО. Съюзнически кораби на на черноморски държави не могат да 
присъстват повече от 21 дни в Черно море заради Конвенцията от Монтрьо. 
 
√ Съдът отстрани от длъжност директора на БАБХ-Бургас  
Съдът отстрани от длъжност директора на Областната дирекция по безопасност на храните в Бургас и четирима служители 
по искане на Специализираната прокуратура. 
Специализираният наказателен съд отстрани от длъжност петима служители в Областната дирекция по безопасност на 
храните в Бургас, сред които и директорът Георги Митев по искане на Специализираната прокуратура. 
През август 2019 г. те бяха привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група за искане 
и получаване на подкупи от собственици на търговски обекти - за да не бъдат проверявани и да не им бъдат съставяни 
актове за административни нарушения. 
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Съдът прие за основателно искането на прокуратурата за отстраняване от длъжност на обвинените, за да не могат да 
заличават или манипулират доказателства, както и да влияят на свидетели, чиито разпити предстоят. 
Определението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано. 
 
√ Одобриха Бюджет 2020 г. на ЕС  
Съветът на ЕС официално одобри споразумението за Бюджет 2020, постигнато с Парламента на 25 ноември. Финансовата 
рамка предвижда повече инвестиции за климата, работните места и младите хора. 
Това е последният годишен бюджет на настоящата финансова рамка 2014-2020 година, съобщи сайта на ЕК. 
Бюджетните приоритети за тази година са следните: 
- Над 500 милиона евро повече са посветени на действия, свързани с опазването на климата; 
- Подкрепа за младите: засилване на Еразъм и борба с младежката безработица 
- засилване на научните изследвания; 
- инвестиции в инфраструктура 
Парламентът е получил общо 850 милиона евро за своите приоритети. 
302 милиона евро повече са отделени за изследователски проекти, а 133 милиона евро повече има за инвестиции в 
мрежова инфраструктура (Механизъм за свързване на Европа). 
50 милиона евро за „Еразъм +” и 28,3 милиона повече са парите за Младежката инициатива за заетост (с допълнителни 50 
милиона евро, които трябва да бъдат добавени през 2020 г., ако е необходимо). 
 
√ Словакия забранява пластмасовите изделия за еднократна употреба от 2021 г.  
Словакия забранява пластмасовите изделия за еднократна употреба от 2021 г., присъединявайки се към борбата на 
Европейския съюз за намаляване на замърсяването на морето. Новият закон ще направи незаконна продажбата на 
пластмасови чинийки, чаши, прибори за хранене, бъркалки, сламки и други изделия сред подобни артикули. 
72 депутати гласуваха в подкрепа на законопроекта за управление на отпадъците, 30 - против и 32 се въздържаха. 
"Нашата цел е да мотивираме хората да изхвърлят отпадъците и производителите да произвеждат продукти, подлежащи 
на рециклиране", заяви министърът на околната среда Ласло Солимос след гласуването. 
Експертите по управление на отпадъците смятат, че законът ще предизвика бум в използването на биоразградими 
опаковки. 
"Очакваме новият закон да доведе до по-голямо използване на по-устойчиви алтернативи от възобновяеми източници - 
дърво, хартия или биопластика в ежедневието", каза Катарина Кретер, говорител на частна компания за рециклиране. 
Европейският съюз и Европейският парламент гласуваха за забрана до 2021 г. на пластмасови изделия за еднократна 
употреба като сламки, прибори за хранене и др. Европейската комисия изчислява, че около 70% от пластмасовите 
отпадъци затлачват световните океани, убивайки редица видове костенурки, тюлени, китове и морски птици до риби и 
миди. 
Учените предупреждават, че докато пластмасата бавно се разгражда, микрочастиците влизат в хранителните вериги и в 
крайна сметка се консумират от хората, като проучванията показват токсични следи в човешките отпадъци в Европа и Азия. 
 
Investor.bg 
 
√ Кабинетът раздаде почти 13 млн. лв. за допълнителни разходи 
Одобрен е трансфер от 6,8 млн. лв. по бюджета на съдебната власт и 3,3 млн. лв. за МВР 
Кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (МВР) за 2019 г. в размер 
до 3,3 млн. лв. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с 
издаването на българските лични документи, съобщиха от правителствената информационна служба. 
С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г., 
бюджетна програма „Администрация“ за 2019 г. в общ размер 140 046 лв., в т.ч. персонал - 104 721 лв. за ликвидацията на 
Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. 
Одобрени са също така вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни 
програми по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на 
Министерския съвет за настоящата година. 
С друго решение правителството одобри трансфер от 6,8 милиона лева по бюджета на съдебната власт за тази година за 
покриване на вече одобрени разходи. 
Кабинетът отпусна и над 530 хиляди лева за дейности по две национални програми за образованието за тази година. 
На днешното заседание правителството промени и план-сметката за разходите за местните избори. На Централната 
избирателна комисия са предоставени над 3 милиона лева допълнително за отпечатване на бюлетините за вота. 
 
√ Излишъкът в аграрната търговия на България достигна 1 млрд. евро за 2018 г. 
Износът и вносът на селскостопански стоки бележат увеличение съответно с 3,3% и 3,6% спрямо предходната година 
Аграрната търговия в България формира над 1 млрд. евро положително търговско салдо за 2018. Това става ясно от 
Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2019 година, съобщават от правителствената 
информационна служба. 
В документа се посочва, че износът и вносът на селскостопански стоки бележат увеличение съответно с 3,3% и 3,6% спрямо 
предходната година. По предварителни данни, през първото полугодие на 2019 г. нетният износ на аграрни стоки от 
страната възлиза на 340 млн. евро. Водещи продукти в структурата на селскостопанския експорт както през 2018 г., така и 
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през първите шест месеца на 2019 г., са житните и маслодайните култури, следвани от растителните мазнини, хлебарските 
и тестени сладкарски изделия, птичето месо, тютюна и др.  
По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2018, към края на юни 2019 г., са изплатени 
средства в размер на 1,650 млрд. лева на земеделските производители в страната. 
През 2018 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,698 млрд. 
лева по текущи цени, като в реално изражение се наблюдава относително запазване около нивото от предходната година. 
В рамките на 2018 г. по „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 - 2020 г. са извършени плащания в 
размер на 582,9 млн. лева, а по „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 - 2020 г. - около 14 млн. лева. 
В подкрепа на земеделските производители в страната, през годината са предоставени 270 млн. лева под формата на 
държавни помощи. 
В доклада са посочени приоритетите и целите на политиката в аграрния отрасъл, мерките и действията за тяхното 
постигане през 2020 г. 
 
В. Банкерь 
 
√ Колко ли криворазбани са "бюджетарските" промени в Закона за туризма?  
Нашенските законотворци все остават неразбрани. Движенията им са ту наляво, ту надясно и обикновено се озовават в 
ситуацията на една детска приказка, която завършва с ...прясно. 
Ярка илюстрация на тази им „неразбраност“ е вихрещия се вече трети ден скандал около второто четене на Закона за 
държавния бюджет. И по-точно - около текстовете, предложени от парламентарната бюджетарка на ГЕРБ Менда Стоянова 
и колегата й от "Обединени патриоти" Валери Симеонов. Предложения, които спокойно можеха да бъдат озаглавени "Анти 
Booking" и "Анти Airbnb". 
Идеята на двамата вносители е семпла: чрез категоризирането (според процедурите и правилата на Закона за туризма) на 
всички апартаменти и къщи, отдавани под наем чрез подобни платформи, и вкарването им в специален регистър, със 
свободната конкуренция на хотелите и хотелските комплекси е приключено. Просто в България е така: където ако искаш 
никой да не ти мъти водата, обзаведи го с държавна регулация и си гледай рахатлъка. Или поне така си мислеха "едни 
граждани". 
В интерес на истината, ако вносителите на скандалните поправки можеха да върнат световния часовник с 10-15 години 
назад, номерът им можеше и да мине. Защото по онова време смартфоните все още бяха лукс, а самолетите на лоукост 
компаниите "бръмчаха" главно над Южна Америка, Африка и Азия. 
Днес обаче друго. Ако  отрежеш възможностите на десетките платформи като Booking" и Airbnb да предлагат по 40-50 
алтернативни варианта за нощуване в едно населено място - с добро качество и на достъпни цени - масовият турист просто 
те забравя като дестинация. А забрави ли те той - забравят те и общодостъпните самолетни компании. И после какво се 
случва с градските ресторанти и барове? Ами със селския и екологичния туризъм? Ами с винените турове и феновете на 
тридневните купони по планини и морета, известни в бизнеса като "дълъг уикенд"? 
И чудото се случи. А Валери Симеонов и Менда Стоянова осъзнаха, че сметките им се оказаха по-криви и от крив макарон. 
След което... опитвайки се да излязат от собствения си капан, скочиха в друг - още по-собствен! 
Те не искали да вкарват никой в регулация, не били против платформите за споделено гостуване, а медиите, браншовиците 
и широката общественост нищо не били разбрали. И затова скачали като ужилени. 
Според Валери Симеонов нищо не било решено окончателно, защото още се умувало как точно да се подходи. 
"Целта е обхващане на голяма категория туристически обекти, които са изцяло в сивия сектор и не плащат и 
една  стотинка данъци, за разлика от останалите. Идеята е да се ограничи незаконното извършване на търговска 
дейност", заяви той в кулоарите на парламента. След това припомни, че преди година е бил вносител на законопроект, 
изискващ апартхотелите да плащат данък. А накрая призова медиите "да не защитават яростно тези, които нарушават 
закона, който  трябва да е еднакъв за всички!" 
За какви точно нарушения става дума обаче, не е много ясно тъй като при отдаване под наем от физически лица на 
апартаменти се дължи данък върху дохода на наемодателя. Той е в размер на 10%, а ставката е определена със закон. 
За плоския данък ни е мисълта. Тоест - за гордостта на управляващите, част от които продължават да са и Валери Симеонов, 
и партия НФСБ, и коалицията "Обединени патриоти". 
И за Закона за мерките срещу изпирането на пари, призван по волята на законодателя, да брани държавата от сивата 
икономика и нейната черна "посестрима". Доколкото ни е известно (а на "БАНКЕРЪ" в тази сфера са му известни страшно 
много неща, включително и нелицеприятни интимности), точно тези платформи признават плащания само и единствено 
по банков път. 
Всъщност, тук можем да "притурим" и още два нормативни акта - Законът за местните данъци и такси и Законът за местното 
самоуправление и местната администрация. Според нашето скромно мнение, те дават право на общините да си съберат 
полагаемото им се до стотинка. Така че няма защо други да носят отговорността за бездействието им.  
Колкото до екстравагантното оправдание на Валери Симеонов, че причината за предложението била "чрез тази промяна 
да се иска филтриране на интернет достъпа до тези платформи, ако в тях системно се появяват нерегистрирани 
имоти"...  Ако не внимание, то със сигурност не заслужава коментар.  
Колежката му Менда Стоянова, като един стриктен блюстител на режимите за пълнене на държавната хазна, се опита да 
"подпре" колегата си Симеонов с експертно мнение: промените се отнасяла главно за онези, които не плащали данъци и 
това бил начина те да бъдат дисциплинирани. Тя е на мнение, че потебителите на онлайн платформите за настаняване, 
нямало да бъдат засегнати и затова текстът за интернет филтриране не трябвало да отпада. 
"В момента за една касова бележка НАП може да запечата временно един обект, а това не може да се случи, ако някой 
друг не изпълнява закона. Тъй като това е един нов бизнес в България. Още повече, че този бизнес при всички случаи 
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над 90 % се осъществява онлайн, няма как да не работим за регулирането му. Това е начинът, по който се опитваме 
да го направим", посочи Стоянова. И добави: 
„Искам да успокоя всички хора, които правят този бизнес, че нямаме за цел да увеличаваме тяхната 
административна тежест. Нещо повече - според настоящия Закон за туризма всички те са длъжни, преди да 
осъществяват тази дейност, да се категоризират и впишат в националния регистър за местата за настаняване. 
Сега ще ги освободим от възможността, от задължението да се категоризират и ще остане само вписването им в  
регистъра за хотелските настанявания“. 
Що се отнася до подозренията, че тези предложения са лобистки и са полза на хотелиерите, Менда Стоянова гордо 
определи себе си като "Лобист за бюджета". 
Какво да добавим в заключение? 
Ами само няколко неща. 
Първо - проектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет, внесен от Валери Симеонов и Менда 
Стоянова е незаконен, защото няма нищо общо със Закона за нормативните актове (с извинение за повторенията) и с 
Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Просто няма финансова обосновка, няма обществено 
обсъждане, няма... нищо. 
И второ - дори и най-прекрасни да са предложенията на Валери Симеонов и Менда Стоянова, мястото им не е в преходните 
и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, тъй като в тях няма и половин дума за материята, която той 
урежда.  
 
БНР 
 
√ Повишаване на пътуванията на българи зад граница и на чужденци у нас през октомври  
През октомври 2019 година броят на пътуванията на български граждани в чужбина и на посещенията на чужденци в 
нашата страна се увеличават с близо 4% спрямо година по-рано, но бележат очаквано отстъпление от рекордните 
исторически върхове, достигнати през летния ваканционен сезон, показват данни на Националния статистически институт 
(НСИ). 
Пътуванията на българи в чужбина през миналия месец се увеличиха с 4,1% на годишна база до 473,3 хиляди (спрямо 
октомври 2018-а), но отстъпват за трети пореден месец от рекордните 779,5 хиляди пътувания зад граница, отчетени през 
юли. 
Най-солидно увеличение на пътуванията на българи зад граница е отчетено в посока към Сърбия (ръст с 12,15), Турция (с 
9,0%), република Северна Македония (с 5,3%), Германия (с 4,7%), Австрия (с 4,1%), Румъния (с 3,7%), Гърция (с 0,25) и други, 
като в същото време намаляват пътуванията на български граждани към Унгария (спад с 9,0%), Франция (с 4,6%), Италия (с 
1,5%), Белгия (с 0,6%) и други. 
През октомври 2019 година най-голям брой български граждани са пътували в посока Турция (115,9 хиляди), следвана от 
Гърция (100,4 хиляди), Сърбия (36,5 хиляди), Румъния (34,9 хил.), Република Северна Македония (26,6 хил.), Германия (26,6 
хил.), Австрия (16,6 хил.), Обединеното кралство (16,3 хил.), Италия (15,1 хил.) и Испания (12,6 хил.). 
Пътуванията през октомври на българи зад граница с цел почивка и екскурзия са в размер на 27,3% от общия дял, 
пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - в размер на 44,0%, докато 
пътуванията със служебна цел са 28,7% от техния общ брой. 
Посещенията на чужденци в България пък нараства през октомври с 3,7% на годишна база до 766,4 хиляди броя, макар че 
отстъпват с около 1,5 милиона от техния рекорден връх от 2,3252 милиона, достигнат през август (в края летния 
туристически сезон). 
Делът на гражданите от ЕС от общия брой чужденци, посетили нашата страна през миналия месец, е достигнал 52,2%, или 
с 2,6% по-малко в сравнение с десетия месец на 2018 година. 
През октомври намаляват посещенията на граждани от Полша (спад с 32,7%), Италия (с 19,7%), Холандия (с 11,7%), Белгия 
(с 10,9%), Германия (със 7,1%) и други, като същевременно се увеличават посещенията на граждани от Обединеното 
кралство (с 10,2%), Австрия (с 8,2%), Гърция (с 3,2%), Румъния (с 1,5%) и други. 
През октомври повишение с 9,8% бележат посещенията на граждани от групата "Други европейски страни", като най-голям 
ръст от 17,8% отчитат посещенията в нашата страна на граждани от Турция, показват данните на НСИ. 
Преобладава делът на посещенията в България с други цели - 45,4%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия 
- 35,8% и тези със служебна цел – 18,8%. 
Най-голям брой посещения в България през октомври 2019 година са реализирали гражданите от Румъния (144,8 хил.), 
Турция (125,8 хил.), Гърция (99,7 хил.), Република Северна Македония (57,9 хил.), Сърбия (53,9 хил.), Германия (39,1 хил.), 
Украйна (27,1 хил.), Обединеното кралство (21,3 хиляди), Израел (14,8 хил.) и Полша (13,6 хил.). 
 
√ Избират ректор на ЮЗУ "Неофит Рилски"  
Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски" започна малко след 10 ч. За водещ бе избрана проф. Габриела Белова от ПИФ. 
В Общото събрание участват 305 преподаватели, служители и студенти от висшето училище. В началото всички 
присъстващи почетоха паметта на Стефан Данаилов, който е бил преподавал в ЮЗУ.  
Първа точка в дневния ред бе докладът на досегашния ректор – проф. д-р Борислав Юруков, за състоянието и дейността 
на университета през изминалия мандат. В доклада проф. Юруков подчерта, че именно през неговия мандат ВУЗ-ът е 
получил най-високата акредитационна оценка в своята история. През изминалите четири години студентите са се 
обучавали в 30 направления по 232 образователни програми. ЮЗУ е включен в три национални програми с участието на 
всички факултети, допълни ректорът. Изпълнени са и проекти, пряко финансирани от Брюксел. Проф. Юруков се фокусира 
и върху успехите, касаещи благоустрояването и допълването на материалната база на университета.  
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"Изминалият мандат беше изпълнен с много събития. Имаме готовност и трябва да стимулираме по всякакъв начин 
академичната общност", каза проф. Юруков.  
На Общото събрание бе избран председател на Комисията по провеждане на избора за ректор на ЮЗУ. Това е проф. Валери 
Лазаров. В надпреварата за поста се включват досегашният ректор – проф. д-р Борислав Юруков, бившият ректор проф. 
Иван Мирчев, досегашните зам.-ректори проф. Антони Стоилов и проф. Георги Апостолов, както и бившият зам.-ректор 
доц. Траян Попкочев. Гласуването ще бъде тайно в 6 секции.  
Предстои и избор на председател и зам.-председател на Общото събрание на ЮЗУ "Неофит Рилски". Проф. Габриела 
Белова и проф. Марио Митов са единствените кандидати за съответно -председател и зам. председател на Общото 
събрание на университета. Кандидатите за ректор изложиха своята визия за развитието на висшето училище. Проф. Иван 
Мирчев обеща увеличение на заплатите, замразяване на семестриалните такси и таксите за общежития, както и 
увеличение на студентските стипендии. Доц. Траян Попокочев, заяви че е необходима финансова стабилност и съвременно 
обучение, базирано на научни изследвания. Според доц. Попкочев трябва да се привличат повече докторанти от чужбина. 
Проф. Георги Апостолов заяви, чепрез последните 4 години е изпълнявал стриктно задълженията си като зам. ректор и 
поиска доверието на колегите си в името на промяната. Проф. Антони Стоилов обеща на студентите Стипендия на ректора. 
По думите му няма да бъдат увеличавани таксите на обучаващите се. Той сподели и идеята си за разкриване на 
медицински кабинет и аптека. И четиримата кандидати за ректор на ЮЗУ отправиха критики към досегашния- проф. 
Борислав Юруков. При представянето си като кандидат отново за ръководния пост, проф. Юруков заяви, че няма да 
отговаря на критиките на неговите колеги. В своята концепция той залага на запазването на финансовата стабилност, 
привличане на дарители и спонсори и откриването на Медицински факултет. На студентите, присъстващи на Общото 
събрание, той не обеща замразяване на семестриалните такси, но сподели, че ще се увеличава размерът на стипендиите. 
 
√ Европарламентът одобри новата ЕК 
Промяна в името на ресора на Мария Габриел 
На съвместен брифинг с председателя на Европейския парламент Давид Сасоли, председателят на Европейската комисия 
Урсула фон дер Лайен заяви: 
"Днес успяхме да получим стабилно и широко мнозинство. Затова аз смятам този вот и за вот за промяна на дневния ред" 
и подчерта, че Европа има уникалния шанс да преживее тази промяна в три области - по-добър климат, дигитализация и 
геополитическа Комисия.  
"Убедена съм, че миграцията ще остане като явление, трябва да развием всеобхватен подход към нея - човешки и 
същевременно ефективен", каза още Фон дер Лайен и подчерта, че е необходим нов пакт, в който всяка страна-членка да 
покаже солидарност.  На въпрос за новата многогодишна финансова рамка тя каза, че ЕС има нужда от бюджет, който ще 
е различен от бюджета от предишните 7 години.  
С голямо мнозинство - 461 гласа "за", 157 "против" и 89 "въздържал се" Европейският парламент даде подкрепа за състава 
на комисията Фон дер Лайен. 
Комисията Фон дер Лайен получи подкрепата на трите големи партии - Европейската народна партия, Прогресивния 
алианс на социалистите и демократите и "Обновете Европа" и така ще встъпи в длъжност от 1-ви декември. Фон дер Лайен 
определи основната цел на Комисията - Зеления пакт, като "преход на поколението към климатичен неутралитет в средата 
на века" и подчерта:  
"В регионите, в които трябва да се направи по-голяма от максималната стъпка, ние ще подкрепим хората и бизнеса с 
целенасочен преходен механизъм. Той ще пресича различни фондове и инструменти и ще привлича частните инвестиции, 
които са ни необходими. Европейската инвестиционна банка ще бъде наш надежден партньор за постигането на тази цел".  
За Северна Македония и Албания тя заяви: 
"Убедена съм, че Северна Македония и Албания, към които имахме големи изисквания, заслужиха да започнем преговори 
за присъединяване. Трябва обаче да убедим Европейския съвет - голяма част от него е съгласна, но трябва да убедим 
всички". 
Промени в името на ресора на българския еврокомисар Мария Габриел 
Новоизбраният председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи по време на днешното си изслушване 
в Европейския парламент за промени в името на ресора на българския еврокомисар Мария Габриел. 
"Културата и образованието са това, което свързва историята ни с нашето бъдеще. Те ни правят уникални - нашата душа, 
култура, разнообразие, наследство. Знам, че с Мария Габриел те са в сигурни ръце. Затова се радвам да съобщя, че нейният 
ресор ще бъде преименуван на комисар по иновациите, изследванията, културата, образование и младеж", заяви пред 
евродепутатите в Страсбург Урсула фон дер Лайен. 
Доскорошната министърка на отбраната на Германия обяви също твърда решимост за борба с климатичните промени, 
които са "екзистенциално" предизвикателство. И обеща да се погрижи за осигуряването на средства за адаптирането на 
икономиките към по-ниско потребление на фосилни горива. 
"Нямаме нито един момент за губене в борбата с климатичните промени", подчерта тя и допълни:  
"Това е екзистенциален проблем за Европа и света. Как да не е такъв, след като 85 на сто от хората, които живеят в крайна 
бедност, живеят в 20-те страни, които са най-уязвими от климатичните промени? Как да не е екзистенциален, след като 
Венеция е под вода, горите в Португалия опожарени, реколтата в Литва намалена наполовина заради сушата? Несъмнено, 
това се е случвало и преди, но не и с такава честота и интензивност. И ние нямаме нито един миг за губене в борбата срещу 
климатичните промени". 
Без британски еврокомисар в новата ЕК 
Новата комисия започва мандата си без британски еврокомисар след отказа на премиера Борис Джонсън да номинира 
кандидатура на Обединеното кралство, мотивирайки се с извънредните избори. Три страни - Унгария, Румъния и Франция 
пък трябваше да представят нови кандидати, след като унгарецът Ласло Трочани и румънката Рована Плумб бяха уличени 

http://bnr.bg/post/101172347/ep-othvarli-kandidatite-za-evrokomisari-ot-rumania-i-ungaria
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в конфликт на интереси, а французойката Силви Гулар не бе одобрена от парламентарните комисии по индустрия и 
вътрешен пазар след второ изслушване.  
В понеделник новият състав на Европейската комисия получи зелена светлина от Съвета на ЕС. Запознати твърдят, че 
новата Комисия няма да взема ключови решения по каквито и да било въпроси, докато не бъде изяснен въпросът с 
британския комисар, тъй като може да бъде уязвима юридически. 
 
√ Ръст на кражбите на криптовалути до 4,4 млрд. долара  
Кражбата на криптовалута е скочила много рязко през 2019 в сравнение с миналата година, като повече пари са изтекли 
през дигиталните борси и през престъпниците, които искат да извършат по-крупни по размер кражби, сочи доклад на 
блокчейн компанията CipherTrace, с който разполага Ройтерс. 
Загубите от престъпления с цифрови валути са нараснали до 4,4 млрд. долара през първите девет месеца на настоящата 
година, което е с над 150% повече спрямо кражбите на криптовалути за 1,7 млрд. долара през цялата 2018 година. 
"Увеличението от 150% на кражбите на криптовалута и измама отразява как престъпниците се приспособяват за по-големи 
и по-добри "удари", заяви пред Ройтерс изпълнителният директор на CipherTrace Дейв Дживънс и допълни: "Малките 
хакерски атаки често са лесни за защита, но целенасочените атаки са много по-доходоносни". 
Криптовалутите привлякоха интензивен регулаторен контрол по целия свят, тъй като разработчиците и участниците на 
криптопазарите се стремят да прокарат дигиталните валути във водещия поток на търговия на финансови активи. 
Според CipherTrace два големи "удара" са били в основата на силния ръст на кражби през тази година. 
При една от измамите потребителите и клиентите са загубили 2,9 млрд. долара от предполагаема "Схема на Понци", 
включваща криптопортфейли - PlusToken. Другата значима измама тази година е била за 195 млн. долара, при която 
клиенти са загубили пари от канадската криптоборса QuadrigaCX. 
В доклада на CipherTrace обаче се съобщава, че през третото тримесечие секторът на дигитални валути е отчел кражби и 
измами за едва 15,5 млн. долара, което е най-ниското ниво от две години насам. 
Докладът също така показва, че от най-големите 120 глобални електронни борси за криптовалути цели 65% имат слаби 
изисквания за познаване на клиентите (KYC). "Без съмнение това ще има последици, тъй като регулаторните органи се 
стремят да споделят информацията за KYC в световен мащаб", посочиха от CipherTrace. 
 
√ ЕС предприема мерки по отношение на банковите лоши кредити  
Посланиците към ЕС одобриха в сряда позицията на Съвета на Европейския съюз по предложение за обща рамка и 
минимални изисквания за извънсъдебния механизъм за възстановяване на средства по кредити, гарантирани с 
обезпечение, в случай че кредитополучателят не е в състояние да ги изплати. 
Ефективното извънсъдебно изпълнение може да спомогне да се избегне натрупването на необслужвани кредити, тъй като 
предоставя на банките правни инструменти за по-бързо възстановяване на обезпеченията. 
"Необслужваните кредити в ЕС са на най-ниското си равнище от финансовата криза насам поради по-благоприятната 
икономическа ситуация и редицата мерки, които бяха предприети за премахването им от счетоводните баланси на 
банките", отбеляза  Мика Линтила, министър на финансите на Финландия и допълни: "Въпреки това в някои държави 
членки броят на лошите кредити остава висок и е необходимо да се гарантира, че в бъдеще те няма да продължат да се 
натрупват. Ето защо е важно на банките да се предоставят правни инструменти за бързо възстановяване на средства по 
необслужваните кредити, без да се минава през съд, като същевременно се гарантира високо равнище на защита на 
кредитополучателите". 
Предложеният нов механизъм за ускорено извънсъдебно изпълнение по обезпеченията ще се договаря предварително 
между кредитната институция и кредитополучателя, обикновено при отпускането на кредита. Той ще се прилага само за 
бизнес кредити, като се изключват потребителските кредити, както и тези, при които за обезпечение се използва основното 
жилище на кредитополучателя. 
В случай че този нов механизъм е бил договорен между страните и кредитополучателят спре да изплаща кредита, 
обезпечението се оценява и се продава (чрез частна продажба или публичен търг) или се усвоява (чрез прехвърляне на 
собствеността на кредитора), като постъпленията до размера на непогасената сума се връщат на кредитора. 
Целта на предложените правила е да се постигне баланс между интересите на кредитора и на кредитополучателя по 
различни начини. 
Например, кредиторът трябва да даде известно време на кредитополучателя да направи дължимите плащания и да 
избегне принудителното изпълнение. Кредитополучателят също така има правото да оспори пред съд изпълнението или 
правото на кредитора да пристъпи към изпълнение по обезпечението. Кредиторът ще може да задържа постъпленията 
само до размера, необходим за покриване на непогасените суми по кредита. Остатъкът се изплаща на кредитополучателя 
или на други кредитори. 
Държавите-членки на ЕС могат също така да решат, че дори ако постъпленията от обезпечението са по-малки от размера 
на непогасената сума по кредита, той се счита за изцяло уреден. 
Предложената директива допълва правилата за превантивното преструктуриране и предоставянето на втори шанс на 
дружествата, приети от Съвета на 6 юни 2019 година. Първоначалното предложение за директива, представено от 
Европейската комисия, включва и част, посветена на развитието на вторичните пазари на необслужвани кредити. Съветът 
вече прие позицията си по тази част на 27 март 2019 година. 
С одобрената вчера позиция на посланиците от ЕС, Съвета на Европейския съюз изразява готовност да започне преговорите 
с Европейския парламент, веднага щом самият парламент постигне съгласие относно своята позиция по този въпрос. 
 
 
 

http://bnr.bg/post/101196124/savetat-na-es-odobri-evrokomisarite-v-komisiata-fon-der-laien
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√ Шведският апелативен съд отхвърли жалба на "Газпром" по дело на "Нафтогаз" за $2,56 млрд.  
Апелативният съд на Швеция (Svea) отхвърли в сряда жалба на "Газпром" относно решение на Арбитражния институт на 
Стокхолмската търговска камара от 2018 година, според което руската газова компания трябва да плати 2,56 млрд. долара 
на украинската "Нафтогаз". 
Шведският апелативен съд публикува изявление, в което се казва, че решението е окончателно и "Газпром" няма право на 
повече обжалвания. 
Разгледаната жалба на "Газпром" е свързана с решение на Стокхолмски арбитражен съд от март 2018-а година, че руската 
компания трябва да плати 2,56 млрд. долара на украинската държавна компания за природен газ "Нафтогаз". Решението 
беше взето във връзка със спор между две компании за транзит на природен газ през Украйна. Същата съдебна инстанция 
се произнесе в полза на „Нафтогаз“ и през декември 2017-а година. 
Общите искове на "Нафтогаз" спрямо "Газпром" в отделни, но свързани спорове, възлизат на 125 милиарда долара. 
Днешното окончателно решение на Апелативния съд на Швеция е факт, след като през миналата седмица руският газов 
гигант изпрати оферта до "Нафтогаз" с предложение за продължаване на сътрудничеството по транзита на природен газ 
между двете държавни енергийни компании, като "се взе предвид прогнозата за търсенето на газ от европейските 
потребители за 2020 година". 
Предложението обаче зависеше от оттеглянето както от страна на "Нафтогаз", така и от "Газпром", на множество съдебни 
дела, включително на спора, който приключи с решението на Шведския апелативен съд. 
Министърът на енергетиката и околната среда на Украйна Алексей Оржел обаче определи като "неприемливо" 
предложението на "Газпром" за продължаване на действащия или сключване на нов договор за транзит на газ през 
страната. 
 
News.bg 
 
√ С 20 млн. лв. от европрограма купуват медицински вертолет  
С 20 млн. лв. ще бъде закупен медицински хелипотре за въздушно спасяване и превоз на пациенти. Вертолетът трябва да 
бъде закупен от МЗ, а средствата ще бъдат предоставени от допълнителното финансиране за над 108 млн. лв. по 
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Програмата се управлява от МРРБ. 
Нужно е да бъдат анализирани и идентифицирани най-подходящите площадки за излитане и кацане. Целта е да имат 
достъп до санитарен въздушен транспорт, както и трансплантация в цялата страна. 
Страната ни към момента не разполага с медицински хеликоптер, като в единични случаи за тази цел се използват военни 
хеликоптери. 
В момента със 163 млн. лв. от ОПРР се ремонтират и всички спешни медицински центрове в страната и се доставят 400 
нови линейки. 
Новината бе съобщена от МРРБ по време на 15-то заседание на Комитета за наблюдение на програмата. 
Допълнителните средства ще се оползотворят и за рехабилитация на 134 км републикански пътища, енергийна 
ефективност на сгради в малките общини и ново спортно оборудване на 80 професионални гимназии. 
За рехабилитация на републиканските пътища се предоставят още над 57 млн. лв. Парите са и за изграждане на 
интелигентна транспортна система за повишаване на пътната безопасност, решиха още членовете на комитета. 
С 55 млн. лв. Агенция "Пътна инфраструктура" ще може да ремонтира още шест пътни отсечки с дължина 134 км, 
свързващи 11 общини в шест области.  
Пет от допълнителните отсечки са в Северна България. 
Участъците, които ще се ремонтират, са Мизия -Оряхово - Крушовене в област Враца; Поликраище - Елена - Сливен в 
областите Сливен и Велико Търново; Русе - Кубрат - Исперих - Дулово в областите Русе и Разград; Полски градец - 
Тополовград - с. Устрем в област Хасково; Каблешково - Межден в област Силистра и участък от пътя Варна - Белослав - 
Разделна - Падина - Житница в област Варна. От началото на настоящия програмен период с 377 млн. лв. по ОПРР се 
финансира рехабилитацията на други 24 пътни отсечки с обща дължина близо 505 км. 
С малко над 2 млн. лв. ще финансират проект на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" за 
интелигентна транспортна система. Системата ще помага на водачите с навременна информация за пътната обстановка и 
състоянието на пътната мрежа, включително и наличие на инциденти. 
Транспортната система ще се състои от сензори, метеорологични и пътни станции, интелигентни електронни пътни знаци 
с променливо съдържание и възможност за засичане на скорост. Те ще са разположени в критични точки, определени след 
анализ на транспортното натоварване, специфични данни за климатичните условия - честота на валежи от дъжд и сняг, 
мъгла, потенциални опасности от заледяване и др. 
"Очакваме така да допринесем за намаляване на броя и тежестта на пътнотранспортните произшествия, засилването на 
контрола на движение по републиканските пътища и подобряване на ефективността на пътното поддържане", коментира 
зам.-министър Николова. 
Допълнителни близо 25 млн. лева ще получат 28-те малки общини и периферни райони в страната за саниране на жилищни 
и обществени сгради. Към тази сума ще има и допълнително още 14 млн. лв. спестен ресурс, който предстои да се насочи 
към тях в края на месеца. Така общият бюджет ще достигне близо 40 млн. лв. 
Вече се дава и възможност за саниране на сгради с повече от 35 апартамента. От началото на програмния период по ОПРР 
се изпълняват 202 проекта за енергийна ефективност на стойност 204 млн. лв. в 28-те малки общини, информират от МРРБ. 
По същата оперативна програма Министерството на образованието и науката ще получи около 6,2 млн. лв. за ремонт.  
С над 4,5 млн. лв. от тези 6,2 млн. лв. ще бъдат ремонтирани 7 професионални гимназии и Тракийския университет. С 
останалите над 2,5 млн. лв. около 100 средни училища в страната ще получат ново спортно оборудване. За обновяване на 

https://bnr.bg/horizont/post/101193413
https://bnr.bg/horizont/post/101193413
https://bnr.bg/horizont/post/101193489
https://bnr.bg/horizont/post/101193489
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училища са инвестирани 618 млн. лв. от ОПРР, като до момента са ремонтирани 80 сгради - 49 училища, 26 детски градини 
и 5 университета. 
Към днешна дата министерството отчита договорен 86% от ресурса на програмата, което е 2,5 млрд. лв. 
Над 1,5 млрд. лв. са разплатените средства по проекти на бенефициентите, а близо 30% или 1 млрд. лв. са възстановените 
средства от ЕК. По думите й няма риск от неизпълнение на програмата. 
 
В. Дума 
 
√ На опашката сме в ЕС по дял на фирмените инвестиции  
България е една от единадесетте държави в Европейския съюз (ЕС), в които инвестициите още не са се възстановили до 
предкризисните им нива. Това констатира Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в годишния си доклад за 
инвестициите, който обобщава резултатите от годишното проучване сред 12 500 предприятия в Европа. По-голямо 
изоставане се отчита само в Гърция. Другите държави, в които инвестициите буксуват, са Словения, Румъния, Кипър, 
Португалия, Испания, Латвия, Финландия, Хърватия, Литва - т.е. повечето страни от Източна и Южна Европа. 
На фона на данните, че 85% от фирмите в ЕС правят инвестиции, като делът им достига 95% във Финландия и Словения, в 
България този дял е най-нисък в ЕС - 67%, сочат още данните. Същевременно се очаква България да е сред страните в ЕС, 
в които държавните инвестиции ще засилват значението си в националните бюджети. 
Бюджетните планове показват, че инвестициите се колебаят около 2,9-3% от европейския брутен вътрешен продукт (БВП), 
което е под дългосрочна средна стойност от 3,2%. 
Инвестиционната активност в ЕС като цяло се е възстановила от рецесията, като инвестициите възлизат на близо 21,5% от 
БВП на блока, отбелязвайки по-бърз ръст от икономиката от 2013 г. насам, показват данните на ЕИБ. Това е с 0,5 процентни 
пункта над дългосрочното средно ниво. 
Фирмите обаче са песимистично настроени по отношение на политическата и регулаторна среда и сега очакват 
макроикономическият климат да се влоши на фона на спадащото търсене на европейския износ и отслабващото 
производство. Търговските войни и Brexit също допринасят за изострянето на напрежението. Така броят на фирмите в ЕС, 
които планират да намалят инвестициите, се увеличава за първи път от четири години. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 28 ноември  
БНТ, „Сутрешен блок" 

- След взрива в Пирогов - На живо: Какви са версиите за инцидента в спешната болница 
- С колко ще поскъпнат данъците в София през новата година 
- Защо Светият Синод призова да се отложи Закона за социалните услуги 
- Ден преди големите намаления. За какво да внимаваме при пазаруванията в "Черния петък" 
- В памет на Стефан Данаилов. Спомените на студентите му и колегите 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Спомени за легендата Стефан Данаилов: Историята на едно 40-годишно приятелство. В студиото Мариус Донкин, 

директор на Народния театър „Иван Вазов". 
- Учениците на Мастера - вече театрални звезди! Какво им даде големият актьор? 
- След взрива в „Пирогов" - какви са мерките за сигурност в най-голямата спешна болница у нас - коментар на 

бившия директор д-р Спас Спасков. 
- На живо от Албания: Как продължават спасителните работи в най-засегнатия от трусовете град Дуръс? 
- Тема: За какво се договориха българският и американският бизнес при срещата си в Белия дом? 

Нова телевизия, „Здравей България" 
- Пост на прицел! Ексклузивно - Валери Симеонов отговаря на протестиращите. 
- Рекордна кражба заради виртуален любовник. Как служителка на банка източи близо 1 млн. лв. от сметки на 

клиенти? 
- Истината за взрива. Какво се случи в "Пирогов"? 
- Защо психично болен мъж заплашва съседите си с мачете и газов пистолет, вместо да се лекува в болница? 
-  Спира спешният прием в Педиатрията! На живо - кой що поеме тежките случаи? 
- Поръчваш луксозно палто, получаваш яке - втора употреба. Защо десетки жени бяха измамени след покупка в 

интернет? Всичко за схемата - в „На твоя страна". 
- Спомени за Мастъра. За уроците и цената на славата - в памет на Стефан Данаилов. 
- Нов сезон на Hell's Kitchen. Шеф Виктор Ангелов отново търси най-добрите в кухнята. 

 
√ Предстоящи събития в страната за 28 ноември 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе заседание на Народното събрание. 
- От 19.00 часа в Учебен драматичен театър при НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов" вицепрезидентът Илияна Йотова ще 

присъства на спектакъла „Дойдох! Изпях! Победих!" на Класа по музикален театър в Българско училище „Гергана" 
- Ню Йорк. 

- От 10:00 часа в двореца „Врана" Н.В. Цар Симеон II ще вземе участие в кръгла маса на тема: "Европа без стени. 
Какво ни обединява днес - либерален поглед". 
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- От 10.00 часа в заседателната зала на Ректората, ет. 2 в сградата на УАСГ на бул. „Христо Смирненски" № 1под 
патронажа на вицепремиера Марияна Николова Държавната агенция по метрологичен и технически надзор и 
Университета по архитектура, строителство и геодезия ще проведат Кръгла маса на тема „Управление и безопасна 
експлоатация на язовирите в Република България". 

- От 09:30 часа в София Тех Парк, зала 125 на сграда Лабораторен комплекс, ще се проведе национална кръгла маса 
на тема „Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск чрез изграждане на научно-
приложна инфраструктура по сеизмично инженерство". 

- От 10.00 часа в парк хотел „Витоша" на ул. „Росарио"-1, Министерство на правосъдието ще представи публично 
Информационна система на съдебното изпълнение. 

- От 11.00 часа на площад „Възраждане" кметът Йорданка Фандъкова ще присъства на тестовете на първия от 13-те 
нови трамваи марка PESA. 

- От 09.00 часа в Централна складова база на БЧК в с. Лозен, ул. „Полуврак" № 31 започва подготовката за 
транспортирането на хуманитарната помощ за пострадалите от земетресението в Албания. 

- От 10.00 часа в зала „Тържествена" на УНСС ще се проведе 10-то издание на Дните на кариерата. 
- От 14.30 часа, в зала 3 в Източното фоайе на сградата на Народното събрание на пл. „Княз Александър I", ще се 

проведе тристранната пленарна среща, в която ще участват народните представители от парламентарни комисии 
по външна политика на България, Румъния и Турция. Темите на разговора ще бъдат: „Измерение на 
стратегическото сътрудничество в Черноморския регион (НАТО/САЩ - Русия)", „Миграция - регионално 
отражение", „Процесът на европейска интеграция за Западните Балкани и Турция". 

*** 
Варна. 

- От 15.00 часа в Зала 1 на Икономическия университет, ще се проведе среща за висшите училища с представители 
на ЕК. 

*** 
Велико Търново. 

- От 11.30 часа в НВУ „Васил Левски" ще се състои празник на висшето учебно заведение. Очаква се министъра на 
отбраната Красимир Каракачанов. 

- От 15.30 часа пред арката на парк „Марно поле" ще бъде закрита Национална информационна кампания „Бъди 
войник". 

- От 18.00 часа в МДТ „Константин Кисимов" ще се състои концерт на Представителния ансамбъл на Въоръжените 
сили, Гвардейски представителен духов оркестър и гост-солисти. 

*** 
Кюстендил. 

- От 14.00 часа в заседателната зала на Общината, ще се състои попълване на комисиите към Общински съвет. 
- От 17.30 часа в ХГ „Владимир Димитров - Майстора" ще бъде открита изложба на Александър Ангелов. 

*** 
Русе. 

- От 11.00 часа в Бизнес парк „Русе", ще се състои откриване на новия офис на Siemens най-бързо развиващото се 
звено на компанията - Центъра за иновации в сградните технологии (GECC). 

*** 
Смолян. 

- От 13.00 часа в Сесийна зала на Общината, ще се проведе заседание на Общинския съвет. 
*** 
Хасково. 

- От 10.00 часа в с. Стойково окончателно ще бъде затворен складът за пестициди и опасни вещества. 
 
Manager.bg 
 
√ Британската летищна група MAG обжалва решението на КЗК за концесията на летище София  
Най-голямата британска летищна група - Manchester Airports Group (MAG) - подготвя жалба срещу решението на КЗК за 
отдаването на концесия на Летище София.  
Кoнcopциyм "Coф ĸънeĸт", в ĸoйтo aĸциoнepи ca фoндът Меrіdіаm и aвcтpийcĸaтa cтpoитeлнaтa ĸoмпaния Ѕtrаbаg в 
партньорство с oпepaтopa нa лeтищeтo в Mюнxeн бе избран да бъде концесионер за следващите 35 години в надпревара 
с четирима други кандидати сред които бе и MAG. 
Британската летищна група потвърждава, че все още има интерес към летище София и вярва, че нейната оферта е най-
добрата за България от гледна точка на дългосрочни икономически ползи за цялата страна. Офертата на MAG за 
управление на летището включва най-високата предложена инвестиция (от 1.5 милиарда евро), която е 2.5 пъти повече от 
тази на класирания на първо място кандидат, посочват от консорциума като мотив за решението си да оспорят 
произнасянето на КЗК по сделката. 
За първи път, консорциумът представи днес и визуализация на проекта си за развитие на Терминал 3. Изображенията 
демонстрират плановете за реализиране на инвестицията от 1.5 милиарда евро, което е в основата на стратегията на MAG 
и идеята на консорциума да отличи Летище София от останалите летища в региона. Визията на MAG за Терминал 3 е да 
създаде емблематичен и достоен за награди Терминал за България. Дизайнът е уникален и използва елементи от 
традиционната българска архитектура, културно наследство и природни забележителности, които ще създадат трайно 
впечатление за страната сред посетителите, посочват от консорциума. 
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Екипът на MAG отново напомня, че е готов да се ангажира с трансформацията на Летище София в регионален хъб, така че 
да бъде подобрена значително свързаността чрез старта на директни връзки към далечни дестинации като Чикаго, Торонто 
и Шанхай. Компанията планира и осигуряване на директна свързаност на София с всички европейски столици, включително 
и в Западните Балкани. 
“Ние твърдо вярваме, че предложението на MAG е най-доброто за дългосрочното развитие на Летище София и се 
надяваме, че тези изображения ще дадат първоначална представа какво планираме. Вярваме, че Летище София има 
потенциала да бъде важна фокусна точка за развитието на националната икономика, а не само врата към България.", 
коментира Андрю Харисън, изпълнителен директор на подразпределението Летищни услуги на MAG. Едно успешно, 
разрастващо се и управлявано добре от търговска гледна точка летище ще бъде по-доходоносно и ще генерира повече 
концесионен доход за българското правителство в дългосрочен план. Нашият бизнес план и финансиране са проверени, 
реални и постижим. Освен това, инвестиция в летище като тази на MAG ще създаде не само първо и трайно впечатление 
от страната, но и ще се превърне в катализатор за цялостната българска икономика. Уверени сме, че с правилното 
управление и инвестиции Летище София може да има устойчив растеж, който да позволи България да се съревновава на 
глобалната сцена за туризма и директните чужди инвестиции.”, допълва той по повод решението за обжалване. 
“Към момента сме напълно концентрирани в процеса по обжалване, защото вярваме, че има сериозни правни пропуски и 
непълноти в процедурата и очакваме да представим казуса пред компетентните органи.", казва в закключение Андрю 
Харисън. 
 
√ Нови 35,6 млн. лв. за стартъпи от Фонд на фондовете 
Статиращи бизнеси и предприятия могат да разчитат на нов транш от 35,6 млн. лв. финансова подкрепа след като Фонд на 
фондовете избра мениджър за управлението на последния от трите Фонда за ускоряване и начално финансиране. 
Финансовият инструмент е подпомогнат със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-
2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. 
На база извършената оценка на предложенията на участниците, за посредник беше определен Обединение „Витоша 
Венчър Партнърс“. Партньори в него са Марин Илиев, Марис Прии, Ерик Пол Андерсън, Йоханес Пол Вайнбергер, Максим 
Гурвиц, Никола Стоянов. 
Екипът се състои от професионалисти със значителен опит, както в структурирането и управлението на рискови инвестиции, 
така и в организацията и провеждането на акселераторски програми. Партньорите са придобили опит в САЩ, Централна и 
Източна Европа, с фокус върху Латвия, Естония, Австрия, България и Румъния. Осъществените от тях инвестиции са преди 
всичко в компании в най-ранните фази от своето развитие, които оперират предимно във високотехнологичните 
индустрии. 
„Витоша Венчър Партнърс“ ще управлява публични средства в размер на 35,6 милиона лева, като се очаква те да бъдат 
допълнени с най-малко 10% частен капитал. Избраният посредник ще финансира най-малко 76 предприятия, като 
размерът на инвестициите във всяко едно от тях е в диапазон от 30 хиляди до 2 милиона лева. 
Новият фонд има за цел да идентифицира и подкрепи перспективни стартиращи компании като им помага с капитал и ноу-
хау, срещу което придобива миноритарен дял в капитала им. Програмата ще предоставя финансиране на предприятия в 
най-ранните етапи от тяхното развитие, а част от инвестициите ще подпомогнат развитието и на по-напреднали стартъпи. 
В рамките на програмата, одобрените за финансиране кандидати ще имат и достъп до доказани професионалисти в 
различни сфери на бизнеса, които ще споделят с тях опита, контактите си и ще им предоставят практически насоки за 
развитието на отделните проекти. На участниците могат да се предоставят и други съпътстващи услуги. 
Подкрепата за стартиращи предприятия цели икономическо развитие чрез създаването на нови и бързо-растящи 
иновативни компании, които спомагат за общия технологичен напредък на икономиката и откриват нови пазари, като по 
този начин генерират качествен ръст на работните места. 
Инвестиционният период на ФУНФ II ще продължи до края на 2023 година. 
Фонд на фондовете вече създаде два инструмента със сходна насоченост, които вече са активни на пазара. Проектни 
предложения набират „Ню вижън 3" с общ ресурс от 53.4 млн. лв. и “Иновейшън Акселерейтър България“ АД, който 
оперира със средства с общ размер от 30.5 млн. лв. 
 
√ Петте най-силни тренда в маркетинг индустрията през 2020-а  
Кои са водещите тенденции, които ще движат маркетинг индустрията догодина? 
Световната дигитална агенция Isobar търси и формулира точно тези трендове в най-новия си доклад, озаглавен 'Augmented 
Humanity: Isobar 2020 Trends Report' (Човечеството в разширената реалност). 
Централно място в доклада за 2020 г. е концепцията за „силния потребител“ (поел силата на решенията в свои ръце). Тезата 
се основава на ключови констатации от юлския доклад на Isobar за „Творческото преживяване: еволюцията на клиентското 
изживяване“, който даде на маркетинг специалистите насоки как да използват креативността за бърза трансформация на 
подходите си към потребителското изживяване. „Човечеството в разширената реалност“ от своя страна обяснява 
предизвикателствата и богатството от възможности, ориентирани към клиента в партньорство с технологиите. 
Перспективите покочени там дават насока как да се направят целенасочени промени в бизнеса, които да спомогнат за 
трансфрмацията на работната среда, подобряване на благосъстоянието, пътуванията, развлеченията, медиите, търговията, 
творчеството и общността като цяло. 
Петте тендеции, които докладът извежда на челни позиции за 2020 са: 

1. Преживявания в разширена реалност (Augmented Experiences) – как технологиите могат да подобрят 
физическата среда със създаването на неочаквани и приятни преживявания за потребителите 

2. Очовечаване на данните (Humanising Data) – как сухия набор от данни, алгоритми и изкуствен интелект се 
превръщат в човешка емоция и лично преживяване  

http://bit.ly/37EjP7X
http://bit.ly/37EjP7X
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3. Социализиране на търговията (Socialised Commerce) – как технологиите могат да поставят личността в центъра на 
начините, по който търсим, пазаруваме и споделяме 

4. Дигитално Сродство (Digital Kinship) – как технологиите помагат за намирането и насърчават създаването на 
значими общности по мярка за всеки 

5. Активация отвъд целта (Post-Purpose Activation) – какви възможности дават технологиите на брандовете да 
преоткрият и активират своето предназначение за да бъдат по-въздействащи 

„Човечеството в разширената реалност“ е създаден така, че да посочи и вдъхнови бизнеса за новите възможности, които 
технологичните предизвикателства поставят пред него. Той дава насоки за конкретни действия как брандовете да останат 
на гребена на вълната в новата технологична реалност. Всеки раздел очертава причината защо този тред е важен, ключови 
примери за приложимостта на тенденциите в действителността, защо бизнеса трябва да е наясно с тях и как може да се 
възползва от техния потенциал. 
„Човечеството в разширената реалност“ е израз създаден от екпертите на Isobar през 2017, за да дефинира начините, по 
които човечеството може да работи в хармония с технологиите за подобри и обогати начина си на живот. Augmented 
Humanity: Isobar 2020 Trends Report дава систематизирано обяснение защо развитието на креативността и „творческите 
преживявания“ са от решаващо значение за бизнеса и брандовете през 2020 г. и как те могат да се възползват от това. 
Изследването на тенденциите е третото поредно за тази година и в него участват експерти от 85 офиса на Isobar от 45 
пазара, което го прави теченията представени там представителни за целия свят. 
Джийн Лин, Глобалният изпълнителен директор на Isobar обяснява, “Креативността, повече от всякога, се превръща в най-
големия отличител и стратегически императив на всеки бранд за неговата бизнес трансформация. Този доклад предоставя 
на маркетинг експертите стратегически насоки и вдъхновение, което ще им позволи да постигнат успех през 2020 г. и да 
осигурят растеж за своите марки през следващото десетилетие чрез водени от идеи преживявания.“ 
2020 г. е решаваща година бизнесът да си даде сметка и да разбере пълния потенциал на човечеството в разширената 
реалност. Как точно може да намерите на Isobar.com. 
Пълният доклад Augmented Humanity: Isobar 2020 Trends Report може да бъде свален тук. 
 
√ Повишения на европейските борси на фона на новите надежди за сделка между САЩ и Китай  
Основните индекси на водещите борси в Европа удариха четиригодишен връх в ранната търговия днес, следвайки 
изказване на американския президент Доналд Тръмп, което предизвика надежди, че САЩ е близо до подписване на 
търговско споразумение с Китай, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,63 пункта, или 0,40%, до 410,12 пункта. Немският DAX регистрира ръст 
от 66,10 пункта, или 0,50%, до 13 302,52 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 34,30 пункта, 
или 0,46%, до 7 437,44 пункта. Френският CAC 40 добави 15,14 пункта към стойността си, или 0,26%,  достигайки ниво от 5 
923,03 пункта 
Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете страни полагат „последни усилия“ за подписване на 
споразумението. По-рано 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. 
„Изглежда, че европейските пазари може да се насочат към нови рекорди, подобно на тези в САЩ, но все още не сме 
стигнали до този етап“, коментира Майкъл Бейкър от ETX Capital. 
„В миналото винаги се появяваха някакви негативни новини около търговската сделка, но изглежда, че в момента няма 
такива. Пазарите са доволни от това развитие“, добавя той. 
Пред споразумението обаче все още има пречки, сред които и приетият от САЩ законопроект в подкрепа на 
протестиращите в Хонконг. Миналата седмица Ройтерс съобщи, че подписването т. нар първа фаза от търговското 
споразумение може да бъде отложена за 2020 г. заради исканията на Китай за отмяна на повече мита. 
Вниманието на инвеститорите сега е насочено към водещите централни банки и към сигналите за промяна в паричната им 
политика, които да противодействат на забавянето на световната икономика. През септември ЕЦБ понижи лихвите си още 
по-дълбоко в негативната територия, докато Федералният резерв на САЩ намали лихвите си три пъти от началото на 
годината. 
Междувременно акциите на германската фирма за недвижими имоти Aroundtown поскъпнаха с 2,77%, достигайки най-
високата си стойност, след като компанията обяви по-добри от очакваното финансови резултати за последното тримесечие 
и повиши прогнозата си за цялата година. 
Ръст в САЩ 
Водещите борсови индекси на Уолстрийт регистрираха леки повишения във вторник, следвайки силните резултати в 
сектора на търговията на дребно, предаде Си Ен Би Си. 
Трите основни индекса записаха нови рекордни върхове. Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 55,21 пункта, 
или 0,20%, до 28 121,68 пункта. Широкообхватният Standard & Poor’s 500 се повиши с 6,88 пункта, или 0,22%, до 3 140,52 
пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq напредна 15,44 пункта, или 0,18%, до 8 647,93 пункта. 
Най-големи печалби бяха регистрирани в сектора на търговията на дребно, след като финансовият отчет за тримесечието 
на Best Buy надмина очакванията на анализаторите. Компанията обяви коригирана печалба на акция от 1,13 долара, при 
очаквани 1,03 долара. Приходите на Best Buy за последното тримесечие са били 9,76 млрд. долара при прогноза от 9,70 
млрд. На фона на тези резултати акциите на компанията поскъпнаха с 9%, докато 
Книжата на Dick’s Sporting Goods скочиха с 18%, след като фирмата също представи по-добър от очакваното отчет за 
тримесечието. 
Индексът SPDR S&P Retail ETF (XRT) напредна с 0,61%, а акциите на Amazon поскъпнаха с 1,30%. 
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Силното представяне в секторът идва преди така нареченият „Черен петък“, който слага началото на празничния сезон в 
САЩ. 
Пазарите бяха подкрепени и от възобновеният оптимизъм около търговските преговори между САЩ и Китай. 
„И Китай и САЩ имат ясен интерес за подписване на първата фаза от търговската сделка в скоро време, за да успокоят 
финансовите пазари и да намалят тежестта върху техните икономики, която се дължи на неяснотата около търговския 
конфликт“, коментира Ед Ярдени, президент на Yardeni Research 
„Ако няма сделка, борсите може да се сринат. Важно е обаче да се помни, че Тръмп гледа на Dow като на най-важният 
индикатор за успеха си като президент“, добавя той. 
Междувременно президентът на Фед Далас Робърт Каплан заяви пред Си Ен Би Си, че очаква „слаб“ икономически растеж 
в САЩ през четвъртото тримесечие, заради търговската война. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в сряда, следвайки новите 
рекорди на Уолстрийт на фона на нарастващия оптимизъм около търговската сделка между САЩ и Китай, предаде 
Маркетоуч. 
Вчера американският президент Доналд Тръмп заяви, че двете страни полагат „последни усилия“ за подписване на 
споразумението. Пекин също обяви, че преговарящи от двете страни са постигнали консенсус по важни въпроси. 
Последните коментари идват ден, след като Китай обяви, че ще приеме по строги разпоредби срещу кражбата и 
нарушаването на патенти, авторски права и други видове интелектуална собственост. 
„Като цяло може да се каже, има постигнат напредък в преговорите, макар и темпото да е бавно“, коментира Джейсън 
Прайд от Glenmede Trust. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 64,45 пункта, 0,28%, до 23 437,77 пункта, като 
акциите на Screen Holdings и Yahoo Japan поскъпнаха съответно с 4,56% и 1,77%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 3,87 пункта, или 0,13%, до 2 903,19 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite се понижи с 3,64 пункта, или 0,23%, до 1 602 пункта.  Хонконгският индекс Hang Seng 
напредна с 40,08 пункта, или 0,15%, до 26 954 пункта. 
В Южна Корея индексът Kospi се повиши с 6,50 пункта, или 0,31%, до 2 127,85 пункта, като акциите на LG Electronics 
поскъпнаха с 0,85%. 
Австралийският измерител ASX 200 записа ръст от 63,10 пункта, или 0,93%, до 6 850,60 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 3,24 пункта, или 0,59%, до 542,55 пункта. BGBX40 се понижи с 0,42 пункта, или 0,39%, до 107,99 пункта. 
BGTR30 изтри 1,03 пункта от стойността си, или 0,21%, достигайки ниво от 492,18 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,19 
пункта, или 0,15%, до 128,41 пункта. 
  
 


