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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Клуб Z 
 
√ Деница Сачева ще е новият социален министър 
Бойко Борисов освобождава областната управителка на Перник 
Премиерът Бойко Борисов ще предложи във вторник на парламента да гласува Деница Сачева за социален министър. Това 
съобщи самият Борисов. Към момента Сачева е зам.-министър на образованието. 
 

 
Деница Сачева 

В сряда ще има решение на МС и за освобождаването на областния управител на Перник Ирена Соколова 
, заради кризата с водоснабдяването на града. 
"Както майките защитават Бисер Петков, така много други организации одобряват, че му подписах оставката, Дори 
министрите в МС вече не искаха да работят с него. В социалното министерство не са само децата с увреждания, но и 
пенсиите, болничните, много батаци", заяви още Борисов. 
И изтъкна, че той носи отговорност за правителството. 
"Отговорността е моя, мисля, че с Деница Сачева ще имаме по-добри резултати, а съм го консултирал и с 
патриотите", каза Борисов. 
В предишния му мандат Сачева бе зам.-министър в социалното министерство. Тя е и автор на Клуб Z. По повод Петков 
Борисов каза още: 
"Пет пъти досега съм връщал оставката му, но просто и колегите, неговите министри, никой не иска да работи с него. Ако 
толкова си го харесват майките, като управляват, да си го сложат за министър". 
Пред Нова ТВ вицепремиерът Красимир Каракачанов заяви, че назначението на Сачева не е консултирано с него. 
"Научих от медиите, че е поискана оставката на Бисер Петков. За мен той е един изключително компетентен, коректен и 
спокоен колега, който умее да води диалог. Каква е била причината да му бъде поискана оставката, аз не знам. Надявам 
се на първия коалиционен съвет да разбера. Ще реша дали ще подкрепя оставката на Бисер Петков, когато разбера какви 
са мотивите за нея. За това, че Деница Сачева е новото предложение на правителството, разбрах преди 5 минути", каза 
Каракачанов. 
 
√ ВиК инфраструктурата ни е на стойност 11 млрд. лв. 
Такава оценка се извършва за първи път  
Близо 11 милиарда лв. е стойността на ВиК инфраструктурата в България. Това показва оценката на ВиК активите публична 
държавна и публична общинска собственост, която се прави за първи път, съобщават от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството. 
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Активите, за които е събирана информация, са водоизточниците - каптажи, речни водохващания, пречиствателни станции, 
водопроводна мрежа, включително съоръженията по нея, помпени и хлораторни станции и други специфични 
съоръжения, канализационна мрежа (главни и второстепенни канализационни колектори в населено място и извън него), 
дъждопреливници, канализационни помпени станции, електрически съоръжения, измервателна апаратура и оборудване, 
както и сгради, които се използват от ВиК дружествата. Техническите параметри на подземната инфраструктура, която е 
над 90 хиляди километра, са оценени въз основа на наличната документация за тях, без допълнително обследване със 
специализирано оборудване. 
Оценката е направена по проект "Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК", финансиран от 
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", и е на база на унифицирани Инструкции за оценка на публични ВиК 
активи. Те са разработени от Световната банка през 2015 година, отново с финансиране по ОПОС, но от предишния период 
- 2007-2013 година. 
В рамките на сключения договор от ведомството е изготвена оценка на всички ВиК активи, представляващи публична 
собственост, които се стопанисват, поддържат и експлоатират от 39 ВиК оператора. 
Такава оценка на публични ВиК активи се извършва за първи път в България и е мащабно начинание. Оценени са над 160 
хиляди актива. В рамките на 4 месеца инженерни екипи са обходили територията на страната, за да направят обследване 
на място на по-съществените активи, които се използват от съответния ВиК оператор. 
В резултат на извършената оценка текущата балансова стойност на публичните ВиК активи в обследваните територии, 
която е 3 310 577 000 лв., нараства близо три пъти до 10 890 658 000 лв. Съгласно приложената методика за оценка е 
получена нова възстановителна (справедлива) стойност на публичните ВиК активи (прибл. 11 милиарда лева), която 
показва какво би ни струвало да построим тези активи днес, които биха носили същите ползи за ВиК операторите и 
потребителите на услугите. 
Целта на тази оценка е да подпомогне по-ефективното финансово управление, отчетност и контрол върху съществуващите 
ВиК системи и съоръжения от страна на собствениците на публичните активи и ВиК операторите. 
 
√ На 20 години, от които 10 в кризи, еврото отчита рекордно одобрение  
Евробарометър: 76 на сто от запитаните са на мнение, че единната валута е от полза за ЕС  
Според резултатите от последното проучване на Евробарометър за еврозоната 76 на сто от запитаните са на мнение, че 
единната валута е от полза за ЕС, предаде БТА. 
Това е най-голямата подкрепа, отчетена от въвеждането на монетите и банкнотите в евро през 2002 г. и 
представлява увеличение с 2 процентни пункта в сравнение с миналогодишните рекордни нива. 
В допълнение 65 на сто от гражданите в еврозоната смятат, че еврото носи ползи на страната им, което също е най-
високото отчитано досега равнище, уточни Еврокомисията. 
Еврото е млада валута, която тази година навърши 20 години. Въпреки това европейците ясно виждат практическите ползи 
от него в ежедневието си. 80 на сто от анкетираните са съгласни, че с еврото е по-лесно да се прави бизнес през граница, 
да се сравняват цените и да се пазарува в други страни, включително онлайн. 
Абсолютното мнозинство от запитаните в еврозоната също така е на мнение, че благодарение на еврото пътуванията са 
станали по-лесни и по-евтини. 
Еврото е символ на единството на Европа и нейната сила в световен мащаб. Днес то е валутата на 340 милиона европейци 
в 19 държави членки. Осезаемите ползи от него за всички са стабилните цени, по-малките разходи за финансови операции, 
защитените спестявания, по-прозрачните и конкурентни пазари, увеличената търговия, по-лесното пътуване и по-високият 
жизнен стандарт. 
 
√ 12 държави спряха директива на ЕС, която щеше да разкрие колко данъци плащат най-големите компании  
Ирландия прави всичко възможно да остане данъчен рай  
Дванадесет държави от ЕС, сред които Ирландия, Малта, Кипът и Австрия, блокираха предложението за ново правило, 
което би принудило многонационалните компании да разкриват колко печалба генерират на континента и колко данък 
данък плащат във всяка една от 28-те страни, съобщава "Гардиън". 
Директивата беше създадена и така написана, че да изясни как точно най-големите компании в света - като Apple, Facebook 
и Google - успяват да избегнат плащането на данъци в общ размер на над 500 млрд. долара годишно. Основно схемата се 
прави като се прехвърлят печалби от Великобритания, Франция и Германия, към страни с нулев или минимален данък, 
като Ирландия, Люксембург и Малта.  
Очаквано - тези три държави са сред блокиращите директивата. Другите са Кипър, Латвия, Словения, Естония, Австрия, 
Чехия, Унгария и Хърватия.  
Най-големият лобист на отпадането на идеята обаче си остава Ирландия. Страната е един от най-големите бенефициенти 
на действащите правила. Ирландия е домакин на множество корпоративни офиси, които събират приходи и печалби, 
генерирани от много мултинационални компании от целия ЕС. Дъблин позволява на глобалните технологични компании 
да плащат корпоративен данък в размер на едва 6,25%. Само за сравнение - във Великобритания то е 19%. 
Само преди няколко седмици пък ирландската агенция, отговаряща за данъците, съобщи, че икономиката на страната 
може да се срине, ако приеме участието в някакъв вид глобално ограничаване на избягването на данъци.  
Вчера ирландският фискален консултативен съвет предупреди, че икономиката на страната е станала толкова зависима от 
данъци, плащани от точно тези мултинационални компании, че половината от всички корпоративни данъци, платени в 
страната, идват само от 10 световни компании. Фирмите не бяха назовани, но повечето експерти смятат, че става дума за 
американските технологични гиганти - Apple, Facebook, Microsoft, Dell, Google и Oracle. 
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Франция, Испания и Холандия подкрепиха предложението. За разлика от тях - Германия се въздържа. Интересен е случаят 
с Швеция. Страната гласува против, само защото правителството в Стокхолм се опасява, че директивата може по-скоро да 
намали по-високите им стандарти за прозрачност.  
Един от най-големите радатели за приемането на директивата - Обединеното кралство, въобще не гласува. Действията на 
Лондон бяха оправдани от министерството на финансите с предстоящите избори и неизвестността около Брекзит.  
Тригодишната битка е загубена 
Европейската комисия реши да работи по създаването на законодателство срещу избягването на плащане на данъци от 
големите компании, след скандала "Панама Пейпърс". Според основната идея на предложението, то би трябвало да 
направи отчитането по отделни страни задължително за компании с годишен оборот над 750 млн. лв.  
"Безобразие е, че страните членки отново поставиха интересите на големия бизнесит над тези на гражданите. Навсякъде 
в ЕС виждаме, че обществеността е недоволна от мултинационални компании, като Starbucks и Amazon, които крият 
данъка, който плащат в държавите, в коо работят. Националните правителства на практика просто са отказали на хората 
достъп до тази информация", казва пред изданието Елена Гайта, висш служител по политиката в Transparency International. 
 
БНТ 
 
√ Премиерът Борисов предлага Деница Сачева за поста социален министър  
Кадрови промени в кабинета. Предложението за нов социален министър е Деница Сачева, обяви премиерът Бойко 
Борисов. В петък той поиска и прие оставката на досегашния министър Бисер Петков. Борисов съобщи още, че в сряда ще 
бъде сменен и областният управител на Перник Ирена Соколова заради водната криза в Перник. Премиерът обяви още и, 
че България е с най-висок кредитен рейтинг на Балканите. 
Отговорността за правителството и министрите е само и единствено на премиера и с Деница Сачева ще има по-добри 
резултати в дейността на социалното министерство. Така премиерът аргументира решението си да освободи Петков и да 
назначи на негово място Деница Сачева. 
Сачева е заместник-министър на образованието. В предишното правителство на ГЕРБ тя беше заместник-министър на 
труда и социалната политика. 
Премиерът заяви, че безкрайно много уважава майките на деца с увреждания и напомни, че правителството е отпуснало 
150 млн. за тях, но че негово право е да назначава и освобождава министрите. Каза, че се е чул с коалиционните си 
партньори за това решение, включително първо с Валери Симеонов, и допълни, че с решение на МС в сряда ще бъде 
освободена и областният управител на Перник Ирена Соколова заради водната криза в града. 
Бойко Борисов, министър-председател: Пет пъти досега съм връщал оставката му, но просто и колегите му, неговите 
министри, не искат да работят повече с него. Отговорността е моя, мисля, че с Деница Сачева ще имаме по-добри 
резултати, а и съм го консултирал с колегите, с Валери Симеонов първи с него говорихме в петък, казах му за областната 
на Перник, че в сряда я сменям, така че съм си уведомил партньорите и действаме. 
Ако те бяха застанали държавнически да кажат, водата свършва и ние ако сме добри стопани, трябва така да направим, 
може би нямаше и да загубят изборите. Но затова и кметът си понесе своята оценка на изборите, областният управител, 
шефът на ВиК-то. 
Премиерът обяви, че България е с най-високият кредитен рейтинг на Балканите, като дори надминава и други страни извън 
региона като Унгария и Русия. Коментира, че това е огромно признание за провежданата финансова и фискална политика 
на правителството, че продължаваме да се стремим към валутно-обменния механизъм ЕРМ2 и че противно на твърденията 
на опозицията - не е задължил страната. Напротив - държавният суверенен дълг на България пада на рекордно ниски нива. 
Кредитният ни рейтинг изпреварва този на Гърция и Турция, България е стабилна макроикономически, банковата система 
е в изправност и неотклонно вървим към чакалнята за Еврозоната - са изводите на "Standard&Poors", обявени от премиера 
Бойко Борисов. 
Бойко Борисов, министър-председател: Икономиката расте стабилно. На кой не му е драго да чуе, че икономиката расте 
стабилно? Какво да го коментираш? И се предвижда ръст 3,6, а през 2020-2022 - 3% ръст, главно заради вътрешното 
търсене и увеличаването на заплатите. 
Три милиарда лева - активи от престъпна дейност, са запорирани, обяви премиерът. 
Бойко Борисов, министър-председател: Нетният държавен дълг е с 6% пункта по-нисък отпреди пет години. Е, не беше ли 
това, когато една г-жа обясняваше, че правителството на Бойко Методиев Борисов, с трите имена ме наричаше, е 
задължило следващите поколения с дългове. От трибуната на НС. Тази лъжа се разпространи много пъти. 
Безработицата, според "Standard&Poors", ще падне през 2019-а до рекордно ниските 4,4%. Има финансови буфери срещу 
евентуална криза. 
Бойко Борисов, министър-председател: Нашите опоненти казват - дайте парите да ги изхарчим веднага, може, за няколко 
дни ще бъдем много добри. Можем да станем добри за един ден, но няма да сме добри стопани. 
Фискалната позиция на България е подобрена заради високата събираемост на данъците. 
Бойко Борисов, министър-председател: Затова, когато искаха оставката на Горанов, не я дадох. Затова, когато искаха 
оставката на НАП, не се съгласих. 
Според финансовия министър Владислав Горанов, оценката е отправната точка за началото на дебатите за бюджета тази 
седмица. 
Владислав Горанов, министър на финансите: След голямата криза в резултат на фалита на КТБ ние успяхме не само да 
възстановим кредитния рейтинг отпреди тази криза, а и да увеличим активите и да допуснем нашите партньори да имат 
доверие, че можем да се присъединим към ЕРМ2. 
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На път за климатичната конференция в Мадрид Бойко Борисов обяви, че българското общество трябва да започне голям 
дебат - дали, докога и как да запазим въглищните производства, в които са ангажирани 10 000 души, на фона на все по-
мащабната климатичната политика на ЕС. 
 
√ Премиерът Борисов ще участва в 25-тата конференция за климата в Мадрид  
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в 25-тата конференция по изменение на климата в испанската столица 
Мадрид. 
Очаква се на нея страните по Рамковата конвенция на ООН да постигнат напредък по въпроси, свързани с финансирането 
на борбата с изменението на климата и с поемане на ангажименти за ограничаване на климатичните промени. 
Държавните ръководители ще преговарят за финализиране на правилата за прилагане на новия пазарен механизъм по 
Парижкото споразумение, който предвижда доброволно намаляване на емисиите, предназначени за развиващите се 
страни. 
България застъпва становището, че Европейският съюз не може да се справи самостоятелно с проблема без активното 
участие на Китай, Индия и САЩ. 
Премиерът Борисов вече обяви, че ще защитава продължаването на работата на въглищните централи у нас. 
 
√ ЧЕЗ инвестира 4 млн. лв. в автоматизирани съоръжения през 2019 г.  
ЧЕЗ Разпределение България инвестира 4 млн. лв. в монтирането на автоматизирани съоръжения по 
електроразпределителната мрежа през 2019 г. Компанията инсталира близо 270 устройства, които ще спомогнат за много 
по-бързата реакция на дружеството при възникване на евентуални аварии. 
Автоматизираните съоръжения са няколко вида. Те сигнализират къде е аварията и това скъсява времето за нейното 
локализиране; показват къде има къси съединения и подават команда на електропровода или друг тип съоръжение да се 
изключи, за да се избегнат сериозни повреди. Някои от тях имат възможността сами да изключат електропровода и след 
това да го включат. Благодарение на устройствата, диспечерите са в състояние да насочват аварийните екипи с много по-
голяма точност. Всичко това води до по-бързи реакции при аварии и съответно до по-кратко време, в което клиентите са 
без електрозахранване. 
„Автоматизацията на мрежата води до редица облекчения. Пример в това отношение е автоматичното секциониране на 
електропроводите на отделни зони, което дава възможност за отделяне на авариралия участък в рамките на няколко 
минути, като по този начин по-голямата част от клиентите, захранвани от него, остават незасегнати, докато повредите се 
отстраняват“, каза Васил Василев, директор „Експлоатация и поддържане в ЧЕЗ Разпределение България. 
Автоматизираните устройства, които компанията монтира, са кабелни и въздушни сигнализатори, мощностни 
разединители и реклоузъри. Само за последните две години и половина инвестицията в този тип съоръжения възлиза на 
11 млн. лв. Развивайки автоматизацията на електроразпределителната мрежа, ЧЕЗ Разпределение България стартира и 
модернизацията на възлови станции на територията, обслужвана от дружеството. 
 
√ Извънредна проверка на МОСВ на язовир „Студена" установи нарушения  
Води, предназначени за язовир "Студена", са били отклонявани към Радомир. Това е установила извънредна проверка на 
експерти от екоминистерството по заповед на министър Нено Димов. Тя е след информация от областния управител на 
Перник, че има отклоняване на води, които трябва да отиват към язовира. 
При оглед на единия от водоизточниците, захранващи язовир "Студена", експертите са установили, че водата от него 
постъпва в шахта, оттам в помпена станция "Крапец" и водоснабдява Радомир. Само малка част от водата в шахтата се 
отвежда към язовир "Студена". Такава схема на подаване на вода към Радомир е позволена единствено в условията на 
аварийна ситуация - казват от екоминистерството. Проверки ще установят точно какви количества вода са отклонявани 
към Радомир. Министър Димов ще изпрати писмо до прокуратурата за установяване дали помпена станция "Крапец" е 
работила в извънавариен режим. 
 
√ Масови поражения от житни мухи и кафява ръжда върху пшеницата в Добруджа  
Масови поражения върху пшеницата от житни мухи и кафява ръжда се наблюдават в Добруджа. Проблемът се задълбочава 
в последните години като причините са комплексни, обясняват специалисти и земеделски производители. Основната е в 
т. нар. "зелени площи", които не се третират с препарати, а промените в климата ги превръщат в резервоар на зарази. 
Над 1 245 000 дка са посевите с пшеница в област Добрич през новата стопанска година. Болестта кафява ръжда на места 
достига прага на икономическа вредност - засегнати са 5 на сто от житните полета, съобщават от Растителна защита. 
Нападението от житни мухи масово засяга до 10 % от площите, като има единични полета и с над 30 на сто. 
Проф. Иван Киряков от Добруджански земеделски институт: За съжаление обаче, тая година развитието е каламитетно, 
т.е. епидемиолоогично по отношение на мухите. Нищо не могат в момента повече да направят земеделските 
производители - край! Вече и да пръскат и да не пръскат - полза няма. 
Производителите откриват основната причина за увеличаването на вредителите в Общата селскостопанска политика. 
Петър Петров, земеделски производител: За да могат да усвоят земеделските производители този дял от зелените 
плащания, е задължително да остават 5% от обработваемите площи като екологично насочени. 
Проф. Киряков: Те са резервоар за болести, за неприятели и оттам идват основните проблеми. 
Заради заразите третирането с химикали се е увеличило от веднъж годишно на три пъти. 
Петър Петров: На практика се получава така, че европейският данъкоплатец от една страна плаща тези субсидии, от друга 
страна - плаща, за да яде продукция, третирана много повече с химия. 
И учени, и производители са на мнение, че подходът в Общата селскостопанска политика трябва да е спрямо климатичните 
условия във всяка отделна държава. 
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√ Отбелязаха 10 години от Лисабонския договор  
В Брюксел тържествено беше отбелязана годишнина от Лисабонския договор и встъпването в длъжност на новата 
Европейска комисия начело с Урсула фон дер Лайен. 
На церемонията присъстваха и председателите на Европейския парламент и Европейския съвет Давид Сасоли и Шарл 
Мишел, и шефът на Европейската централна банка Кристин Лагард. Германката постави като приоритет на своята комисия 
борбата срещу климатичните промени и преходът към зелена икономика в Европа. 
Първата й изява като председател е участието в Мадрид на конференцията на ООН за климата. 
На 11 декември фон дер Лайен ще представи своите планове за европейската зелена икономика. 
Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: От днес ние сме пазителите на европейските договори, пазители на 
лисабонския дух. Това е отговорност към всички всички европейци и към нашите предшественици. Това е отговорност към 
нашите деца - да им оставим Европейския съюз по-силен, отколкото ние го наследихме. 
 
√ Премиерът на Малта подава оставка  
Малтийският премиер Джоузеф Мускат подава оставка, след вълната от протести заради убийството преди две години на 
разследващата журналистка Дафне Галиция.  
В телевизионно обръщение Мускат обяви, че ще се оттегли от поста на 12 януари и допълни, че гражданското общество 
му оказва натиск и го обвинява в съпричастност към покушението. 
 
Investor.bg 
 
√ Евростат: 21% от българите са пазарували онлайн миналата година 
България е на предпоследно място в ЕС след Румъния по този показател 
Българите и румънците са пазарували най-малко в интернет сред гражданите на страните членки на ЕС през 2018 г., сочат 
данни на европейската статистическа служба Евростат. 
Само 21 на сто от сънародниците ни са прибягвали до електронната търговия миналата година, но все пак делът им е 
нараснал значително спрямо 2008 г., когато едва 3% от българите са пазарували онлайн. 
Това поставя страната ни на предпоследно място в ЕС след Румъния, където само 20% от хората разчитат на електронната 
търговия за покупките си. 
Българите пазаруват в интернет предимно дрехи и спортни стоки – 76% от сънародниците ни са поръчвали такива стоки 
онлайн миналата година. По този показател страната ни дори е на първо място в ЕС заедно с Холандия и Малта. Малко 
след нас са румънците със 73%. 
Общо 33% от българите са поръчвали онлайн стоки за дома през миналата година, а следващи по популярност са онлайн 
резервациите за пътувания и настаняване с 21%.  
Само 14 на сто от българите са си поръчвали храна по интернет миналата година, а 15 на сто са пазарували електроника 
онлайн.  
Последни по популярност са книгите и списанията – само 10 на сто от българите са правили подобни поръчки в интернет 
миналата година. 
 
√ М. Габриел: Инвестициите в научни изследвания и иновации са инвестиции в бъдещето 
Българският еврокомисар ще разполага с бюджет от 100 млрд. евро по програмата "Хоризонт - Европа " 
Инвестициите в образование, научни изследвания и иновации са инвестиции в бъдещето. Това заяви еврокомисарят с 
ресор „Иновации, младеж, научни изследвания и култура“ Мария Габриел в специално интервю за предаването "Брюксел 
1" по Bulgaria ON AIR. 
Като голяма чест и предизвикателство определи ресора си Мария Габриел, часове след като Европейският парламент 
одобри състава на новата Европейска комисия и Урсула фон дер Лайен обяви промяната в името на ресора на българския 
комисар - освен иновациите и младежта, в ресора на Габриел вече официциално влизат и научните изследвания и 
културата. 
Българският еврокомисар ще разполага с бюджет от 100 млрд. евро по програмата "Хоризонт - Европа ". Това е третото 
перо в бюджета на ЕС след земеделието и кохезионната политика. 
"Този бюджет все още е само предложение на Европейската комисия. Затова следващите няколко седмици няма да спра 
да защитим бюджета за програмите "Хоризонт Европа" и "Еразъм", обясни в предаването "Брюксел 1" Мария Габриел. 
В момента има дисбаланс в разпределението на средствата за научни изследвания - страните от Източна Европа получават 
само 5.6%  от бюджета за наука, останалите средства отиват в Западна Европа. 
Според Мария Габриел "Хоризонт Европа" ще има ясна структура с три стълба. 
В първия стълб остават постиженията на науката, където Европа има 18 нобелови лауреата. В рамките на втория стълб ще 
се търси отговор на въпроса как Европа да бъде конкурентоспособна в индустриалната сфера. 52 млрд. евро ще бъдат 
разпределени между шест големи теми – борбата с рака, енергетиката, цифровизацията, земеделието, опазването на 
почвите, водите, океаните и т.нар. умни градове. 
Третият стълб е новост – създаване на Европейски иновационен съвет. Това ще бъде нещо като гише, където малкият и 
среден бизнес ще има достъп до финансиране за технологии, които вече ни пренасят в 21 век. 
"Защото Европа изостава тук и имаме нужда от повече иновации в тази област. Радвам се, че 70% от бюджета ще бъде за 
малки и средни предприятия", каза в интервюто еврокомисар Мария Габриел. 
 
 



6 

 

БНР 
 
√ НСИ отчита известно подобряване на стопанската конюнктура в България през ноември 
През ноември стопанската конюнктура в България се подобри спрямо октомврийското най-ниско ниво от началото на 2018-
а година с оглед на по-благоприятна конюнктура в строителството и търговията на дребно при стабилизация в 
промишлеността и в сферата на услугите, показват резултати от последно проучване на Националния статистически 
институт (НСИ). 
Общият показател на бизнес климата в страната нарасна през ноември с 1,2 пункта, компенсирайки почти напълно спада 
с 1,4 пункта през октомври до най-ниско ниво от началото на 2018-а година. Индексът обаче продължава да отстъпва от 
неговия многогодишен връх от май 2018 година, когато съответният показател достигна най-високо ниво от 2008 година 
насам, но въпреки това все още се задържа стабилно над неговото дългосрочно средно ниво. 
Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, запазва приблизително равнището си от октомври, когато се 
понижи с 1,0 пункт, като последната анкета на НСИ отчита известен оптимизъм сред промишлените мениджъри относно 
бизнес състоянието на техните предприятия през следващите шест месеца. Това е съпроводено и с по-благоприятни 
очаквания за дейността им през следващите три месеца. 
Основните фактори, затрудняващи развитието на този отрасъл, продължават да бъдат свързани с несигурната 
икономическа среда и с недостига на работна сила. 
По отношение на продажните цени в промишлеността по-голямата част от мениджърите не предвиждат промяна през 
следващите три месеца. 
 

 
 
През ноември 2019 година показателят "бизнес климат в строителството" се повиши с 2,3 пункта (след спад с цели 3,9 
пункта месеца по-рано) в резултат на по-благоприятни оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес 
състояние на техните предприятия. Стопанските ръководители също така отчитат увеличаване на настоящата осигуреност 
с поръчки, но при леко влошаване на прогнозите им за дейността през следващите три месеца. 
Факторите, затрудняващи в най-голяма степен дейността в строителната сфера, продължават да бъдат свързани с 
недостига на работна сила в бранша, следвани от несигурната икономическа среда и от конкуренцията. 
По отношение на продажните цени в строителството, очакванията на мениджърите в сектора са те да останат без промяна 
през следващите три месеца. 
През ноември съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" също отбелязва добро повишение с 2,7 
пункта (след спад с 2,3 пункта през октомври) в резултат на подобрените оценки и очаквания на търговците на дребно за 
бизнес състоянието на техните предприятия. По-благоприятни са и прогнозите им за обемите на продажбите и на 
поръчките към доставчиците през следващите три месеца, отчита последното проучване на НСИ. 
Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, остава конкуренцията в бранша, следвана от недостатъчното 
търсене и несигурната икономическа среда, като през последния месец се наблюдава засилване на тяхното негативно 
влияние. 
Относно продажните цени в отрасъла, търговците на дребно предвиждат те да останат без промяна през следващите три 
месеца. 
Съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" запазва нивото си от октомври, когато се повиши с 1,7 пункта. 
Прогнозите на мениджърите за развитието на този бизнес сектор през следващите шест месеца обаче са оптимистични, 
като и очакванията им относно търсенето на услугите през следващите три месеца се подобряват, показват резултатите от 
последното проучване на НСИ. 
Конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила продължават да представляват 
основни пречки, затрудняващи в най-голяма степен бизнеса в сферата на услугите. 
Относно продажните цени преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са за запазването на тяхното 
равнище през следващите три месеца. 
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Проучването на НСИ отчита известно подобряване на общия бизнес климат в страната през ноември, но като цяло се 
запазва леко низходяща тенденция от предходните три месеци след подемът от първото полугодие. 
Ден по-рано Европейската комисия представи сравнително позитивни резултати от аналогичното свое проучване за 
икономическото и бизнес доверие в рамките на Европейския съюз през ноември. За разлика от днешните данни на НСИ 
обаче, ЕК отчете през ноември първото от август насам отслабване на икономическото и бизнес доверие в България. 
 
√ Standard&Poor's повиши кредитния рейтинг на България  
Meждyнapoднaтa peйтингoвa aгeнция Standard & Poor's повиши дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на 
България с положителна перспектива, съобщиха от Министерството на финансите. Повишението е в резултат на 
устойчивото развитие на икономиката на България, без натрупване на макроикономически дисбаланси. Фискалните и 
външните баланси са силни, а напредъкът по присъединяването на България към Механизма на валутния курс II е стабилен. 
Според рейтинговата агенция страната ни е изпълнила своите ангажименти по Плана за действие за присъединяване към 
валутно-курсовия механизъм ERM II и Банковия съюз, но също така Standard & Poor's отбелязва, че окончателното решение 
за това не е изцяло под неин контрол.  
Анализаторите очакват, че прогресивно укрепващата фискална и външна позиция на България ще продължи, като страната 
ще се развива устойчиво в условия на по-слаба външна икономическа среда.  
В социалната мрежа Facebook министър-председателя Бойко Борисов определи повишения кредитен рейтинг на България 
като, цитирам, "поредната добра експертна оценка за политиките, които провеждаме в сферите на икономиката и 
финансите". 
 
√ Отслабване на производствените цени в България през октомври  
През октомври производствените цени в България се понижават за пръв път от четири месеца насам при забавяне на 
техния растеж и на годишна база, показват данни на Националния статистически институт, които са предпоставка за 
известно отслабване на инфлационния натиск в страната в близките месеци. 
Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) се понижава през октомври с 0,1% спрямо септември, 
когато се повиши с 0,5 на сто. По-ниски цени са регистрирани в добивната промишленост - понижение с 1,0% и в 
преработващата промишленост - с 0,1%, докато при производството и разпределението на електрическа енергия се 
наблюдава повишаване на цените с 0,3 на сто. 
На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се повишава през октомври с 2,3% след растеж с 
3,7% през септември и след като в средата на годината (през юни) беше отчетно повишение с едва 0,9% (най-слаб растеж 
на цените на производител от ноември 2016-а година насам). 
По-съществено увеличение с 10,2% спрямо година по-рано регистрират цените при производството и разпределението на 
електрическа енергия, топлоенергия и газ, докато в добивната промишленост те нарастват с 5,9%, а в преработващата 
промишленост намаляват с 0,3 на сто. 
Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България се повишава през октомври с 0,1% на месечна 
база и с 3,8% на годишна база (спрямо октомври 2018-а). 
Индексът на цените на производител на международния пазар пък намалява с 0,3% на месечна база и остава на нивото от 
октомври 2018-а година. 
По-рано този месец НСИ оповести доклад, отчитащ рязко повишаване на потребителска инфлация през октомври с 0,8% 
на месечна база и слабо ускоряване на годишната инфлация до 2,4% от 2,3% през септември (най-ниска годишна инфлация 
от април 2018-а година насам). 
Днешните данни за производствените цени са предпоставка за известно отслабване на потребителската инфлация през 
следващите месеци. 
 
√ Изследване на Световната банка показва, че тол таксите ще оскъпят хранителните продукти с до 2 ст.  
Тол таксите ще имат минимално въздействие върху цените на основните хранителни стоки. Максималното поскъпване е 
до 2 ст. за кг/л при брашното, хляба, прясното и киселото мляко и безалкохолните. Така че въвеждането на тола за 
тежкотоварния трафик над 3,5 тона няма да се отрази съществено върху разходите на домакинствата, съобщиха от Агенция 
пътна инфраструктура. 
Това показва анализ на екип на Световната банка, която е консултант на ведомството при въвеждане на новата система за 
електронно таксуване при използване на републиканските пътища. Анализът е изготвен по искане на възложителя и целта 
му е да се вземе информирано решение при определяне на тарифите, така че едновременно да се постигне баланс между 
интересите на държавата и превозвачите, но и да се защитят потребителите. 
Eкспертите на Световната банка са направили изчисления за 19 групи стоки, които присъстват всеки ден на трапезата на 
българина. Сметките са на база тарифите, които вече са обявени за обществено обсъждане и предлагания обхват на 
платената пътна мрежа от 6050 км. За стоките са използвани осреднени цени на Националния статистически институт. 
Според изследването максималното увеличение в различните групи ще е от 0,05% при прясната и замразената риба до 
близо 4% при безалкохолните напитки. В абсолютно изражение това е най-много 2 ст./кг/л. 
Експертите отбелязват, че очакваното поскъпване при отделните продукти е различно в зависимост от тяхната цена, 
разстояние на превоз, тегло и обем. Колкото повече се преработва един продукт, толкова повече поскъпва, защото 
транспортните разходи се увеличават. Има значение също дали стоката е от внос или е местно производство. 
Средната цена на килограм ориз например по данни на НСИ е 2,33 лв. с ДДС. При средна дължина на превоз от 189 км за 
транспортиране на този продукт, текущите средни разходи с винетка са 32,38 лв. на тон. При въвеждане на тол таксуване 
се очаква да нараснат на 34,64 лв./тон, което е увеличение на транспортните разходи със 7%. Но тъй като делът на тези 
разходи при ориза е малък (1,8%), отражението върху крайната цена на единица продукция би било най-много 0,17% или 

https://bnr.bg/post/101197809
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0,004 лв./кг. Трябва да се има предвид, че един камион превозва не 1 кг ориз, а няколко тона според вместимостта на 
превозното средство. И така тол таксата, която е малка част от транспортния разход /основната част е горивото/, 
разпределени върху целия товар, води до минимално оскъпяване. Това показва, че всяко говорене за по-драстично 
повишение на цените на стоките заради тол таксите ще е спекулативно. 
Минимално е увеличението и на хляба. При средната цена на килограм от 1,41 лв. и средна дължина на превоз от 347 км 
за транспортиране на този продукт, текущите средни разходи с винетка са 83,21 лв. на тон. При въвеждане на тол таксуване 
се очаква да нараснат на 92,31 лв./т, което е увеличение на транспортните разходи със 10,9%. При хляба делът на тези 
разходи е по-голям отколкото при ориза (7,8%), защото продуктът минава през повече етапи на преработка и в него са 
калкулирани транспортните разходи и за суровините. Но тъй като тол таксата се преразпределя върху целия товар в един 
камион, то увеличението в крайната цена на единица продукция би било най-много – 1,67 % или 0,023 лв./кг. 
При обхват на платената мрежа от 6050 км, 14 хиляди километра републикански пътища ще бъдат освободени от пътни 
такси. Това означава, че за превозните средства над 3,5 т, които се движат по тях, транспортните разходи даже ще 
намалеят. Затова автоматичното пренасяне на размера на тол таксата върху търговските стоки не може и не трябва да 
послужи за оправдание за увеличението на цените на хранителните продукти. 
По искане на АПИ екипът на Световната банка анализира и отражението на тол таксите върху цените на автобусните билети. 
Той е на база предположението, че превозвачите ще прехвърлят изцяло върху цената на билетите разходите си за 
преминаване от винетка към тол такса. Проучването показва, че дори в този случай повишението би трябвало да е между 
5 и 96 ст. Оценката показва, че при късите автобусни линии като Плевен-Ловеч или Пловдив-Пазарджик тол тарифите ще 
доведат до поскъпване на билетите между 5 и 15 стотинки. При маршрути със средна или по-голяма дължина поскъпването 
ще е с 5-6%, но не повече от 96 ст. Разликите идват от дължината на маршрутите и каква част от тях е по платената мрежа. 
Зависят също от натоварването и емисионния клас на автобуса. Така билетът от София до Перник например ще поевтинее 
с 2,2%, тъй като делът на таксуваната мрежа по този маршрут е само 30%. 
Малко по-голямо е увеличението при по-дългите разстояния. В момента средната цена на билета от София до Русе 
например е около 21,84 лв. При средна заетост от 20 човека в автобус, цената на винетката на един пътник е 13 ст. Тол 
таксата на пътник по този маршрут с дължина 316,12 км е 63 ст. и при положение, че мрежата с тол таксуване е 85% от 
целия маршрут, цената на билета ще се повиши на 22,44 лв. или увеличението ще е с около 60 ст. 
 
√ Слабо повишаване на безработицата в България до 4,2% и стабилизация в ЕС на рекордно дъно от 6,3% 
Безработицата в еврозоната се понижи през октомври до 11-годишно дъно от 7,5% 
През октомври 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) стабилизира за четвърти 
пореден месец в рекордно дъно от 6,3%, в рамите на еврозоната се понижи до 11-годишно дъно от 7,5%, а в България 
безработицата се повиши слабо до 4,2% след стабилизация през предходните три месеца в историческо дъно от 4,1% (най-
ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна). 
Безработицата в ЕС остана през октомври за четвърти пореден месец на ниво от 6,3%, като това е най-ниската безработица, 
откакто Евростат стартира ежемесечното си проучване през януари 2000-а година, и след като година по-рано тя беше на 
ниво от 6,7% (през октомври 2018-а). В рамките на еврозоната нивото на безработицата пък се понижи до 7,5% от 7,6% 
през септември и спрямо 8,0% година по-рано, достигайки най-ниско ниво от юли 2008-а година. 
Според европейската статистика общо 15,583 млн. европейци, от които 12,334 милиона от еврозоната, са били без работа 
през десетия месец на настоящата година, като спрямо септември е отчетено понижение на безработните в ЕС с 29 хиляди, 
а в рамките на еврозоната - с 31 хиляди. Спрямо октомври 2018-а година общият брой на безработните европейци е 
спаднал с 939 хиляди, от които 761 хиляди само в рамките на единния валутен блок. 
Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС остават едни от малкото позитивни новини за 
състоянието на европейската икономика и потвърждават, че опасността от рецесия е малко вероятна. Поне на теория 
много ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на стария континент. 
Най-ниска безработица през септември е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 2,2%), следвана от 
Германия (3,1%) и Полша (3,2%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 16,7%, но според данни на 
Евростат за август 2019-а) и Испания (14,2% през октомври 2019-а). 
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Нива на безработицата в ЕС през октомври 

 
През октомври общо 3,240 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица 
от 14,4%), като това представлява понижение на младежката безработица със 160 хиляди спрямо година по-рано, когато 
безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,1%. 
Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България се повиши слабо през октовмри до 4,2%, след 
като през предходните три месеца стабилизира в рекордно историческо дъно от 4,1% (най-ниска безработица в нашата 
страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с този тип данни). Въпреки слабото повишение нивото на 
безработица, то остава далеч под нивото от 4,9% година по-рано (през октомври 2018-а). 
Ниво на безработица от 4,2% отрежда на България девето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска 
безработица, като нашата страна е една от 18-те членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската. 
През десетия месец на настоящата година 142 хиляди българи са били без работа спрямо 138 хиляди през септември и 137 
хиляди през юли и август (рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата 
страна от началото на далечната 1995-а година). Година по-рано (през октомври 2018-а) безработни бяха 163 хиляди 
българи в трудоспособна възраст, показват днешните данни на Евростат. 
Нивото на младежката безработица в България се повиши през октомври до 9,1% от 8,8% през септември, но под 11,3% 
година по-рано, като през десетия месец на годината без работа са били общо 13 хиляди български младежи на възраст 
под 25 години спрямо 12 хиляди през август и през юли и спрямо 16 хиляди година по-рано (през октомври 2018-а). 
Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна се повиши през октомври до 4,0% 
от 3,9% през септември, но под безработица от 4,4% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се повиши до 
4,4% след стабилизация през предходните три месеца на ниво от 4,3% и под ниво от 5,4% през октомври 2018-а година. 
 
√ Безработицата в Старозагорско остава ниска  
Старозагорска област се нарежда на пето място по най-ниска безработица в страната. За миналия месец нивото на 
безработицата е било 4,3 на сто. 
Броят на регистрираните безработни през месец октомври 2019-а година е 6363-ма души, като спрямо предходния месец 
се наблюдава увеличение от 217 души. 
В сравнение със същия месец на 2018-а година регистрираните безработни намаляват с 28 лица, обобщи Любен Георгиев 
- директор на Дирекция "Бюро по труда"-Стара Загора: "716 безработни лица са постъпили на работа. Стара Загора 
продължава да дели петата позиция по средно равнище на безработица заедно с община Пловдив. Ниското равнище на 
безработица продължава да е в Стара Загора и Казанлък съответно с 2,3 и 3,5 процента, а най-висока е в общините 
Николаево - 38,5 и Братя Даскалови - 27,1 процента". 
Тече програмата "Ваучери за заети лица". Издадени са 726 ваучера на стойност 458 300 лева. Приемат се и заявления по 
проект "Родители в заетост". 
 
Dnevnik  
 
√ Жалба след местния вот: "Фейсбук" не спазва българското изборно законодателство  
Сигнал срещу дружеството "Фейсбук" е постъпил в Централната избирателна комисия заради неспазване на изисквания 
на Изборния кодекс по време на местните избори тази есен. Той е подаден от медийната и онлайн компания "Нет инфо", 
в което "Нова тв" на братята Кирил и Георги Домусчиеви държи мажоритарния дял, се вижда в регистъра на комисията. 
В сигнала се посочва, че дружеството е публикувало договорите си с възложителите на политическа реклама, но не е 
изпратило тарифите си до Сметната палата и избирателната комисия, както изисква българското законодателство. 
В Изборния кодекс наистина има такова изискване, но само за медии, а в него "Фейсбук" не се определя като такава. 

https://www.cik.bg/bg/complaints
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Според "Нет инфо" обаче става въпрос за сериозно нарушение на изборните правила, от което дружеството "Фейсбук" е 
извлякло недобросъвестно конкурентно предимство и по този начин е било в състояние да повлияе на изборните 
резултати. Посочено е още, че подобно нарушение би довело до искане за касиране на изборите. 
Компанията "Нет инфо" посочва, че социалната мрежа е реализирала приход за 2019 г. от българска политическа изборна 
реклама в размер на 834 247 лв. В същото време приходите на "Нет инфо" от местния вот са около 75 хил. лв. В жалбата се 
посочва, че също като "Фейсбук" чрез платформата Vbox7 българското дружество също предоставя възможност за 
видеосподеляне - на клипове между различни потребители. 
От "Нет инфо" настояват "Фейсбук" да се счита за доставчик на медийна услуга и да спазва изборното законодателство. 
В Централната избирателна комисия са взели решение, че нарушение не е установено, тъй като социалните мрежи не са 
медии. 
 
√ За пръв път Фейсбук маркира като фалшива новина публикация на свой потребител  
Социалната мрежа Фейсбук за първи път постави коригираща забележка за "фалшива информация" върху авторски пост 
на свой потребител по искане на правителството на Сингапур. В същото време компанията призова за премерен подход 
към приложението на приетия в страната нов закон срещу фалшивите новини, с цел да се защити свободата на словото, 
предаде БТА. 
"В съответствие са изискването на закона Фейсбук е длъжен да ви уведоми, че този пост съдържа фалшива информация", 
се казва в съпътстващата бележка, която някои (но не всички) ползватели на социалната мрежа в Сингапур можеха да 
видят. Коригиращата забележка бе поставена в края на оригиналния пост без никакви изменения в самия му текст. Това е 
първи случай, когато социалната мрежа поставя подобно предупреждение. 
Правителството на Сингапур заяви вчера, че е дало инструкция на Фейсбук да публикува предупредителната бележка към 
авторския пост от 23 ноември. Контролният държавен орган поиска от автора на местното издание "Стрейтс таймс ревю" 
да внесе поправки в материал, в който се твърди, че местен обществен деец, който по-рано си е позволил да критикува 
управляващата партия в страната, е следствен и се намира в ареста. Министерството на вътрешните работи на Сингапур 
опроверга тази информация. 
Местният закон за борба с фалшивата информация влезе в сила на 2 октомври. Според вътрешния министър К. Шанмугам 
той дава на правителството средства за контрол върху разпространяване в страната на лъжливи сведения, които за кратко 
време могат да ѝ нанесат сериозни вреди. Максималната глоба по закона достига 1 млн. сингапурски долара (738 хил. 
щатски долара) плюс затвор до 10 г. Международни правозащитнници и експерти в сферата на интернет технологиите 
обаче отбелязват, че с тежките си ограничения законът създава значителни рискове за свободата на словото и може да 
има сериозни последствия не само за Сингапур, но и за целия свят. 
 
√ Стъклото може да е хард дискът на бъдещето  
Физическите носители на информацията изискват грижи, голямо количество енергия и постоянно охлаждане на 
центровете, съхраняващи данни от облаците. Хард дисковете на персоналните компютри пък трябва да се заменят на 
определени интервали. "Майкрософт" е намерила възможно бъдеще решение на тези проблеми, което може да се 
обобщи с една дума - стъкло. 
Новият проект на компанията - "Проджект Силика" - разработван от изследователската лаборатория на компанията в 
Кеймбридж, в партньорство със Саутхемптънския университет, изследва възможностите записването на данни върху 
стъкло да удължат живота им със стотици или хиляди години. Стъклото не се разпада, а топлината, наводненията или 
слънчевите изригвания не могат да повредят данните. 
Според изследователя от "Майкрософт рисърч Кеймбридж" Ант Роустрън, цитиран от "Файненшъл таймс", по време на 
започналия преди три години проект "заключихме, че сме направили всичко възможно със сегашните (сървърни) стелажи 
и сегашните устройства за съхраняване". 
Този месец "Майкрософт" и "Уорнър брос" показаха възможностите на "Силика", записвайки филма "Супермен" на 
квадратна стъклена плочка с размери по 7.5 см. 
Промяната идва отчасти заради лазери, подобни на използваните в хирургията и достатъчно прецизни за записване на 
данните (по-могните биха строшили стъклото). При "Силика", проекта на "Майкрософт", също така се използва специална 
технология са разделяне на данните на десетки слоеве в стъклото с използване на т. нар. "воксели", подобни на 
триизмерни пиксели. 
Все още има бариери пред използването на тази технология в нужния мащаб. Стъклото не може да се използва повторно 
за разлика от твърдите дискове - на него се записва веднъж. Освен това става бавно - двучасов филм като "Супермен" може 
да се "качва" на стъклото часове, обяснява Раустрон. "Но преди три години щеше да отнеме месеци или години. Сега го 
разбираме, по-лесно е да помислим как да го забързаме." 
Висока е и цената на лазерите, с които се извършва записът, а и стъклото остава по-чупливо. 
Според изследователи от Саутхемптън обаче парче стъкло с размера на DVD би могла да съхранява 360 терабайта 
информация. Освен това унищожаването на данните би било трудно, защото би изисквало стъклото да бъде разбито на 
прах или стопено при температура 1400 градуса по Целзий. 
 
√ Мартин Керн, Европейски институт за технологии: Ще подпомагаме и креативни иновации  
В мандата на новата Европейската комисия (ЕК) Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) ще подпомага 
проекти в още една сфера - "Култура и креативни иновации". Директорът му Мартин Керн разказа пред "Дневник" за 
начините, по които могат да бъдат подпомогнати български предприемачи. 
Какви са най-големите иновации в Европа тази година? 

https://www.ft.com/content/d79dada6-1201-11ea-a7e6-62bf4f9e548a
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Тази година имаме пет отличени стартиращи проекта, които са от различни сфери - здравеопазване, подкрепа на деца с 
диабет, изкуствен интелект, енергетика и околна среда. Може би най-успешният проект, който сме подкрепили, е на 
шведска енергийна компания, която имаше амбицията да направи най-зелените батерии на света, като използва 
хидроелектрическа мощност от Северна Швеция. Идеята е от преди две години, когато компанията получи помощ и 
финансиране от Европейския институт за иновации и технологии. После получи инвестиции от 1 млрд. евро от различни 
компании, както и от Европейската инвестиционна банка, и започна да строи фабрика за производството на тези батерии, 
където ще има 400 работни места. Това е невероятна история - как за две-три години една идея може да се развие от 
стартъп до реална компания. Може би това е най-голямата ни история на успеха в последно време. 
Какви проекти ще подкрепяте по време на мандата на новата Европейска комисия? 
Европейската комисия направи предложение бюджета, с който Европейският институт за иновации и технологии 
подпомага иновациите, да бъде увеличен от 2.4 до 3 млрд. евро. Ние приветстваме това и го считаме за знак, че работим 
добре и успяваме да насърчаваме стартъпи, да обучаваме студенти по предприемачество. След две години ще има и нова 
девета сфера, в която ще помагаме на хора с идеи за иновации - култура и креативна индустрия. Всичко това обаче трябва 
да бъде прието от Европейския парламент. 
Какви идеи ще търсите в сферата на културата и креативните иновации? 
Естествено "Култура и креативна индустрия" е много разнообразна сфера, а идеята е университети, бизнеси и старъпи да 
работят заедно, за да посрещат всички предизвикателства. В сектора на културата влизат културното наследство, много 
креативни хора като художници, артисти и т.н. Но фокусът на дейностите е много традиционен, така че не е задължително 
кандидатстващите да използват най-новите технологии или да са толкова свързани с креативната индустрия. Също така 
може да говорим за кино, мода, музика и други сфери на креативност. За нас най-важното е актьорите в тези сфери да са 
по-добре свързани и да има коoперативност на европейско ниво, за каквото е и създаден Европейският институт за 
иновации и технолoгии - ние намираме много идеи и ги превръщаме в решения, което е двигател за иновации и 
икономически растеж. Що се отнася за културата и креативната индустрия, ние се целим да подпомагаме не само студенти 
и изследователи, но и хора на културата, индустриалци и предприемачи. В тази сфера ще работим най-рано в 2022 г., което 
значи, че точно сега е времето да се мисли за проекти и да се създават консорциуми, които да кандидатстват за помощ, 
когато програмата бъде отворена. 
"Иновации и младеж" е ресорът, който България получи в новата Европейска комисия. Очаквате ли помощ от 
българския еврокомисар Мария Габриел? 
Да, разбира се. С нетърпение очакваме да работим с Мария Габриел. Тя и сега е запозната с дейностите на института, 
свързани с дигиталните иновации. В нейното портфолио ще са всички дейности на ЕИТ и това е добра новина. 
Ще дадете ли съвети на младите хора в България, които имат някакви идеи, но не са достатъчно смели да направят 
стартъпи? 
Аз мисля, че българите напредват скоростно в предприемаческите проекти. Аз лично съм бил няколко пъти в София и в 
последните години съм много впечатлен колко много предприемачи има. Моят основен съвет към тях е да търсят и други 
млади хора със същите познания и интереси, със същите търсения и амбиции, защото знаете, че иновациите не стават факт 
в изолация, а в екип, чрез добра работа заедно и чрез обмяна на опит и познания. Вие се нуждаете от хора, които да могат 
да ви помогнат да превърнете идеята си в иновативен проект. Друг съвет е: осъществете контакт с ЕИТ - ние ще ви помогнем 
да станете част от общност на предприемачи, които да ви помогнат във всяка една стъпка от пътуването: да сте креативни, 
да направите бизнес план, да започнете стартъп, да го развиете и да успеете. Имам добра новина - България получава все 
повече финансиране и помощ от ЕИТ. През 2018 г. финансирането за страната ви нарасна с 47% и сега е около 1 млн. евро. 
Аз мисля, че това е само началото, защото имате потенциал. Една от успешните компании е "Чек Пойнт Кардио" - те 
наблюдават пряко работата на сърцето, дишането и температурата на тялото, за да помогнат на хората в риск от сърдечни 
атаки или други здравословни проблеми, та когато се появят ранните симптоми, да бъдат откарани в болница. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ 30% от българите не могат да си намерят работа след завършване на университет  
Търсенето на висококвалифицирани кадри с висше образование ще нараства трайно в годините, движено от 
технологичната трансформация на икономиката, прогнозира преди дни бившият министър на труда и социалната политика 
Бисер Петков. На този фон любопитна класация на международен екип показва къде сме на европейската карта по 
реализиране на наскоро завършили висшисти. 
Приблизително 30% от българите не си намират работа, след като завършат университет, става ясно от изследването, 
направено от група експерти от компанията за обучения TheKnowledgeAcademy. Въз основа на данни от Евростат, те 
съставиха класация на процента реализация на пазара на трува в Европа за току-що завършили висшисти. 
С общ резултат 91.8% най-добре се реализират завършилите в Исландия, следвани от студентите в Малта (90.4%), Холандия 
(89.2%), Норвегия (89.2%) и Германия (88.7%). От другата страна на спектъра има няколко държави, които не се справят 
много добре с усвояването на трудовия потенциал на наскоро дипломиралите се и България е сред тях, наред с Румъния, 
Франция, Хърватия и Испания с около и над 30% безработни висшисти. Резултатите са още по-тревожни в Гърция и Италия, 
където около 50% от наскоро завършилите университети не успяват да се реализират. 

https://www.theknowledgeacademy.com/
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√ С изграждането на газопровода ТАНАП се гарантира сигурността на газовите доставки за региона на Югоизточна 
Европа  
Водещ приоритет за българското правителство е диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен 
газ. България подкрепя развитието на Южния газов коридор като инфраструктура от стратегическо значение за укрепване 
на енергийната сигурност в Европа. 
По покана на министъра на енергетиката и на природните ресурси на Република Турция Фатих Дьонмез българският 
енергиен министър Теменужка Петкова участва в церемонията по въвеждане в експлоатация на европейския участък от 
Трансанадолския газопровод (ТАНАП) – от град Ескишерих до турско-гръцка граница. През месец юни 2018 г., след 
даденото начало на работа на участъка на ТАНАП от турско-грузинска граница до град Ескишехир, турският пазар получава 
природен газ от находището Шах Дениз 2 в Азербайджан. С днешното откриване и на европейската част газопроводът е 
изцяло завършен. Дължината на ТАНАП е 1850 км., към момента капацитетът му е на 16 млрд. куб. м., като се очаква да 
достигне до 31 млрд. куб. м. Газопроводът ТАНАП е неразделна част от инфраструктурата на Южния газов коридор, 
осигуряващ транзита на природен газ през Турция към Европа. През откритата днес европейска отсечка на ТАНАП ще се 
извършва пренос на азербайджански природен газ към Транс-адриатическия газопровод (ТАП), включително и за България 
през интерконектора с Гърция. Предвижда се междусистемната газова връзка Гърция-България да бъде въведена в 
търговска експлоатация през 2020 г., в синергия с газопровода ТАП. 
В събитието участваха президентите на Република Азербайджан г-н Илхам Алиев и на Република Турция г-н Реджеп Таип 
Ердоган. 
 
√ Притесненията от нова ескалация на конфликта между САЩ и Китай натежаха на борсите в Европа  
Водещите индекси на борсите в Европа записаха понижения в ранната търговия в петък на фона на притесненията на 
инвеститорите, че Китай може да предприеме ответни мерки срещу САЩ заради законa в подкрепа на протестиращите в 
Хонконг. Тези мерки може да се превърнат в нова спънка пред финализирането на търговското споразумение между двете 
страни, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,55 пункта, или 0,13 пункта, до 408,70. Въпреки това бенчмаркът е на 
път да запише най-доброто си седмично представяне от 3 седмици насам. Немският DAX регистрира спад от 16,88 пункта, 
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или 0,13%, до 13 228,70 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 14,02 пункта, или 0,19%, до 
7 402,41 пункта. Френският CAC 40 добави 0,39 пункта към стойността си, или 0,01%, достигайки ниво от 5 913,11 пункта. 
„Надявахме се, че до началото на декември ще видим някакво позитивно развитие, но това изглежда трудно постижимо в 
момента“, коментира Джонатан Бел от Stanhope Capital. 
„Очаквам силното представяне на пазарите, което наблюдаваме в последно време, да се позабави към края на годината. 
Вярвам, че следващата ще има сделка“, добавя той. 
Първоначалните очаквания бяха търговското, че т.нар. първа фаза търговското споразумение между САЩ и Китай ще бъде 
финализирана в средата на ноември. Ако двете страни не стигна до сделка скоро, то на 15 декември трябва да влязат в 
сила новите американски тарифи за китайския внос. 
Негативно на борсата във Франкфурт се отрази новината, че продажбите на дребно в Германия са се понижили с 1,9% на 
месечна база през октомври. На годишна база бе регистриран ръст от 0,8%, което обаче е рязък спад от нивото през 
септември (3,4%) и под очакванията на анализаторите от 3%. 
Като цяло германските акции се възстановиха през последните два месеца на фона на икономически данни, които карат 
инвеститорите да вярват, че забавянето на най-голямата европейска икономика е вече е достигнало най-ниската си точка. 
Германия, има голяма зависимост от търговията с Китай, избегна рецесията през последното тримесечие, но 
производственият сектора на страната продължава да върви надолу. 
В ранната търговия акциите на най-голямата норвежка финансова компания DNB поевтиняха с 6%, достигайки до дъното 
на STOXX600, след като от полицията съобщиха, че провеждат разследване, което трябва да установи дали е финансовата 
институция е нарушила закона при обработването на транзакции, извършени между исландската риболовна компания 
Samherji и висши служители от правителството на Намибия. Към обяд обаче акциите се бяха възстановили и дори 
поскъпнаха с 0,55%. 
Вчера американските борси останаха затворени по случай Денят на благодарността, докато днес продължителността на 
търговската сесия ще е бъде намалена наполовина. 
Понижения и в Азия 
Основните индекси на водещите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха понижения в петък, след като Япония и 
Южна Корея представиха слаби данни за промишленото производство на фона на търговския конфликт помежду си, 
предаде Маркетоуч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 115,23 пункта, или 0,49%, до 23 293,91 пункта. 
Министерството на Икономиката съобщи, че промишленото производство в Япония е намаляло с 4,2% през октомври, 
което е най-големият месечен спад от януари 2018 г. насам. 
Същевременно с това индустриалното производство в Южна Корея се сви с 1,7% през октомври. Южнокорейският 
бенчмарк Kospi отчете спад от 30,64 пункта, или 1,45%, до 2 087,96 пункта. 
„Тези резултати показват, че търговският конфликт между САЩ и Китай продължава да оказва негативно влияние върху 
азиатските икономики, някои позитивни сигнали“, казва Джефри Хейли от Oanda. 
В Австралия ASX 200 записа спад от 18 пункта, или 0,26%, до 6 846 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite се понижи с 17,71 пункта, или 0,61%, до 2 871,98 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite изтри 4,74 пункта от стойността си, или 0,30%, достигайки ниво от 4,74 пункта.  Хонконгският 
индекс Hang Seng отчете спад от 547,24 пункта, или 2,03%, до 26 346,49 пункта. 
Вчера Пекин реагира остро на решението на американският президент да подпише закон в подкрепа на протестиращите 
в Хонконг, но пазарите очакваха това развитие, след като по-рано той бе одобрен от двете камари на Конгреса на САЩ. От 
Китай обещаха да предприемат ответни мерки, но не поясниха какви точно ще бъдат те. 
Решението на Тръмп обаче постави под въпрос напредъка в търговските преговори между двете страни, като потенциално 
забавяне на сделката между тях може да означава, че на 15 декември ще влязат в сила нови американски мита за вноса 
от Китай. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете ръст от 0,40 пункта, или 0,07%, до 543,76 пункта. BGBX40 се повиши с 0,29 пункта, или 0,27%, до 108,31 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,42 пункта, или 0,29%, до 494,52 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,12 пункта, или 0,09%, до 128,71 
пункта. 
 
√ Ускорение на инфлацията в Еврозоната през ноември  
Годишната инфлация в Еврозоната се очаква да достигне 1% през ноември. Това сочи предварителна оценка на 
европейската статистическа служба Евростат 
За сравнение през октомври инфлацията в в зоната на единната европейска валута беше 0,7%. 
Сред основните компоненти на инфлацията най-силно поскъпване се очаква при храните, алкохолът и тютюневите изделия 
(с по 2% през ноември спрямо 1,5% през октомври), следвани от услугите (1,9% спрямо 1,5% миналия месец), 
неенергийните промишлени стоки (0,4% спрямо 0,3 % предходния месец) и енергията (минус 3,2% след минус 3,1% през 
октомври). 
 
√ Шарл Мишел пое ръководството на Европейския съвет  
Председателят на Европейския съвет Доналд Туск предаде ръководството на институцията на Шарл Мишел. Мандатът на 
председателя на Европейския съвет е две години и половина с възможност да бъде удължен само веднъж. 
Преди пет години не подозирах, че сценарият на моя мандат ще бъде като писан от Алфред Хичкок, пошегува се Туск. Той 
отбеляза, че от 2015 г. насам ЕС е преживял няколко кризи - на Еврозоната, с мигрантите, покрай събитията в Украйна, 
възхода на "Ислямска държава" и решението на Великобритания да се оттегли от Общността. 
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Гордея се, че в последните пет години служих на Европа. Това е най-доброто място на света. Европа ще остане такава, 
докато бъде континент на свободата и законността, добави Туск. Той заяви, че общата европейска цел е единството. 
Туск предаде на Мишел един от символичните атрибути на властта на председателя на Европейския съве - звънеца, с който 
се откриват заседанията на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС, предаде БТА. 
На свой ред Мишел изрази желанието си да направи всичко по силите си за разбирателство между държавите в ЕС. Европа 
може да бъде по-самоуверена на световната сцена, можем не само да четем, а и да пишем вестникарските заглавия, 
добави той. Доскорошният белгийски премиер обеща да работи в диалог и за намаляване на бюрокрацията. 
 
√ Китай затвори над 1300 предприятия за тежки метали  
Китай е затворил над 1300 предприятия за производството на тежки метали от 2016 г. насам като част от дългосрочен план 
за борба със замърсяването на почвите, предаде Ройтерс, позовавайки се на високопоставен представител на 
министерството на околната среда.  
Замърсяването на почвата е сред най-големите и скъпоструващи проблеми за околната среда в Китай. Според последното 
общонационално проучване от 2014 г. около 16 процента от земята в Китай, което се равнява на територията на Монголия, 
е замърсена в различна степен от торове и пестициди, тежки метали, пластмаса и други химикали, посочва БТА. 
Су Къцзин, директор, отговарящ за борбата със замърсяването на почвите в министерството на околната среда, изрази 
увереност на пресконференция днес, че до края на идната година Китай може да изпълни целта около 90 процента от 
замърсените селскостопански земи отново да станат годни за земеделие.  
Разходите за почистване на замърсените почви варират от 500 юана (71 долара) до 2000 юана на му (му - китайска мерна 
единица, равняваща се на 0,67 кв метра). Това означава, че общо Китай ще трябва да отдели за тази цел трилиони юани. 
Според Су вниманието ще бъде насочено основно към борба с рисковете от замърсяване, а не към почистване на всеки 
отделен парцел.  
Наред със затварянето на 1300 предприятия за добив и преработка на тежки метали китайските власти са "коригирали" 
близо 700 компании, работещи с кадмий, който е голям източник на замърсяване на ориза, каза чиновникът. 
Борбата със замърсяването на почвата и водите е основна част от усилията на Китай да увеличи производителността на 
земеделието. Страната се опитва да произвежда повече храни в селскостопанските си райони особено предвид бързото 
увеличаване на населението.  
През 2015 г. правителствено изследване установи, че тежките метали са замърсили най-малко 10 милиона хектара 
земеделски земи, което е намалило годишното производство на зърно с 10 милиарда килограма годишно. 
През 2016 г. Пекин прие план за овладяване на замърсяването на почвите до 2020 година, като до 2030 година трябва да 
започне намаляване на нивата на замърсяване. Основен проблем обаче е финансирането на тези мерки, отбелязва 
Ройтерс. 
Макар властите да заделиха фонд за проектите за почистване, от който през последните три години са отпуснати 28 млрд. 
юана, те са затруднени да предложат стимули и механизми за финансиране, особено в традиционно промишлени или 
селски региони, където цените на недвижимите имоти са твърде ниски, за да оправдаят разходите за почистване. 
 
√ Построиха първия мост между Китай и Русия  
Първият мост над река Амур, свързващ Русия и Китай, е вече построен. Очаква се трафикът по съоръжението, което 
установява директна връзка между руския град Благовещенск и китайското градче Хейхе, да тръгне в началото на идната 
година. 
Десетилетия наред Русия държеше Китай настрани от този район. Тези руски територии са богати на полезни изкопаеми, 
но много слабо населени и Кремъл се опасява от прекомерно разрастване на китайското влияние. 
Западните санкции заради анексирането на Крим от Украйна обаче доведоха до построяването на моста, както и на 
газопровода „Силата на Сибир”, който трябва скоро да бъде открит тържествено от Владимир Путин и Си Дзинпин. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 2 декември 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- От кого ще свали довериeто си „Атака"? Говори лидерът на партията Волен Сидеров; 
- Защо си тръгва социалният министър Бисер Петков? Анализ на експертите; 
- След скандалите в българския футбол, ще успее ли националният ни отбор да се класира на Европейското? 

Прогнозата на Валентин Михов; 
- Ще бъдат ли разделени курортите ни на шумни и тихи след поправките в Закона за туризма?; 
- Кога да очакваме първия сняг и какви ще са температурите през декември? Говорят синоптиците; 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Нов социален министър и смяна на областния управител на Перник. Какво стои зад рокадите във властта и има ли 

политическо напрежение? 
- България се сбогува със Стефан Данаилов. В деня на поклонението пред легендата на киното и театъра ни, Вежди 

Рашидов със спомени за Ламбо; 
- Престъпление от любов за милион лева. Още за схемата на задържаната банкерка и какво ще е наказанието й. 

Гост: Адвокат Марин Марковски; 
- Нагла кражба. Разбиха колата на майка на болно дете и взеха пари, събрани за сина й от дарения; 
- „На твоя страна": Лъжат ли ни търговци с кисело зеле и туршии, ферментирали буквално за два дни? Опасни ли са 

купешките туршии по пазарите?; 
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- Меренето на Коледните елхи започва. На живо, от Димитровград: Румен Бахов, за състезанието между кметовете; 
- Алисия и Дивна, ексклузивно, след като паднаха маските на Принцесата и Пилето; 

 
√ Предстоящи събития в страната за 2 декември 
Брюксел 

- От 14.00 часа в Европейския парламент вицепрезидентът Илияна Йотова ще открие конференция „12 години 
Механизъм за сътрудничество и проверка в България: Равносметка“. 

***  
Мадрид 

- Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в 25-та Конференция по изменение на климата. 
***  
София 

- От 10.30 часа в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН ще бъдат представени научни разработки за съхранение на 
енергия от възобновяеми енергийни източници. 

- От 10.30 часа в сградата на СДВР на ул. "Антим I" № 5 ще се проведе брифинг по повод възникналите груби 
нарушения на обществения ред след футболната среща между отборите на „Локомотив“ - София и „Хебър“ - 
Пазарджик в събота. Ще участват главният секретар на МВР главен комисар Ивайло Иванов и директорът на СДВР 
ст. комисар Георги Хаджиев. 

- От 11.00 часа президентът Румен Радев ще приеме почетния караул и ще поднесе венец пред Паметника на 
загиналите медицински чинове за свободата и обединението на България. От 11.30 часа в киносалона на ВМА 
президентът Румен Радев ще участва в Тържественото събрание на личния състав на Академията. 

- От 11.00 часа в сградата на иновационен форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк ще бъде учреден Експортен 
хъб България. 

- От 11.00 часа в Аулата на Ректората на Софийския университет проф. Алън Грийр ще бъде удостоен с почетното 
звание „Доктор хонорис кауза“. 

- От 11.00 часа в пресклуба на БТА на бул. “Цариградско шосе“ 49 ще се проведе пресконференция 
„Специализираните предприятия и защитената заетост – неизползван потенциал за заетост сред хората с 
увреждания.“ 

- От 14.00 часа в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Клиниката по нефрология започват безплатни прегледи за подагра. 
- От 17.00 часа в галерия „София“ на Столична библиотека ще бъде открита фотоизложбата „Следи от улицата“. 
- От 17.30 часа във Френския културен институт официално ще бъдат открити XV-ите Дни на предизвикателствaтa. 
- От 17.30 часа в зала 1 на НДК ще има представление държавният балет на лед „Санкт Петербург“. 
- От 18.00 часа пред Съдебната палата ще се проведе протест против назначаването на Иван Гешев за главен 

прокурор и срещу възможността досегашният главен прокурор Сотир Цацаров да стане председател на КПКОНПИ. 
- От 18.30 часа в Дома на киното ще се проведе Иранска вечер с прожекцията на филма на режисьора Джафар 

Панахи „Три лица“. 
- От 20.00 часа в Зала „Арена Армеец“ ще се проведе специален предколеден концерт на AL BANO & ROMINA 

POWER. 
***  
Благоевград 

- От 11.00 часа в зала 5 на Община Благоевград ще се проведе пресконференция за коледния фестивал на Общината, 
съпътстващи събития, участници. 

*** 
Бургас 

- От 13.00 до 17.30 часа на адрес: ж.к. "Братя Миладинови", бл. 56, вх. А ще се проведе кастинг за персонажи, които 
да участват в заснемането на рекламни филми за забележителностите на България. 

- От 18.30 часа в залата на Драматичен театър „Адриана Будевска“ ще се проведе концерт на композитора Руслан 
Карагьозов. 

- От 18.00 часа в зала „Петя Дубарова“ ще бъде открита изложбата „Цветоморие“ на Радка Караиванова. 
***  
Варна 

- От 14.00 часа на Сцена „Ротонда“ в Операта ще се проведе пресконференция за празнични акценти в XX Коледен 
музикален фестивал и X Коледни театрални седмици, както и за премиерата на балета „Копелия“ от Лео Делиб, 
която ще бъде представена от 19.00 часа на Основна сцена. 

***  
Велико Търново 

- От 13.00 часа пред паметника „Майка България“ ще се проведе здравнообразователна кампания под надслов „На 
хорото се хвани, СПИН така не се лови!“, организирана от РЗИ, Общината, Младежкия дом, БМЧК, ЦМЕДТ 
„Амалипе” и Градския ученически парламент. 

***  
Кърджали 

- От 17.30 часа в Народно читалище „Обединение 1913“ проф. Боян Биолчев ще представи новата си книга 
„Преселението“. 

***  
Кюстендил 
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- От 17.30 часа в читалище „Братство” ще бъде открита изложба - икони на Димитър Димитров. 
***  
Ловеч 

- От 17.30 часа в Клуба на дейците на културата депутатът Маноил Манев ще представи новия си роман „Орденът 
на оръжието. 

***  
Плевен 

- От 11.00 часа в зала „Магнум” на Втора клинична база ще се състои Тържествена промоция на Випуск 2019 млади 
лекари на Факултет „Медицина” на Медицинския университет. 

- От 17.30 часа на пл. ,,Възраждане" ще бъдат запалени светлините коледната елха с участието на вокална група към 
НУ „Христо Ботев“ и фолклорен ансамбъл „Нашенчета“. 

***  
Пловдив 

- В 09.00 часа в Голямата Аула на Аграрния университет министърът на земеделието, храните и горите Десислава 
Танева ще присъства на представянето на SWOT анализа за околна среда и климат, изготвен от университета. В 
рамките на срещата ще се проведе и дискусия на тема „Добрите практики в Новата зелена архитектура“, 
организирана при изпълнение на Комуникационната стратегия на МЗХГ за новата Обща селскостопанска политика. 

- От 10.00 часа на ул. „Стойчо Мушанов“ Областният съвет на БЧК ще открие програмата за предоставяне на 
хранителни продукти. 

***  
Хасково 

- От 11.00 часа на ул. „Болярска“ № 2 ще се проведе пресконференция и официална церемония на първата копка за 
стартиране на проект за изграждане на център за грижа за лица с психични разстройства. 

 


