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Aсоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 
 

News.bg 
 
√ Работодателите не харесаха доклада за биоразнообразието у нас, искат МОСВ да го коригира 
Асоциацията на организациите на българските работодатели призовава държавата да коригира изпратения от самата нея 
силно негативен доклад за състоянието на биоразнообразието у нас. 
От АОБР посочват, че оценките на състоянието на видовете по категории природозащитно състояние за България 
показват драстично влошаване на състоянието на видовете - благоприятните оценки намаляват почти три пъти - от 53% до 
19 % докато неблагоприятните се увеличават от 35% на 70 %. Лошите оценки пък се увеличават от 3% на 8%. 
Нито една от останалите държави членки не е доказала такова екстремно занижаване на оценките за природозащитно 
състояние на видовете, алармират от АОБР. 
Според тях това показва, че методологичният подход, използван при оценката на природозащитното състояние на 
видовете у нас, е коренно различен от подхода, използван от останалите държави членки на ЕС. 
Работодателите подчертават, че рязкото влошаване на състоянието на над 99% от видовете се дължи на оценка по 
показател "Бъдещи перспективи". "Съгласно указанията на ЕК, ако оценката на един от показателите за състояние е 
неблагоприятна, то и общата оценка на състоянието е неблагоприятна. По този начин, дори когато площта на 
разпространение и популация на даден вид е благоприятна, заради неблагоприятната оценка за бъдещи перспективи, 
състоянието на видовете става неблагоприятно", уточняват те. 
Предвид неточния според Асоциацията анализ на оценките на природозащитното състояние на видовете у нас, 
работодателите искат да знаят кои са авторите на оценките, представени в докладването, от името на България, както и 
какъв е техният опит. От АОБР настояват да се обясни и каква е използваната методика и сравнима ли е тя с подхода, 
използван от останалите държави членки на ЕС. Те искат да знаят и какви действия ще предприеме МОСВ, за да бъдат 
коригирани оценките на природозащитно състояние на голяма част от видовете. 
Работодателите се опасяват, че може да последват наказателни процедури срещу страната ни, тъй като докладването 
внушава, че България не изпълнява задълженията си по Директивата за местообитанията и допуска драстично влошаване 
на състоянието на видовете и природните местообитания по Натура 2000. 
Според тях докладът поставя под въпрос и процеса на извършване на оценки за съответствието на инвестиционни 
предложения с предмета и целите на защитените зони, тъй като щом състоянието се е влошило толкова, държавата не е 
трябвало да допуска изграждането на голям брой инвестиционни предложения. 
Ако държавата спешно не поиска от консорциума изготвил доклада да приложи недвусмислено и компетентно европейска 
методология за оценка на параметъра "Бъдещи перспективи", то неправилно оцененото рязко влошаване по параметър 
"Бъдещи перспективи" може да бъде преодоляно единствено чрез въвеждане на строги административни забрани и 
инвестиционни ограничения, посочват от АОБР и напомнят, че исканията на природозащитните организации у нас са 
именно такива - в заповедите за обявяване на защитените зони да бъдат включени строги забрани и ограничения, за да се 
спре по презумпция всяко икономическо развитие, строителство на магистрали и друга инфраструктура на територията на 
Натура 2000. Това обаче ще доведе до загуба на много работни места. 
След като настоящата площ на Натура 2000 не е в състояние да осигури опазването на видовете и местообитанията от 
Натура 2000, тя би следвало да се увеличи, посочват още от Българската търговско-промишлена палата. Те очакват, че през 
следващите месеци ще се появят предложения за определяне на нови зони от страна на зелените организации, 
а държавата няма да може да възрази, тъй като самата тя е докладвала влошаването на своето биоразнообразие. 
По тази причина от АОБР настояват екоминистерството да предприеме мерки за корекции на доклада относно състоянието 
на биоразнообразието у нас. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Investor.bg 
 
√ Борисов: Да накараме САЩ и Китай да се съобразят с промените в климата 
За това призова ЕС премиерът в изказването си в рамките на 25-ата конференция по изменение на климата в Мадрид 
„За страните с висок дял на въглища в енергийния им микс, каквито са България, Полша и други, преходът към климатична 
неутралност ще изисква по-високи нива на инвестиции и активни мерки в социалната сфера“. Това заяви министър-
председателят Бойко Борисов в изказването си в рамките на 25-ата конференция по изменение на климата в Мадрид, 
съобщават от пресслужбата на кабината. 
Борисов посочи, че в България 46% от електроенергията се произвежда от въглищни централи, които са основни базови 
мощности, като през зимата този процент достига до 60. 
„В същото време, искам да отбележа, че според статистиката на Евростат, България е на второ място в ЕС по намаляване 
на емисиите на въглероден диоксид от изгарянето на изкопаеми горива за 2018 г. в сравнение с 2017 г., а именно с 8,1%, 
следвайки Португалия, която заема водеща позиция с 9%“, каза премиерът пред лидерите на световния форум в Мадрид.  
Борисов подчерта, че за страната ни ядрената енергетика играе важна роля за гарантиране на националната, регионалната 
и европейската енергийна сигурност, като в същото време предоставя енергия на достъпни цени и е ключов елемент за 
преминаване към нисковъглеродна икономика.  
„Нейното значение като основен стълб на европейската електроенергийна система без въглеродни емисии бе потвърдено 
и в публикуваната през 2018 г. дългосрочна визия на ЕК за намаляване на емисиите на парникови газове до 2050 г.“, каза 
премиерът. Той бе категоричен, че страната ни ще продължи да разчита на ядрената енергия и през следващите години. 
„Емисиите на ЕС са само 9% от световните. Първият и вторият замърсител - най-големите в света, ги няма тук. Това са САЩ 
и Китай“, каза още Бойко Борисов в рамките на конференцията. Той отбеляза, че ЕС намалява своите емисии и добави, че 
по този въпрос здравето и качеството на живот на всеки един гражданин по света трябва да бъдат поставяни на първо 
място. 
„Защото комините дали пушат в САЩ, Китай или Виетнам, атмосферата го донася и при нас. Да се обединим и всички 
заедно да накараме тези безспорно прогресивни в икономиката си страни да се съобразят с чудовището, което идва с 
промените в климата“, каза в заключение премиерът Борисов. 
 
√ ЕК: Българското здравеопазване - зле структурирано, скъпо и неефективно 
Честата смяна на политическите ръководства е основна пречка за прилагането на реформите през последните 
години, сочи доклад 
При най-ниски доходи и нива на заплащане на труда в ЕС България е първа в съюза по дял на частните разходи за здраве - 
близо 47% от всички разходи за здравеопазване в страната. Разходите за здравеопазване в България все още са 
сравнително ниски в сравнение с други държави-членки на ЕС, но се увеличават непрекъснато през последните 15 години. 
Това увеличаване обаче е главно за сметка на директните плащания от потребителите. Това са част от изводите за 
здравеопазването в България, публикувани в доклад на Европейската комисия за състоянието на здравето в Европа 2019 
г. 
Макар размерът им да се е удвоил от 2005 година насам, разходите за здравеопазване на глава от населението (1300 евро) 
са четвъртите най-ниски в ЕС през 2017 г. Това представлява 8,1 % от БВП, което е под средната стойност за ЕС от 9,8%, но 
е по-високо от равнището в съседните държави. Директните плащания от потребителите през 2017 г. са най-високите в ЕС 
(46,6% в сравнение с 15,8 % като средна стойност) и се обуславят главно от доплащанията за лекарствени продукти и 
извънболнична помощ.  
Финансовата устойчивост на здравната система е поставена на изпитание поради прекомерното разчитане на частните 
разходи, както и поради намаляващото население в трудоспособна възраст, допринасящо за приходите на социалното 
здравно осигуряване. Усилията да се подобри ефективността чрез преориентиране на предоставянето на услуги и на 
ресурсите от болниците към извънболничната помощ се оказаха трудно осъществими, посочва се в доклада. 
Откриват се различия в достъпа до здравни грижи в зависимост от размера на доходите, регионите, в които живеят хората 
и други. 
Близо 14% от населението на страната дори не е обхванато от системата на здравното осигуряване, а регионалните 
диспропорции по отношение на медицинските кадри са толкова високи, че правят недостъпни здравните грижи за някои 
немалки социални групи, става ясно от данните. 
Отбелязва се проблемът с концентрация и свръхконцентрация на здравни обекти, услуги и професионалисти, което 
предизвиква дефицит в селските райони и свръхпредлагане в големите градове. Недостигът на специалисти - най-вече на 
медицински сестри и лични лекари - спъва развитието на първичната помощ и разширяването обхвата на услугите в райони 
с ограничен достъп до тях“, посочва се в доклада на ЕК. 
Всяка пета болнична процедура може да се извършва в доболничната помощ, а всяка десета хоспитализация и свързаните 
с нея процедури могат да бъдат избегнати изобщо, ако пациентът имаше достъп до доболнична помощ, пишат още 
експретите на ЕК. 
Управлението на системата на здравеопазването в България е организирано чрез национални стратегии, но тяхното 
прилагане е бавно, пише още в анализа за сектора у нас. 
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Честата смяна на политическите ръководства е основна пречка за прилагането на реформите през последните години и 
накърнява приемствеността и последователността при разработването на политики. Така например, почти всички 
инициативи за реформи, насочени към повишаване на ефективността в болничния сектор, бяха спрени о 
Административния съд и от Конституционния съд, след като бяха оспорени, отбелязват експертите. 
Докладът на ЕК отчита, че очакваната средна продължителност на живот на българите се е увеличила, но подчертава, че 
тя все още е най-ниската в ЕС. 
Недостатъчно развитите превантивни мерки и извънболнична (или амбулаторна) помощ допринасят за слабите резултати 
в областта на здравеопазването, смятат от ЕК. Според тях въпреки че системата за социално здравно осигуряване е 
задължителна, съществуват значителни разлики по отношение на покритието на населението и това, което се предлага в 
пакета от здравни дейности. 
„Последните инициативи за реформи бяха съсредоточени върху контрола на разходите и повишаването на ефективността, 
включително въвеждането на оценка на здравните технологии (ОЗТ) за целите на реимбурсирането на лекарствените 
продукти и изместването на фокуса от болничната помощ, пише в доклада. 
Докладът Здравето накратко: Европа измерва напредъкът към постигането на ефективни, достъпни и устойчиви 
здравни системи в ЕС. Докладът, публикуван на всеки две години, съдържа безпристрастно, описателно сравнение на 
всички държави от ЕС въз основа на публично достъпни данни и показатели. 
С целия доклад може да се запознаете тук 
 
News.bg 
 
√ Лидерите от ЕС настояват за климатичен неутралитет до 2050 г .  
Лидерите на Европейския съюз, с насрочена среща в Брюксел следващата седмица, настояват за споразумение в блока за 
нетни нулеви емисии на парникови газове до 2050 г., обяснява проектът им за съвместно изявление, който обещава 
ожесточена борба на тяхната среща. 
Срещата на върха на 12-13 декември на националните лидери на блока има за цел да подкрепи "постигане на климатично 
неутрален ЕС до 2050 г.", според документа, видян от "Ройтерс". 
Предишните опити бяха блокирани от Полша, Унгария и Чехия, които разчитат изключително на въглища. 
По-рано те заявиха, че се противопоставят на климатичния неутралитет до 2050 г. от страх, че намаляването на парниковите 
емисии ще задуши икономиката им. 
За да убедят лагера на нежелаещите, останалите в ЕС и съвместното извяление предвиждат "справедлив и социално 
балансиран преход". 
В него присъства и съобщение на Европейската инвестиционна банка за отключване на зелени инвестиции на стойност 1 
трилиона евро до 2030 г., както и необходимостта от осигуряване на енергийна сигурност и конкурентоспособност по 
отношение на чужди сили, които не преследват такива климатични цели. 
Проектът, подготвен преди дискусиите на лидерите, все още може да се промени. 
Но в крайна сметка ще е необходима единодушна подкрепа от всички национални лидери на ЕС, за да постигнат 
споразумение от срещата на върха. 
Новата ЕК също си поставя за цел да настоява за климатичен неутралитет до средата на века и иска да превърне 
амбициозните цели на ЕС за 2030 г. в по-амбициозни. 
Настоящите цели предвиждат намаляване на емисиите от парникови газове в ЕС с 40% до 2030 г. спрямо нивата от 1990 г. 
Новата комисия, ръководена от германката Урсула фон дер Лайен, се надява да повиши целта до поне 50%. 
В Мадрид, новият председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че бездействието по 
проблема с климатичните промени ще струва много по-скъпо в дългосрочен план в сравнение с проактивния подход 
Временният министър-председател на Испания Педро Санчес обяви, че "само шепа фанатици отричат доказателствата" за 
климатичните промени - без да посочва каквито и да е отделни хора и страни. 
Човечеството води война срещу природата, счита генералният секретар на ООН Антониу Гутериш и предупреди, че 
усилията на света срещу климатичните промени досега са били крайно неадекватни и съществува опасност вече да са 
необратими, светът има избор да се справи с климатичните промени или да капитулира. 
 
БНТ 
 
√ Вицепремиерът Марияна Николова се срещна с посланика на Нидерландия  
„Искаме да утвърдим България като атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар за холандските фирми“, 
заяви заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова по време на 
срещата си с извънредния и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия Берендина Мария Тен Тъшър. Това съобщиха 
от правителствената информационна служба. 
Вицепремиерът отбеляза, че има потенциал за двустранно сътрудничество в областта на IT, киберсигурността, иновациите, 
привличане на инвеститори във високотехнологични производства, изграждането на технологични и индустриални 
паркове. Николова сподели, че усилено работи за налагане на кибер етика в информационните процеси. 
В рамките на разговора беше обсъдена идеята за провеждане на събитие, посветено на бизнеса, което да допринесе за 
засилването на икономическите връзки. Посланик Тъшър запозна вицепремиера и с инициатива, насочена към учащите 
млади хора, която има за цел да ги мотивира да се завърнат в родината си след завършване на обучението си в чужбина.  
Посланик Тъшър подари на вицепремиера специално селектираните лалета „Сердика” по повод на 110-та годишнина от 
установяването на дипломатически отношения между България и Нидерландия. 
 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/2019_chp_bulgaria_bulgarian.pdf
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√ Стана ясно кои са отличените с награди "Банкер на годината"  
Приключи церемонията по награждаване на банковите мениджъри в класацията на в-к "Банкер".Те оценяват 
ръководителите на банките по пет показателя, които постигат техните кредитни институции. 
Тримата отличени за тази година са председателите на УС и изпълнителни директори на ДСК г-жа Виолина Маринова, на 
"Пощенска банка" - Петя Димитрова и на "Интернешънъл Асет банк" Алексей Цветанов. 
Специална награда тази година получи Калин Христов, подуправител на БНБ за развитие на банковата система, както и за 
приноса му във финансовите иновации. 
 
Economic.bg 
 
√ Росен Желязков: Пакетът „Макрон" ще увеличи с 3% вредните емисии от камионите 
Министърът определи правилата в директивата за дикриминиращи  
Празните курсове за прибиране на камионите в държавата по регистрация на всеки 4 седмици, ако се приложи пакетът 
„Макрон", ще доведат до 3% увеличение на вредните емисии, дължащи се на международния товарен транспорт. Това 
заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в Брюксел, в рамките на 
заседанието на Съвета на ЕС, формат Транспорт. 
"Транспортът е ключов сектор за българската икономика. Броят на регистрираните тежкотоварни превозни средства е 25 
800, като средната им възраст е 3 години. Представете си тези превозни средства да пресичат Европа и да изминават 
напразно над 2000 километра, поради желание за налагане на правила, които са непропорционални и дискриминиращи 
за периферните държави членки", каза пред колегите си министър Желязков. 
„Директният ефект на подобна разпоредба е географско ограничаване на предоставянето на този вид транспортна услуга 
в ЕС. Време е да оставим настрана идеологичните дискусии и да помислим за реалистичен подход по Пакета Мобилност I, 
който няма да има отрицателни и вредни последици за правилното функциониране на единния вътрешен пазар и за 
националните икономики на държавите членки", посочи още Росен Желязков. 
В Брюксел министър Желязков проведе и двустранни срещи с министрите на Естония, Люксембург, Белгия, Холандия, 
Ирландия, Португалия и Словения, по време на които беше затвърдена позицията на България по Пакета Мобилност I.  
 
Дарик  
 
√ Експортният хъб стартира пилотно, като ще подкрепи 15 български фирми да намерят нови пазари 
До четири месеца 15 български компании, които са ориентирани към експорта, ще бъдат пилотно подпомогнати чрез 
Експортния хъб България да намерят нови пазари или контрагенти. Това обяви пред журналисти Бойко Таков, 
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. За фирмите 
подкрепата ще е безплатна. 
Днес той и представители на още 12 институции - съорганизатори на експортния хъб, подписаха неговото учредяване и 
посочиха, че това е пример за публично-частно партньорство. 
Изпълнителният председател на Българската стопанска камара Радосвет Радев, която е сред организаторите на експортния 
хъб, изтъкна, че всички анализи показват, че за 30 години България вече е станала експортно ориентирана икономика и 
изрази увереност, че с инициатива ще може да бъдат създадени новите българските "тигри" - износители, за да има 
страната ни достойно място на световния пазар. 
Хъбът ще работи в две направления - ежемесечни обучителни събития, на които ще се канят изявени български 
предприемачи, които вече са стъпили на чужди пазари, чуждестранни търговски аташета и посланици ще дават съвети как 
да се навлезе на пазарите на техните страни, обясни по време на церемонията Бойко Таков. Планира се на по-късен етап 
инициативата да бъде базирана и онлайн, както и изготвянето на сайт на хъба. Целта е тази информация да достигне до 
повече производители, голяма част от които работят извън столицата. 
Второто направление на работата на експортния хъб е свързано с обучението на компаниите, като пилотно се започва с 15 
фирми от три сектора. Критериите, по които ще бъдат избрани фирмите, както и секторите, ще бъдат определени в 
началото на следващата годината. Идеята е да са фирми, които имат ниво на растеж, позволяващо им да излязат на чужди 
пазари, както и да разполагат с екипи, които, след оказаната им помощ, ще могат да надградят наученото в обучителната 
програма. Програмата ще е за четири месеца, а организаторите обещават в края й за всяка една от фирмите да има поне 
един нов пазар или контрагент. В инициативата ще се включат и търговските аташета на Министерството на икономиката, 
които са в над 50 държави. Пред журналисти Бойко Таков уточни, че ако тази програма бъде ефективна, тя ще продължи. 
Вече е имало разговори с оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" да се кандидатства за финансиране, 
което ще даде по-голяма устойчивост напред, допълни Таков. 
Агенцията за последните 12 месеца е подкрепила над 1800 компании да излязат на чуждестранни пазари - чрез търговски 
мисии, бизнес делегации, изложения и панаири. 
 
В. Банкерь 
 
√ Комисията по петициите на ЕП смята, че магистрала "Струма" може да се построи 
Комисията по петиции на Европейския парламент е решила да закрие петиция срещу строежа на магистрала "Струма", 
съобщава БТА. 
Председателят на тази комисия Долорес Монсерат (ЕНП) е отбелязала в изказването си, че наблюдението на 
евродепутатите повече не се налага, защото Европейската комисия би одобрила проект за строеж, само ако отговаря на 
изискванията за опазването на околната среда. Вносителите на петицията са обяснили, че от 20 години хора с имоти край 
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Кресненското дефиле настояват оттам да не минава магистрала. По техните думи проектът, предложен от България, 
предвижда запазването на пътя през дефилето, "през най-плодородната земя" в района. Според тях "нищо не пречи" и 
двете посоки на бъдещата магистрала да преминават извън дефилето. 
Представител на Европейската комисия е уточнил, че българският проект е бил подложен на оценка и са поставени 
въпроси, на които се очаква отговор от властите у нас. 
 
В. Дума 
 
√ ИПИ: Най-малко половината общини ще вдигат местните налози 
Местната власт се надява на законодателни промени, свързани с данъчната оценка на имотите 
Данъчната политика на местно равнище през годините показва, че след избори се наблюдават по 60-70 примера за 
повишения на данъците в различни общини. Най-вероятно подобна ще бъде картината и сега, като през 2020 и 2021 г. 
поне половината общини ще предприемат някакви стъпки за увеличение на местните налози, твърди Петър Ганев от 
Института за пазарна икономика. Тази сметка изключва такса смет, която също ще върви нагоре. Според Ганев тази вълна 
от по-високи местни данъци в известен смисъл ще отговори на призива на финансовия министър, общините да използват 
по-активно данъчните си правомощия, но в същото време няма да промени драматично структурата на общинските 
бюджети. Зависимостта от държавния бюджет и европейските средства, от една страна, и липсата на адекватен ресурс за 
публични инвестиции, от друга, ще остане. Темата за фискалната децентрализация - преотстъпването на 1/5 от приходите 
от подоходното облагане на физически лица към общините, не само няма да изчезне, а ще бъде все по-актуална. Само с 
имуществени данъци няма как да се постигне финансова самостоятелност, твърдят от ИПИ. Безспорно най-големият фокус 
попада върху Столичната община, тъй като увеличението е първо от поне 10 години и обичайно медийното внимание се 
фокусира върху столицата.  
Едно от предизвикателствата пред новата общинска управа е как да финансира инвестиционната си програма, особено в 
новите квартали, където липсва адекватна инфраструктура. Има два начина това да се случи през данъците - единият е 
през промени в данъчната основа на имущественият данък, другият е през повишена ставка на данъка върху сделките. Ако 
не можеш да направиш първото, опираш до второто. Това се случва и в София. Големият проблем в облагането на имотите 
в столицата е именно в данъчната основа и конкретно в зонирането. Промяната обаче е политически трудна. Последното 
предложение за подобна реформа беше на Минко Герджиков през 2011 г. Предложението за ново зониране тогава 
предизвика скандал и доведе до неговата оставка. Подобно решение е трудно, но има и друго. Очакването на общините 
(не само на София) е, че скоро ще има законодателни промени, които да променят формулата за данъчната оценка на 
имотите и/или направо да обвържат данъка с пазарната оценка. Това би решило проблема на столицата с районирането, 
и особено спрямо новите престижни квартали, без да се влиза в голям скандал. Чакането обаче може да се превърне и в 
капан - отлагаш решение заради очаквани законодателни промени, които обаче също може винаги да се отлагат, твърди 
Петър Ганев. 
Според него по-високите данъци на много места бяха очаквани. Без фискална децентрализация и с калпава данъчна основа 
за имотите, всички общини имат стимул да бутат данъка върху сделките нагоре - не е случайно, че това е единственият 
данък, при който общините масово отиват на максималната ставка - 3 на сто.  
 
БНР 
 
√ НС гласува кандидатурата на Деница Сачева за нов министър на труда и социалната политика  
Кандидатурата на Деница Сачева за нов министър на труда и социалната политика ще се гласува днес в парламента. 
Предложението за кадровата смяна в правителството е на премиера Бойко Борисов, след като в петък той поиска и прие 
оставката на министър Бисер Петков. 
Кандидатурата на Сачева няма да се обсъжда на съвет на управляващата коалиция, а се очаква да бъде гласувана директно 
в Народното събрание, след като се приеме оставката на Петков. В социалното министерство вече е насрочена церемония 
по встъпването в длъжност на Деница Сачева. 
Мотивите на премиера да поиска оставката на Бисер Петков са комплексни и свързани с бавните темпове на работа в 
министерството по ключови реформи. 
„Те не са само хората с увреждания в социалното министерство - там са и пенсионерите, там са и точно тези уродливи 
явления, които се срещат в ТЕЛК-ове, болнични и където контролът трябва да се направи“, заяви преди дни премиерът 
Бойко Борисов и обяви, че постът на социален министър ще заеме Деница Сачева. 
„Отговорността е моя - мисля, че с Деница Сачева ще имаме по-добри резултати, а и съм го консултирал с колегите като 
Валери Симеонов, с когото първи говорих“, добави министър-председателят. 
Сачева вече в била заместник в социалното ведомство в кабинета Борисов 2, а в третия настоящ управленски мандат зае 
поста на заместник-министър в образователното министерство. 
Очаква се Бисер Петков да предаде поста министър на труда и социалната политика на Деница Сачева днес на церемония 
в Министерството на труда и социалната политика. 
 
√ Изслушват двамата кандидати за председател на КПКОНПИ  
Интервю на Силвия Великова с Борис Ячев 
Специализираната парламентарна комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика изслушва 
двамата кандидати за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (КПКОНПИ) - това са настоящият главен прокурор Сотир Цацаров и депутатът от "Воля" Симеон 
Найденов. 
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Според процедурата кандидатите трябва да бъдат представени, след което ще запознаят депутатите със своите визии за 
развитие на Антикорупционната комисия, описани в концепциите им. Те ще отговарят и на въпроси, зададени от народни 
представители и неправителствени организации. В навечерието на изслушването обаче стана ясно, че пет от най-активните 
неправителствени организации в сектор „Правосъдие“ няма да депозират въпроси към номинираните за председатул на 
КПКОНПИ, за да не легитимират опорочената според тях парламентарна процедура.  
В рамките на изслушването днес пръв говори Найденов, който е и член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на  
интереси и парламентарна етика в Народното събрание. Представил е 5-странична концепция, която сам е определил като 
"скицирани насоки". Амбицията му е да работи за среда без корупция. Залага на превенцията чрез взаимодействие с 
другите институции и в партньорство с неправителствени организации. Смята, че има шансове да събере депутатска 
подкрепа. „Щом съм приел кандидатурата - може би да“, казва Симеон Найденов. 
25-те страници на Сотир Цацаров предлагат организационни мерки за укрепване капацитета на Антикорупционната 
комисия. Настоящият обвинител номер едно отчита направеното от предсрочно подалия оставка, заради проблеми с 
терасата си, Пламен Георгиев, но: „Считам, че по някакъв начин мога да допринеса за това тя да бъде събудена от 
състоянието, в което се намира сега“.  
Цацаров има пълната подкрепа на ГЕРБ и "Обединените партньори". ДПС още мислят, но Хамид Хамид вече обяви, че 
опитът и професионализмът на главния прокурор са богатство за България. 
Социалистите не издигнаха кандидат, защото смятат, че не парламентът, а президентът трябва да определя председателя 
на Антикорупционната комисия. Корнелия Нинова обяви, че няма да подкрепи нито Цацаров, нито Найденов, а колегите 
й щели да гласуват по съвест. 
Председателят на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика в НС  Борис 
Ячев не се съгласи, че процедурата е опорочена  
Председателят на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика Борис Ячев, който е и 
депутат от НФСБ коментира за БНР критиките на неправителствения сектор, че процедурата е предизвестена: 
"Огромна част от сигналите, които получаваме и по които след това нашата комисия работи и съответно натоварваме 
органи като Комисия за противодействие на корупцията, Специализирана прокуратура, Главна прокуратура, 
инспекторатите на отделните министерства, се получават по линия на неправителствения сектор. Безспорно не е приятно 
да има подобен тип отношение към процедурата, но процедурата е такава, каквато повелява законът“. 
„Всеки от членовете на парламентарната комисия има своите въпроси към двамата претенденти. Тези въпроси ще бъдат 
свързани както с концепциите, които са представени, така и най-вероятно с професионалната биография на всеки от 
двамата кандидати. Има и въпроси извън тези 5 неправителствени организации, които заявиха своята позиция по 
отношение на процедурата. Има няколко въпроса от „Прозрачност без граници“, които без съмнение ще бъдат припознати 
и зададени от мои колеги, има въпроси и от отделни лица от Адвокатска колегия, които са зададени също чрез 
неправителствения сектор. Въпроси извън въпросите на народните представители ще има“. 
На въпрос дали изслушването днес може да промени резултата, след като повечето партии са декларирали подкрепа за 
номинацията на Цацаров, Ячев коментира: „възможно е“ и припомни, че в изслушването преди година е имало промени. 
Според него не е възможно да има окончателно гласуване в пленарна зала до края на тази седмица.  
 
√ Депутатите обсъждат на второ четене бюджетите на ДОО и НЗОК  
Бюджетите на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Здравната каса (НЗОК) за догодина ще бъдат гласувани на 
второ четене в пленарната зала. Сред основните промени спрямо предложения от правителството вариант е 
осигурителният минимум за земеделските производители. Ресорната комисия в парламента ще определи на 420 лева 
месечно или 20 лева повече спрямо настоящото ниво, докато кабинетът първоначално настояваше за 610 лева. Най-
вероятно бюджетът на НОИ няма да бъде защитаван от ресорния министър, тъй като в петък оставката на Бисер Петков бе 
поискана и приета от премиера Бойко Борисов. 
В бюджета на социалното министерство ще има пет милиона лева повече за заплати на социалните работници. Това е една 
от съществените промени между двете четения на бюджета за държавното обществено осигуряване. 
Очаквано от 1 юли минималната пенсия ще бъде 250 лева, както се разбраха коалиционните партньори, въпреки че това 
нарушава общия принцип на осигуряването според Менда Стоянова от ГЕРБ: 
„Животът е по-многолик от принципа и съобразявайки се с това, че нивата на минималната пенсия са наистина 
изключително ниски, ние се съгласихме да нарушим този принцип и да подкрепим едно предложение за минимална 
пенсия от 250 лева“. 
Неизяснен остава въпросът с разпределянето на тежестта на плащанията при отсъствие по болест - между работника, 
работодателя и държавата, въпреки че именно оттам се очаква да дойдат част от средствата за по-високите минимални 
пенсии. Иначе за всички останали ръстът ще е с 6,7 на сто по т.нар. "швейцарско правило". 
При парите за здраве - няма сериозни промени между двете разглеждания на проектозакона. Една от малкото е свързана 
с лечението на онкоболни пациенти, които са близо до навършване на пълнолетие. 
„Когато тези деца по средата на своето лечение навършат 18 години, чисто по закон трябва да излязат от там, където се 
лекуват и да отидат при възрастните. Това би нарушило хода на лечението“, уточни Стоянова.  
Затова Касата ще продължи да плаща за тях, все едно са под 18 години до края на лечението им.  
 
√ Калфин: Не виждам политическите причини за смяната на Петков  
Интервю на Лора Търколева с Ивайло Калфин 
Мисля, че разговорът в Коалиционния съвет по отношение смяната на министър Петков е предрешен. Това каза за БНР 
бившият вицепремиер и министър на труда и социалната политика, подал оставка през 2016 г. Ивайло Калфин. Често 
обвиняват Бисер Петков за неща, за които отговорен е министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, изтъкна той: 
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„Включително в съобщението на премиера, когато каза, че освобождава Петков, спомена болничните, ТЕЛК-овете. И 
болничните, и ТЕЛК-овете са проблеми на здравната система, първоначално. Там, където има измама, където има недобра 
преценка, тя идва от медицинската преценка и това не е в ресора на социалния министър. Напоследък виждам, че много 
неща се приписват на социалния министър, а той не e толкова всевластен или всеотговорен…Бисер Петков направи нещо, 
което е полезно - след две години преговори с пенсионните фондове да уточни начина, по който се изплаща 
допълнителният източник – нещо, което беше важно, защото преди 20 години, когато е приет вторият стълб, въобще много 
неща са оставени отворени и въобще не е обмислено правилно как точно ще работи и как ще се изплаща. Това трябва да 
му се отчете като постигнат успех! Но някаква цялостна, голяма реформа, не може да се направи само от министъра. Тя 
трябва да се направи в съдействие с останалите. Той не може да работи сам“. 
Истинските аргументи за тази оставка 
Петков е бил избран на поста именно в качеството си на експерт, припомни Калфин в предаването "Преди всички" по 
"Хоризонт". Според него изтъкването на недоброто комуникиране на посланията на министъра не може да бъде повод за 
смяната му: 
„Смяната на един министър е политически въпрос. А ние виждаме – той се сменя, с извинение, като градинаря в 
Министерския съвет. Не виждам политическите причини, по които се сменя един министър, а това може да бъде само 
политическо решение…. Ако не управляващите, поне опозицията да си отвори устата и да каже кое не е свършил Бисер 
Петков и кое ще свърши Деница Сачева, за да разбере обществото защо се сменя министър. Това са сериозните аргументи! 
Другото не е сериозно“. 
Приоритетите в социалната сфера 
„Има много неща, които трябва да се направят. Едно от най-спешните е свързано с енергийните помощи и 
либерализацията на пазара на електроенергия. Системата на ТЕЛК-ове за мен е болка, защото бях предложил концепция 
как да се промени…Въобще отношението към хората с увреждания трябва да е по-различно. В социалната сфера има още 
много други теми, които трябва да се преразгледат. Социалната политика не замества доходите от труд, нито нещо 
подобно - тя е солидарност на обществото към хората, които временно или дългосрочно имат проблеми с нормалната 
интеграция в обществото. Тези критерии имам чувството, че са загубени“. 
 
√ Започва тазгодишното издание на Българския икономически форум  
Българският икономически форум тази година е посветен на перспективите пред малкия бизнес за 2020 година. Събитието 
ще направи анализ и оценка на икономиката през отиващата си година. 
Събитието се провежда с подкрепата на Представителството на Европейската комисия в България. Форумът ще започне с 
дискусионен модул, който ще протече в няколко направления и ще разгледа теми с практическа насоченост към 
собствениците на малкия и средния бизнес.  
Като лектори в него са поканени експерти в сферата на макроикономиката, финансите, човешките ресурси и 
информационните технологии. Част от форума ще бъде посветена и на Индустрия 4.0, изкуствен интелект и новите 
професии. 
 
√ Заместник-министър Султанка Петрова ще открие Форума за социално предприемачество в София  
Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова ще открие днес Втория регионален форум за 
социално предприемачество. Той ще се състои в „Изложбена зала-ЦУМ“ - София и ще продължи до 5 декември. 
Форумът се организира от Министерството на труда и социалната политика и Националния съюз на трудово-
производителните кооперации.  
Регионалният форум на социалните предприятия ще бъде открит в 11 часа днес. Програмата ще продължи с връчването 
на годишните национални награди за социална иновация в подкрепа на социалната икономика. Ще има изложение на 
стоките на социални предприятия и кооперации. 
В него ще вземат участие и предприятия-членове на Националната федерация на работодателите на инвалиди. 
Председателят на УС на федерацията Елка Тодорова заяви:  
„За нас нашите хора - хората с увреждания, са ценен ресурс, който може да бъде използван от работодателите и не по-
малко конкурентоспособен. Ние от федерацията като сдружение на малки и средни предприятия, работещи с хора с 
увреждания, вярваме, че в лицето на бизнеса имаме партньор, който ще приложи на практика нашия опит при разкриване 
на работни места“.  
В днешния Международен ден на хората с увреждания ще се проведе и кръгла маса на тема „Общество в подкрепа на 
социалното предприемачество и социално предприемачество в подкрепа на обществото“.  
 
√ Министър Танева ще присъства на представянето на анализа за околна среда и климат в Пловдив  
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще присъства на представянето на SWOT анализа за 
околна среда и климат, изготвен от Аграрния университет в Пловдив.  Това е вторият от трите анализа, необходими за 
очертаването на приоритетите на новата Обща селскостопанска политика, обхващаща периода 2021-2027 година.  
В рамките на срещата ще се състои и дискусия на тема “Добрите практики в Новата зелена архитектура”, организирана при 
изпълнение на Комуникационната стратегия на ведомството по новата Обща селскостопанска политика, информират от 
БТА.  
 
√ Прокуратурата ще въвежда механизъм за търсене на отговорност от главния прокурор 
Цацаров: Правомощията на КПКОНПИ не трябва да бъдат ограничавани по никакъв начин  
Репортаж на Виолета Ашикова в предаването ''Нещо повече'' 
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България ще изпълни препоръките на Венецианската комисия за въвеждане на процедури по отчетността на главния 
прокурор, заяви в Брюксел избраният за нов обвинител номер 1 Иван Гешев. Настоящият главен прокурор Сотир Цацаров 
очаква съвсем скоро Венецианската комисия да излезе с решение по питането на правосъдния министър Данаил Кирилов 
за становище по евентуално въвеждане на механизъм за разследване на тримата големи в съдебната система. 
Гешев и Цацаров участваха в конференция в Европейския парламент за необходимостта от прекратяване на Механизма на 
сътрудничество и проверка за България. 
Иван Гешев защити основната теза за необходимостта от прекратяване на евромониторинга за България, но отчете и 
реалността: 
"Прокуратурата на Република България съзнава, че предстои много работа и има още много неща да се свършат. 
Корупцията е част от престъпността. Това, което ще направим, е да работим по начина, по който сме работили до момента 
и с още по-бързи темпове, но този механизъм е изчерпал своята полезност". 
Той повдигна и темата за отчетността на главния прокурор: 
"Прокуратурата на Репбулика България ще съдейства в случай, че бъде поискано от нея, с помощ на експертно ниво. Ние 
нямаме нищо против това да се случи. Тезата, казах го вече няколко пъти, за безотговорния и безотчетен главен прокурор 
в България не отговаря на истината". 
Настоящият главен обвинител Сотир Цацаров пък изрично подчерта, че е погрешно да се твърди, че е необходим дебат за 
мястото на Прокуратурата и промяна на Конституцията, за което настоява държавният глава Румен Радев с аргумента, че 
такъв дебат вече се води. 
"Не бих казал, че е вярна тезата, че започват дебатите. Дебатите просто продължават. На 5-и или 6-и декември би следвало 
решението на Венецианската комисия по питането на министъра на правосъдието относно предложения от него 
законопроект за отговорността на така наречените "трима големи" да бъде факт и съвсем ясна бе позицията, че 
българската държава ще изпълни препоръките на Комисията в рамките на конституционния ред". 
Специален гост на конференцията в Европейския парламент бе и вицепрезидентът Илияна Йотова. Тя изрази пълно 
несъгласие с въвеждането на общ механизъм за проверка, прокламиран от новата Европейска комисия за всички държави 
членки, което да е пряко свързано със спирането на евромониторинга за България. 
Относно правомощията на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 
имущество (КПКОНПИ), Сотир Цацаров заяви в качеството си на кандидат за нов председател на Антикорупционната 
комисия, че тези правомощия не бива да бъдат ограничавани, но допълни, че не са необходими и нови правомощия: 
"Моята теза е, че правомощията на Комисията не следва да бъдат ограничавани по никакъв начин и то най-вече 
правомощията на Дирекция "Протиоводействие на корупцията ". В същото време обаче с оглед действащия закон, тази 
дирекция и самата комисия не се нуждае от никакви допълнителни правомощия". 
Цацаров очерта акцентите, които ще защити по време на изслушването си утре (във вторник) в парламентарната ресорна 
комисия, където ще представи визията си за управление на антикорупционния орган: 
"Основно върху необходимостта от промяна на работата на Дирекцията "Противодействие на корупцията", на увеличаване 
на нейния числен състав. Ще акцентирам на необходимостта от коренно нов подход в това, което се нарича общо 
теоретично превенция на корупцията, а едновременно с това ще акцентирам и на необходимостта от пълна промяна в 
работата на самата комисия и нейната администрация, тъй като моето убеждение е, колкото и този въпрос да стои някакси 
на заден план по отношение на вътрешното устройство на комисията, че от нея не могат да се очакват каквито и да е 
резултати, без да настъпи промяна в начина, по който тя работи вътре". 
 
√ Гешев и Кьовеши ще участват в обсъждането на обща европейска стратегия за борба с корупцията  
Избраният за нов главен обвинител Иван Гешев и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши ще участват в обсъждане 
по създаване на обща европейска стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност. 
Дискусията ще се проведе в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европейския 
парламент. Освен представители на Европейския парламент и Европейската комисия, по време на изслушването ще 
участват и представители на Европол. 
По време на дискусията се очаква да се споделят мнения за нуждите от създаването на общоевропейска стратегия за борба 
с корупцията, която да се прилага във всички държави членки на Европейския съюз, обясни евродепутатът от Европейската 
народна партия и заместник-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на 
Европейския парламент Емил Радев: 
„Борбата с корупцията и организираната престъпност не може да успее в ЕС, ако се води само от отделните държави-
членки. Трябва наистина да има стратегия на общоевропейско ниво, защото виждаме и че този вид престъпления 
обикновено засягат две, три и повече държави-членки". 
 
√ Д. Миятович: Българското правителство трябва да увеличи усилията срещу речта на омразата  
Българското правителство трябва да увеличи усилията си срещу речта на омразата, която преобладава в България, особено 
по отношение на ромите, сексуалните и други малцинства. Това се казва в публикуваното вчера специално изявление на 
комисаря по човешките права към Съвета на Европа Дуня Миятович, която е била на 5-дневно посещение у нас миналата 
седмица. 
Миятович определя като обезпокоително липсата на каквато и да било реакция на най-високо равнище след някои „много 
сериозни“ изблици на реч на омразата от страна на високопоставени политици. Изблици, които систематично остават 
несанкционирани. 
Комисарят по човешките права на Съвета на Европа осъжда прогонването на роми от Войводиново и още няколко села. 
Дуня Миятович смята, че у нас има необходимост от промяна в политически и културен аспект в отношението към 
малцинствата. 
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„Мениджър Нюз“ 
 
√ Ръст на борсите в Европа на фона на добрите данни за китайската промишлена активност 
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа записаха предимно повишения в понеделник, следвайки под-
добрите от очаквано данни за китайската промишленост, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,02 пункта, или 0,01%, до 407,45 пункта. Въпреки смесените резултати 
от началото на годината, STOXX600 е в серия от четири поредни месеца на ръст на фона на очакванията, че САЩ и Китай 
ще постигнат сделка. 
Немският DAX се повиши с 3,55 пункта, или 0,03%, до 13 239,93 пункта, и е на път да запише най-добрия си ден от три 
седмици, следвайки поскъпването на акциите на Lufthansa с 0,84% на фона на информацията, че Qatar Airways смята да 
придобие дял в германския авиопревозвач. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 8,68 пункта, или 0,12%, до 7 355,21 пункта. Френският CAC 40 
се понижи с 111,59 пункта, или 0,20%, до 5 893,58 пункта. 
Оптимизмът на пазарите дойде от Азия, след като данните за като китайската промишлена активност изненадаха 
положително инвеститорите. 
По данни на Китайската статистическа служба, публикувани в събота, индексът на мениджърите по поръчките (PMI) в 
промишления сектор е достигнал 50,2 пункта. Това е значителен скок в сравнение с нивото от 49,3 пункта месец по-рано. 
Границата от 50 пункта разделя свиването от растежа. Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакваха ниво от 49,5 пункта. 
Същевременно с това частният PMI индекс на Caixin/Markit също показа напредък, достигайки ниво от 51,8 пункта през 
ноември от 51,7 пункта през октомври. 
„Данните от Китай са добри новини“, коментира Тийве Мевисен, старши пазарен икономист от Rabobank. 
„Те изглеждат логични предвид последните развития по първата фаза от търговското споразумение между САЩ и Китай. 
Очакванията се подобриха, защото изглежда доста вероятно те да стигнат до сделка“, добавя той. 
Акциите британската британската модна компания Ted Baker поевтиняха с 9,46%, след като от компанията обявиха, че 
може да са надценили инвентара си с 25 млн. паунда (около 32 млн. евро). 
Книжата на британската компания за онлайн търговия и технологии Ocado поевтиняха с 7,13% достигайки до дъното на 
STOXX600, след като компанията 
емитира облигации за 500 млн. паунда (642 млн. долара), част от които ще бъдат използвани за финансирането на 
изгражданетна роботизирани складове. 
Борсите в САЩ записаха силно месечно представяне през ноември 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха търговската сесия в петък със спад на фона на понижения 
оптимизъм около очакваното търговско споразумение между САЩ и Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 112,59 пункта, или 0,40%, до 28 051,41 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 изтри 12,65 пункта от стойността си, или 0,40%, достигайки ниво от 3 140,98 пункта. Сесията в петък завърши 
по-рано, тъй като в предходния ден пазарите останаха затворени по случай Деня на благодарността. 
Въпреки петъчния спад водещите индекси записаха силен месечен ръст. Standard & Poor’s 500 напредна с 3,4%, което е 
най-доброто му месечно представяне от юни насам, когато измерителят се повиши с 6%. За месеца Dow и Nasdaq Composite 
отчетоха ръст от 3,7% и 4,5%, като това е най-доброто месечно представяне за двата индекса от юни. 
Силното представяне на основните индекси през миналия месец се дължи до голяма степен на оптимизма около 
търговските преговори между САЩ и Китай. През октомври американският президент Доналд Тръмп съобщи, че двете 
страни са се договорили за т. нар първа фаза от търговското споразумение, като се очакваше сделката да бъде подписана 
през ноември. 
Оптимизмът около споразумението обаче намаля към края на месеца и особено през последната седмица, след като 
Тръмп подписа два законопроекта в подкрепа на протестиращите в Хонконг. От Външното министерство на Китай заявиха, 
че САЩ имат „лоши намерения“, докато говорител на министерството обеща Пекин да предприеме „силни ответни мерки“. 
„Китай не пести думи, за да изрази недоволството си от подписването на законопроекта“, коментира Грегъри Фаранело 
от  AmeriVet Securities. 
„Всички погледи все още са насочени към напредъка по първата фаза от споразумението и потенциалните контрамерки от 
страна на Китай“, добавя той. 
Уолстрийт следи внимателно и резултатите в сектора на търговията на дребно, след като Черният петък постави 
неофициално начало на сезона на покупките за коледните и новогодишните празници. Силните продажби може да бъдат 
доказателство за устойчивостта на потребителския сектор в САЩ, който е един от стълбовете, поддържащи американската 
икономика на фона на търговския конфликт с Китай. В петък акциите на много от компаниите от сектора на търговията на 
дребно се понижиха, като тези на Best Buy и Macy’s поевтиняха съответно с 0,12% и 1,03%. 
Ръст в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха ръст в първия търговски ден от седмицата, 
следвайки неочаквания скок на производствената активност в Китай, пише Маркетоуч. 
В континентален Китай бенчмаркът Composite се повиши с 3,83 пункта, или 0,13%, до 2 875,81 пункта, докато по-малкият 
Shenzhen Composite напредна с 3,49 пункта, или 0,22%, до 1 596,60 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng отчете ръст от 
98,23 пункта, или 0,37%, до 26 444,72 пункта. 
Междувременно на търговския фронт имаше ново раздвижване, след като китайски държавен вестник съобщи в неделя, 
че Пекин „настоява“ премахването на американските мита върху китайските стоки да бъде част от първата фаза на 
търговското споразумение. 
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Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 235,59 пункта, 1,01%, до 23 529,50 пункта, като 
акциите на Yahoo Japan, Toyota и Sony поскъпнаха съответно с 1,59%, 1,31% и 1,36%. 
В Южна Корея индексът Kospi отчете ръст от 3,96 пункта, или 0,19%, до 2 091,92 пункта, като книжата на Samsung поскъпнаха 
с 0,20%. 
Австралийският измерител ASX 200 се повиши с 16,30 пункта, или 0,24%, до 6 862,30 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 0,92 пункта, или 0,17%, до 547,49 пункта. BGBX40 се повиши с 0,15 пункта, или 0,14%, до 108,94 пункта. BGTR30 
добави 0,11 пункта към стойността си, или 0,02%, достигайки ниво от 495,80 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,12 пункта, 
или 0,09%, до 128,83 пункта. 
 
√ "Турски поток" тръгва на 8 януари, Путин реже лентата  
Руският президент Владимир Путин ще бъде в Турция на 8 януари, за да участва в стартирането на проекта „Турски поток“, 
съобщават от Кремъл, цитирани от БНТ. Тогава ще бъде завършен наземният участък от турската страна на международния 
проект. 
С приключването на приемателния терминал в Къйъкьой в Турция, „Турски поток“ ще бъде готов да започне операции. 
Първата линия на газопровода е предназначена за доставки на газ на турския пазар, докато втората ще доставя газ в Южна 
и Югоизточна Европа. Очаква се втората линия да тръгне от Турция през България, след това до Сърбия, Унгария и 
Словакия. „Турски поток“ ще има капацитет да транзитира 31,5 милиарда кубически метра газ годишно, което е равно на 
енергийното търсене на 15 милиона домакинства. 
По този повод се очаква президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган и руският президент Владимир Путин да се срещнат 
и да обсъдят турско-руските отношения, включително големи двустранни проекти. Засега не е официално потвърдено, но 
вероятно срещата ще се проведе в Истанбул. 
„Двамата президенти също ще проведат разговори за настоящата ситуация в Сирия и доставката на системи за 
противоракетна отбрана С-400, произведени от Русия“, коментира Исмаил Сафи, член на Съвета за сигурност и външна 
политика на турското президентство, цитиран от в. „Сабах“.  
 
√ В Лондон започва двудневната среща на върха на НАТО  
В Лондон днес започва двудневната среща на върха на НАТО. Една от водещите теми се очаква да е свързана със 
средствата, които страните членки на 70-годишната организация отделят за бюджетите си за отбраната, отбелязва 
Асошиейтед прес. 
Българската делегация се ръководи от президента Румен Радев. 
В чест на правителствените и държавни ръководители на страните от алианса прием в Бъкингамския дворец ще даде 
кралица Елизабет Втора. Лидерите ще присъстват и на вечеря на Даунинг стрийт, дадена от домакина на форума, 
британския премиер Борис Джонсън. Работната сесия в сряда е в голф клуб в покрайнините на Лондон. 
В кулоарите на натовския форум в Лондон ще се състоят и двустранни срещи, една от тях е между френския президент 
Еманюел Макрон и американския президент Доналд Тръмп. С интерес се очаква и четиристранната среща за Сирия с 
участието на Макрон, Джонсън, германския канцлер Ангела Меркел и турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва 
Франс прес. 
След края на Студената война страните членки намалиха бюджетите си за отбрана, но след руската анексия на Крим, 
съюзниците се съгласиха да спрат с бюджетните съкращения и да увеличат средствата за отбрана. Целта е до 2024 г. те да 
достигнат 2 процента от БВП на всяка страна членка. За девет страни се прогнозира, че ще изпълнят целта тази година и 
това са САЩ, Гърция, Великобритания, България, Естония, Литва, Латвия, Полша и Румъния. Според нови данни, 
публикувани в петък, европейските съюзници и Канада ще отпуснат освен това допълнителни 130 милиарда долара за 
бюджетите си за отбрана до края на 2020 г., като 20 процента от това увеличение ще се пада на Германия, критикувана от 
Тръмп, че не харчи достатъчно за отбрана. Очаква се до 2024 г. да бъдат добавени допълнителни 400 милиарда долара, 
инфрмира БТА. 
Освен националните бюджети НАТО има и малък бюджет от 2 милиарда долара за поддържане на работата на централата 
си в Брюксел и финансиране за военни операции по света. Миналия четвъртък генералният секретар на алианса Йенс 
Столтенберг каза, че САЩ ще плащат по-малко за този бюджет, а Германия ще помогне да се запълни разликата, като двете 
страни ще плащат по около по 16 процента. Досега САЩ плащаха 22 процента от тази сума. Други европейски съюзници 
също са се съгласили да плащат повече, без Франция, която отказа. 
В навечерието на срещата на върха съюзниците са разединени по редица въпроси, сред които Афганистан и Сирия. Месец 
преди форума в Лондон френският президент Еманюел Макрон заяви, че НАТО е в мозъчна смърт и поиска алиансът да 
започне разговори накъде върви организацията, кои са нейните истински противници, как да се справи тя с тероризма и 
какво да прави с непредсказуеми съюзници като Турция, а също и как да се подобрят отношенията с Русия. 
Броени дни преди срещата напрежението ескалира и между Макрон и Турция. Турция обвини френския президент, че 
подкрепя тероризма заради това, че се е съгласил да разговаря със сирийски кюрдски политик, за когото Анкара твърди, 
че е част от екстремистка група. А в отговор на критиките на Макрон срещу турската операция в Северна Сирия Ердоган 
препоръча на френския президент да провери дали той самият не се намира в състояние на мозъчна смърт. 
 
√ ЕК търси отговори от Малта за рисковете около „златните паспорти“  
Европейската комисия поиска от Малта да изясни как възнамерява да се справи със слабостите, които допуска Bank of 
Valletta при разглеждането на молбите на чуждестранните клиенти за малтийско гражданство по така наречената схема 
"златен паспорт", предаде Ройтерс. 

https://news.bnt.bg/bg/a/putin-shche-bde-na-starta-na-turski-potok-na-8-yanuari
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Малта, която е с население от само 420 000 жители, се стреми да привлече чуждестранен капитал със схеми като пари в 
брой за паспортна програма, въпреки че ЕС подчерта какви са рисковете от привличане на приходи от престъпна дейност 
чрез такива програми. По тази схема хората могат да получат малтийски паспорт, инвестирайки в страната. 
Миналия месец Ройтерс съобщи за поверително решение на Европейската централна банка (ЕЦБ), което изисква от най-
голямата малтийска банка да предприеме коригиращи мерки, след като проверка изложи на преден план " сериозни 
слабости", които може да са позволили пране на пари или други престъпни дейности 
В писмо, изпратено до малтийските власти в петък и с което Ройтерс се е запознал, генералният директор за правосъдие 
към комисията Тийна Астола пита дали правителството е взело някакви мерки по повод доклада на ЕЦБ за индивидуалната 
инвеститорска програма, отнасяща се за паспортна схема. Тя поиска отговор до 6 януари. 
В писмото Астола посочва, че тези схеми създават редица рискове, включително за пране на пари, корупция и укриване на 
данъци. 
Според паспортната програма чужденците, които подават молба, трябва да инвестират поне 1 милион евро (1,1 милион 
долара) в Малта, за да получат паспорт, който ще им позволи да живеят и работят в повечето страни от ЕС, информира 
БТА. 
Сред страните от ЕС само Малта, Кипър и България предоставят гражданство в замяна на инвестиции - така наречените 
"златни паспорти". България обяви през януари, че ще спре тази програма, отбелязва Ройтерс. 
ЕК изпрати в петък писмо и на Кипър, искайки разяснения за решението на правителството от ноември да отнеме 
кипърското гражданство на 26 души. То им е било гарантирано по условията на инвеститорската програма в страната. 
Говорител на кипърското правителство не коментира новината. 
 
√ ЕК разследва как и защо „Гугъл“ събира данни от потребителите  
Антимонополният регулатор на ЕС потвърди, че е стартирал ново разследване за начина на използване и остойностяване 
на събраните от технологичния гигант „Гугъл“ (Google) данни. Това означава, че най-популярната интернет търсачка в света 
ще остане в полезрението на европейските антитръстови власти въпреки наложените през последните години рекордни 
по размер глоби, информира Ройтерс, цитирана от БНР. 
Разследването на ЕС се фокусира върху данните, свързани с локалните услуги за търсене, онлайн рекламата, онлайн 
услугите за целенасочена реклама, услугите за вход, уеб браузъри и други. Целта е да се види как технологичните компании 
използват и остойностяват събираните от тях данни. 
От Европейският антитръстов регулатор вече са изпратили на компанията-майка на „Гугъл“ - Aplhabet Inc. въпросници като 
част от предварително проучване на практиките на „Гугъл“, свързани със събирането и използването на данни. В ход е 
предварително разследване. От интернет търсачката „Гугъл“ посочват, че използват постъпващите данни за подобряване 
на услугите си и че потребителите могат да управляват, изтриват и прехвърлят свои данни по всяко време. 
Припомняме, че през последните две години еврокомисарят по конкуренцията Маргрет Вестагер наложи глоби на „Гугъл“ 
на обща стойност от над 8 милиарда евро и нареди на технологичният интернет гигант да промени своите бизнес практики. 
Последната глоба, която беше наложена на компанията от страна на Европейския антимонополен регулатор, беше в 
размер на 1,49 млрд. евро (около 2,4 млрд. долара). 
Компанията „Гугъл“ също така е изправена пред антимонополни разследвания и от Министерството на правосъдието на 
САЩ, както и от щатски прокурори в 47 американски щата.  
 
√ САЩ заплашват Франция с мита за 2,4 млрд. долара заради дигиталния данък  
Службата на постоянния търговски представител на САЩ излезе с оценка, че данъкът на Франция върху дигиталните услуги 
дискриминира американските компании, и предлага като ответна мярка да бъдат въведени допълнителни мита в размер 
до 100 процента за някои френски стоки, предаде ДПА. 
"Френският данък върху дигиталните услуги е необоснован, дискриминиращ и обременява американската търговия", 
заяви службата. "Разследването на Службата на постоянния търговски представител на САЩ установи, че френският данък 
върху дигиталните услуги дискриминира американските компании от дигиталния сектор като Google, Apple, Facebook и 
Amazon", допълва тя. 
В тази връзка обект на мита може да станат десетки френски стоки на стойност около 2,4 милиарда долара, заяви службата. 
Предложената ответна мярка се поставя за обществено обсъждане до началото на януари, когато ще започнат 
изслушванията по нея, информира БТА. 
Освен това Службата на постоянния търговски представител на САЩ "проучва" дали да започне разследвания и във връзка 
с данъците на Австрия, Италия и Турция върху дигиталните услуги. 
Сред френските стоки, срещу които може да бъдат наложени мита, са шампанското, дамски чанти, козметични продукти, 
стоки за бита и сирена, предаде Ройтерс. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 3 декември 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Къде е водата от язовир "Студена"? Кметовете на Перник и Радомир в студиото; 
- Горещите теми в социалната сфера. Говорят Ваня Григорова, синдикалист и Красимир Дачев, бизнесмен; 
- За първи път: Племенницата на Никола Вапцаров показва неизвестните негови ръкописи; 
- Какви са заплахите от климатичните проблеми? Какво си казаха лидерите в Мадрид? 

БТВ, „Тази сутрин" 
- Защо известните лица на БСП Славчо Велков и Георги Марков бяха назначени от ГЕРБ за кметски наместници? 

https://bnr.bg/post/101199202/ek-startira-novo-razsledvane-na-gugal-svarzano-sas-sbiraneto-na-danni
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- Камен Костадинов, за скандалите в българския футбол и избора на ново партийно ръководство в ДПС; 
- След застудяването и първия сняг, каква зима ни очаква? Прогнозата на климатолога проф. Георги Рачев; 
- Пряко от Бургас: Какво трябва да знаем, когато си купуваме жива коледна елха и как да я засадим след 

празниците? 
- Влади Ампов - Графа представя новия си видеоклип 
- Кои са поредните финалисти в шоуто „България търси талант"? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- Христо Стоичков след церемонията по връчването на „Златната топка" 
- Кой и защо лови и пренася диви прасета в клетка. На живо - законно ли е? 
- По следите на иглата, открита в парче месо. С какво инжектират свинското? 
- Задържани след меле на футболен мач. Какво може да спре агресията на стадионите? 
- Без следа повече от 40 дни. Защо още не е заловен шофьорът, убил велосипедист на пътя? 
- Нов спор за заведенията на бул. „Витоша". На живо - превземат ли незаконно част от пешеходната зона? 
- Зачестили ли са авариите в АЕЦ „Козлодуй"? Има ли причини за притеснение в работата на централата? 
- „Спомен НЛО". Георги Мамалев и Стефан Димитров за предстоящия концерт-спектакъл; 
- Развръзката. Какво ще се случи на финала в „Откраднат живот"? 

 
√ Предстоящи събития в страната за 3 декември 
София 

- От 09.00 часа в зала „Запад“, Комисията за борба с корупцията ще изслуша кандидатите за председател на 
Антикорупционния орган. 

- От 09.30 часа в заседателната зала в сградата на ВСС на ул. „Екзарх Йосиф“ № 12 ще се проведе заседание на 
Съдийската колегия на ВСС. 

- От 09:30 в хотел InterContinental Sofia, Бална зала, ще се проведе форум под наслов: „Българската икономика в 
края на 2019. Перспективи пред малкия бизнес за 2020“. 

- От 11:00 часа Народното събрание ще проведе извънредно заседание. 
- От 11.00 часа по повод Международния ден на хората с увреждания в институцията на омбудсмана по покана на 

доц. Диана Ковачева ще бъде представена изложбата „И ние можем!“, организирана от Гражданска формация 
„Родители в действие“, в подкрепа на правото на труд на млади хора с интелектуални затруднения. 

- От 11:00 часа в „Изложбена зала“ – ЦУМ, ще се проведе Вторият регионален форум за социално 
предприемачество. 

- От 11.00 часа в Информационния център срещу Румънското посолство, „София – европейска столица на спорта“ и 
Столична община ще отличат талантливи млади спортисти по Програмата за закрила на деца с изявени дарби. 

- От 11:00 часа ще се проведе церемония по символично вземане шепа пръст близо до Паметника-костница на 
съветските воини в кв. „Лозенец“ в рамките на международна акция „Шепа пръст“, посветена на увековечаване 
на съветски войници, загинали на територията на Русия и чужди държави. 

- От 11.30 часа в залата на 5 етаж в Министерство на образованието и науката ще се проведе брифинг във връзка с 
резултатите на българските ученици от проведеното през 2018 г. международно изследване на образователните 
резултати PISA. 

- От 12.00 часа във фоайето на втория етаж на Министерство на труда и социалната политика Бисер Петков ще 
предаде поста на Деница Сачева. 

- От 13:00 часа в централата на ПП АБВ на улица „Врабча“-23, ще се проведе пресконференция на партията. 
- От 15.00 часа в Аула Максима на УМБАЛ "Света Екатерина" ще бъде изнесена информационна лекция относно 

донорството и трансплантацията. 
- От 17:00 часа в Американския център към Столичната библиотека, списание „Светът на физиката“ – Съюз на 

физиците в България организират лектория: „Светът на физиката на живо“. 
- От 18:00 часа в хотел Хилтън, зала „Мусала 1“, ще се проведе кръгла маса на тема: „Тридесет години демокрация 

– откъде започнахме, какво постигнахме и къде искаме да бъдем?“. 
- От 19:00 часа в зала „Средец“ на хотел „Балкан“, ще се състои церемония по награждаване на победителите в XII 

годишно издание на конкурса "ИТ мениджър на годината". 
***  
Бургас 

-  В 13.30 часа в голямата зала на Младежкия културен център празнично ще бъде отбелязан 3 декември - 
Международен ден на хората с увреждания. 

- От 18.30 часа в зала "Георги Баев" в КЦ "Морско казино" ще започне Премиерата на проекта "С гласа на Бургас". 
***  
Варна 

- От 11.00 часа, в залата на Областния информационен център-Варна, на пл. „Св. Св. Кирил и Методий“ №2 
/Козирката/, ще се проведе пресконференция по повод създаването на иновативно социално предприятие, което 
ще се погрижи за съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на Бяла и Долни чифлик 
чрез създаване и поддържане на специален информационен уеб-сайт. То ще бъде финансирано с европейски 
средства и ще осигури препитание на хора в неравностойно положение. Освен да дигитализират местните 
забележителности и култура, наетите ще помагат и за подобряване на административното обслужване в двете 
общини. 
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- От 13.00 ч. в офиса на ул. Сава Радулов № 14 Морски клуб "Приятели на морето" ще представи на 
пресконференция работа си по проект "Морска академия 2019 -2020". 

- Между 14 и 15 часа в пространството на Градската художествена галерия - Варна A&G Art Meeting представя 
необикновена артистична проява – под кураторството на Анна Халамян се разгръщат три експозиции на четирима 
особено значими за съвременната ни пластична култура артисти – Милко Божков, Веселин Начев, Мими Добрева 
и Гълъб Гълъбов. 

- От 19.30 часа в Галерия Графит Варна на бул. Княз Борис № 1 ще се състои благотворителен коктейл в помощ на  
деца, лишени от родителска грижа „Изкуството за деца в нужда“, организиран от Фондация „Св. Св. Константин и 
Елена“. Със специалното участие на Васил Петров. 

***  
Велико Търново 

- От 10.00 часа в Община Велико Търново ще бъде открита изложба по случай Международния ден на хората с 
увреждания. 

- От 10.30 часа в Дневен център на ул. „Поп Харитон 4“ ще бъде отбелязан Международния ден на хората с 
увреждания. 

- От 16.00 часа в конферентната зала на хотел „Алегро“ ще се проведе отбелязване на 10-годишината на Център за 
социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи. 

- От 19.00 часа в МДТ „Константин Кисимов“ ще бъде представена „Българи от старо време“ – оперета от Асен 
Карастоянов, по Любен Каравелов. 

***  
Враца 

- От 10.00 часа в Заседателната зала на Областната администрация, областният управител Малина Николова ще 
проведе работна среща с кметовете на общини и представители на териториалните звена относно 
координиране на дейностите в образователната система на областта. 

***  
Добрич 

- От 11.00 часа в градския парк „Свети Георги“ ще бъде засадено дърво, което да напомня за хората, след чиято 
смърт, благодарение на дарените органи, са спасени човешки животи. 

***  
Кюстендил 

- От 11.00 часа в залата на читалище „Братство” ще се състои Празничен концерт, посветен на Международния 
ден на хората с увреждания. – отразява Венцеслав. 

- От 15.00 часа в кабинета на председателя на ОбС – Кюстендил ще се състои пресконференция във връзка с 
извънредно заседание на Общинския съвет. – отразява Венцеслав. 

***  
Перник 

- От 14.00 часа в заседателна зала "Струма" на Областната администрация, ще се проведе заседание на Областния 
съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси. 

***  
Плевен 

- От 18.00 часа във Военен клуб ще се проведе открита среща-дискусия с Михаил Заимов- подводен фотограф, 
водолаз, пътешественик, журналист. 

***  
Пловдив 

- От 9:30 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. 

- От 11.00 часа Областен информационен център - Пловдив организира информационна среща, на която 
Представители от Централното координационно звено към Министерски съвет ще демонстрират обновения 
публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 . 

- От 13.00 часа на официална церемония в Регионалния природонаучен музей на ул. „Христо Г. Данов“ № 34 ще 
бъдат връчени наградите за 2018 година на Сдружение „Български музеи“ „Наследство“. 

- От 17:30 часа в галерия „Пловдив“, ще бъде представена самостоятелната изложба на Деян Иванов Маргус от 
Дружество на македонските художници. 

- От 17.30 часа в Градската художествена галерия, живописецът Юрий Калоферов ще представи повече от 50 
творби в самостоятелната си изложба „Цвят и настроение“. 

***  
Поморие 

- От 16.30 часа на Вътрешна сцена на НЧ „Просвета 1888”, гр. Поморие ще се състои откриване на коледно-
новогодишните празници и запалване светлините на Коледната елха, заря. 

- 17.30 часа – Коледен поздрав за децата на Община Поморие и гости на град Поморие. Запалване светлините на 
коледната елха и заря. 

- 18.00 часа – Поздравителен концерт на деца от ЦПЛР – ОДК Поморие, 2.ДГ „Детелина”, 1.ДГ „Веселушко”, 3.ДГ 
„Слънчо” и Общински духов оркестър. 

- 18.50 часа – Празничен концерт на поп изпълнителката Христина Миленова Христова „ТИТА”. 
***  
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Русе 
- От 13.00 часа в зала „Русе“ на Историческия музей ще бъде открита изложбата „Готови за приключение. 

Автомобилно рали Будапеща – Константинопол, 1912 г.“ 
- От 14.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе ще се проведе Ден на отворените врати. 

***  
Хасково 

- От 10.00 часа в зала „Дружба“, ще се проведе спортно-развлекателно програма за деца и младежи в 
неравностойно положение. 

- От 11.00 часа в ДКТ „Иван Димов“ ще се проведе концерт по повод Международния ден на хората с увреждания. 
***  
Шумен 

- От 10.00 ч. в зала 2 на Областна администрация ще се проведе заседание на Областната епизоотична комисия. 
- От 10:00 часа на Шуменското езеро ще се проведе пожаро -тактическо учение, в което ще участват служители на 

РСПБЗН- Шумен и на сектор „Специализирани оперативни дейности“ към РДПБЗН- Варна. 
- От 11.00 часа в Националния пресклуб на БТА ще се състои пресконференция на ръководството на „Фикосота“ на 

тема: „Внедряване на енергийна ефективност в производствата на компанията“. 


