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√ Парламентът не успя да се договори за минимална пенсия от 2020 г. 
Скандал по време на вота отложи решението за сряда 
Парламентът не успя да гласува минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от догодина да бъде 250 лв. поради 
избухналия по време на вота скандал. Текстът остана за утре.  
При започнала вече процедура по гласуване на постъпилите предложения от БСП поискаха поименен вот, което не бе 
допуснато от председателстващия заседанието Емил Христов. След последвалите спорове, в които се включиха и от 
"Атака", в крайна смета той обяви край на днешния пленарен ден. 
Предложението на управляващите е минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 януари догодина до 30 юни 
да остане 219,43 лв., а от 1 юли до 31 декември - 250 лв. 
На дебатите присъства новият министър на труда и социалната политика Деница Сачева. 
Десислав Чуколов /"Атака"/припомни на бившите си партньори от ВМРО и НФСБ, че първоначално са обявили, че ще искат 
300 лв. минимална пенсия. Подкрепете сега тя да стане 300 лв., призова ги той. 
"Воля" също са за 300 лв. пенсия. 
БСП предлагат от 1 януари минималната пенсия да е 250 лв, а от 1 юли - 300 лв. 
ДПС поискаха от 1 януари до 31 декември догодина минималната пенсия да е 250 лв., но мнозинството го отхвърли. 
Рамадан Аталай предложи в зала от 1 януари цифрата да се замени с 500 лв. 
Окончателно парламентът прие минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица да 
е 610 лв. За регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители той ще е 420 лв. 
Остава непроменен максималният размер на осигурителния доход от 3000 лв. 
Утре предстои парламентът да гласува и размера на паричните обезщетения. Заложено е помощта за отглеждане на дете 
до 2-годишна възраст да остане 380 лв. 
 
√ НС одобри 4,7 млрд. лв. за здраве догодина, парите за болниците растат най-много 
Осигуряват се навсякъде повече средства, не само за същите дейности, има и много нови дейности, коментира 
министърът на здравеопазването Кирил Ананиев 
Парламентът прие финално Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за 2020 година 
след дебати, продължили четири часа. 
Финансовата рамка от над 4,7 млрд. лв. в бюджета на Здравната каса за 2020 г. бе приета окончателно от депутатите. В 
бюджета на НЗОК за 2020 г. са предвидени общо 2,2 млрд. лева за болнична помощ, а за лекарства - 1,2 млрд. лв. За 
дентална помощ са предвидени близо 180 млн. лв. Най-чувствително е увеличението за болничната помощ - с 233 млн. лв. 
Сред най-важните одобрени промени е увеличението на средствата за извънболнична помощ с още 12 млн. лв. От резерва 
на НЗОК бяха заделени допълнителни 6 млн. лева за здравноосигурителни плащания за първична извънболнична 
медицинска помощ, 3 млн. лева за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ 
и 3 млн. лева за здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност. 
С приетите на второ четене промени в закона се разширяват възможностите на  новооткритите болници да сключват 
договори с НЗОК по нови клинични пътеки и процедури. По предложение на председателя на здравната комисия Даниела 
Дариткова бе предложено и прието овите болници, сключили договор с НЗОК през 2019 година, да могат да договарят 
заплащане за нови дейности през 2020 година при условие, че така няма да се надхвърлят предвидените прогнозни 
бюджети.  
Сериозна полемика сред депутатите предизвика отпадането на текста, който предвиждаше създаване на списък с 
лекарства, изключени от общия механизъм за отстъпки. В този списък трябваше да влязат лекарствата, включени в 
Позитивния лекарствен списък, които нямат терапевтична алтернатива при лечение на заболявания за лекарствени 
продукти по списък за базова терапия на онкологични и онкохематологични заболявания; коагулопатии и други редки 
заболявания с разнородни характеристики; лекарства, които се прилагат самостоятелно, в терапевтични схеми и са 
безалтернативни, гарантират живот, осигуряват лечение на критични състояния, застрашаващи живота. Текстът беше 
оттеглен от вносителя д-р Даниела Дариткова. 
Според БСП и депутата проф. Георги Михайлов това е списък на отпадащите от пазара медикаменти, които отпадат, защото 
дистрибуторите са неудовлетворени от предлаганите им условия. Така 99, 9 млн. лв., които бяха отделени за това перо, 
днес бяха разпределени отново като  68 млн. лв. отидоха за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни 
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за специализирани медицински грижи и за домашно лечение на територията на страната, а 31, 9 млн. лв. за лекарствени 
продукти за лечение на злокачествени заболявания и продукти при животозасращаващи кръвоизливи и спешни 
оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, в условията на болничната медицинска 
помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги. 
Лечението за онкологични и онкохематологични заболявания, започнало преди навършване на 18-годишна възраст, ще 
продължава да се заплаща и след навършването на тази възраст до приключване на лечението, приеха депутатите.  
Георги Михайлов /"БСП за България"/ коментира, че с този текст се създава възрастова сегрегация и трябва да се 
преразгледа. 
Даниела Дариткова /ГЕРБ/ обясни, че това предложение е дадено от детски онкохематолози, които продължават да 
лекуват тези пациенти, но не получават заплащане от НЗОК. Тя обясни, че с този текст се дава позитивна опция на детските 
отделение по онкохематология да си довършат лечението на пациентите. Когато си навършил 18 г., ти така или иначе 
започваш лечението си на друго място, не в детските онкохематологични отделения, коментира Дариткова. 
Очаквано опозицията отправи критики, свързани с липсата на реформа в здравната система и на мерки за профилактика и 
превенция. 
Нигяр Джефер от ДПС призова за повече средства за скрининг и диагностика и за извеждане на дейности в 
извънболничната помощ. 
Според депутата от ДПС Джевдет Чакъров проблемите в здравеопазването не са натрупани сега, а в годините. Той 
припомни, че в момента се отделя  4,5% от БВП за здраве, но реално разходите за здравеопазване са 8%. По думите му 
най-притеснителното е, че доплащането от пациентите продължава да е най-високото в ЕС. В същото време 
разпределението на средствата не е балансирано - 50% от бюджета са за болнична помощ, 30% -  за лекарства, едва 20% 
за всички останали пера. 
Oт БСП настояваха за промяна, която да осигури безплатни лекарства за децата до 14 години, която обаче не бе приета.  
С този бюджет се осигуряват навсякъде повече средства, не само за същите дейности, а има и много нови дейности, 
коментира министърът на здравеопазването Кирил Ананиев пред журналисти след приемането на бюджета. Той посочи, 
че има нарастване на разходите в извънболничната помощ.  
Министърът обясни, че средствата за лекарства за редки и онкологични заболявания първоначално са били извадени в 
отделен списък, който обаче още не е готов и никой не знае какъв ще бъде, затова е било възстановено старото правило. 
"Не са намалени разходите за тези лекарства и хората ще си получат необходимите лекарства", успокои Ананиев в 
кулоарите, цитиран от БТА. Новият модел в здравеопазването ще го работим през 2020 г., за да може да влезе в сила от 
2021 г., коментира министърът. 
Следващата година ще имаме гарантирана финансова устойчивост на системата на здравноосигурителните плащания, 
коментира пред журналисти в парламента председателят на здравната комисия в НС Даниела Дариткова от ПГ на ГЕРБ във 
връзка с приетия на второ четене бюджет на НЗОК за догодина. Според нея това ще даде възможност преговорите с 
Българския лекарски съюз за новия Рамков договор за 2020 г. да започнат. 
 
News.bg 
 
√ С 8 млн. лв. укрепват пътища и поречия в четири области 
Отпускат 8 млн. лева за защита на населени места и главни пътища от свлачища и наводнения. Парите са по програмата за 
трансгранично сътрудничество Гърция-България ИНТЕРРЕГ V-A 2014-2020 г., съобщиха от МРРБ. 
Смолян, Благоевград, Хасково и Кърджали "укротяват" реките и притоците на Струма, Места, Арда и Марица със защитни 
съоръжения и корекция на коритата, се предвижда по програмата. 
Четирите областни администрации изпълняват стратегическия проект "FLOOD PROTECTION", насочен към справяне с риска 
от наводнения в трансграничния регион. Партньори от гръцка страна са Регион на Централна Македония, регион на 
Източна Македония и Тракия и децентрализирана администрация на Македония и Тракия. 
Малко над 2,1 млн. лв. са инвестирани по проекта в област Кърджали. С тях се изгради защитна дига с обща дължина от 2 
км по двата бряга на река Крумовица в района на главен път Кърджали - граничен пункт Маказа при село Вранско, както и 
40 метра подпорни стени с различни височини при вливането на р. Елбасан дере в Крумовица. 
Така е укрепен главният път, изложен на риск от подкопаване при високи води. По проекта е изградена и подпорна стена 
на река Джебелска край село Тютюнче. Тя ще защитава редица жилищни сгради, изложени на риск от срутване при 
прииждане на реката. Дейностите приключиха в края на месец ноември. 
В област Смолян по проекта са вложени малко над 2,5 млн. лв. С част от тях е финансирана подпорна стена по десния бряг 
на река Черна (основен приток на река Арда) на ул. "Петър Берон" в град Смолян. 
Така е възстановена и укрепена главната пътна комуникация на града, почистено е речното корито и е предотвратено 
бъдещо разрушаване на бреговете, защитавайки живеещите в съседните блокове. С другата част от финансирането е 
изградена нова и наградена съществуваща стоманобетонна стена по левия бряг на река Върбица в кв. "Изгрев" на гр. 
Златоград. Нова стоманобетонна стена вече има и по левия бряг на река Чепинска в гр. Рудозем. 
Над 1,5 млн. лв. са парите за област Благоевград по проекта. С тях са изградени защитни съоръжения по река Струма. 
Направени са нови и са ремонтирани съществуващи прагове по реката, както и нови защитни съоръжения срещу 
наводнения в близост до Симитли и селата Крупник, Илинденци, Микрево, Българчево, Долно Церово и Рибник и мина 
"Ораново". 
Малко над 2 млн. лв. е бюджетът за област Хасково. Средствата ще бъдат вложени в укрепване на десния бряг на р. Марица 
при с. Ябълково. Дейностите по изпълнение на съоръженията вече стартираха. Предвижда се да приключат до месец 
септември догодина. 
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БНТ 
 
√ Увеличават се хората с увреждания, наети на работа чрез бюрата по труда  
Увеличават се хората с увреждания, наети на работа чрез бюрата по труда. От началото на годината те са с 33% повече в 
сравнение с цялата 2018-та година. По данни на Агенцията по заетостта към момента работодателите търсят над 1400 души 
с увреждания. През тази година най-много хора в неравностойно положение са наети в София, Пловдив и Благоевград. 
През лятото влязоха в сила квоти за наемане на хора с увреждания. Те са задължителни за фирмите с над 50 души персонал. 
Виктор и Кристина работят в телекомуникационна компания. Той е с увреждане от около 5 години, а тя по рождение. И 
двамата дълго време са търсили работа. Сблъсквали се с еднакви проблеми. 
Виктор Недялков: Когато аз споделям, че имам ТЕЛК много работодатели, които не бяха забелязали, че имам затруднения 
в придвижването изведнъж ми отказаха да ми предложат работа. 
Кристина Вълчева: Мирогледът на работодателите е доста ограничен. Ние сме много амбициозни. И желаем да работим, 
за да можем да сме равни с всеки един от нас от колегите. 
Виктор е завършил психология, а Кристина счетоводство. Наети са в компанията по програма за хора с увреждания. 
Радостина Тодорова - ръководител на програмата "Оpen MIND": Хората с увреждания са много по мотивирани. По-
отдадени на работата, а ние покрай тях се променяме. 
Кристина Вълчева: Един инвалид не го убива самата диагноза, а ограничението да бъде вкъщи. 
За да паднат ограниченията хората с увреждания, трябва да имат достъп до качествено образование и адаптирани работни 
места, убедена е омбудсманът Диана Ковачева. 
Диана Ковачева - национален омбудсман: В момента те са невидими. Никой не мисли за тях. Никой не ги вижда, никой не 
ги чува. Да им се дават повече възможности да бъдат активни. 
Омбудсманът ще изпрати препоръки до социалното и образователното министерство. Ще поиска и от работодателите да 
спазват квотите за наемане на хора с увреждания. По данни на Главната исноекция по труда около 1500 фирми са ги 
изпълнили. 
Дина Христова - Главна инспекция по труда: По два начина събираме данните за изпълнение на квоите. Едното е с 
проверки на място, а другото е с писма. 
Около 170 фирми не са изпълнили квотите за наемане на хора с увреждания. Те са платили 150 000 лева компенсационни 
вноски. 
 
√ Емил Хърсев: Кредитните рейтинги вече нямат сакрално значение  
Кредитните рейтинги от световната финансова криза 2007-2008 г. нямат онова сакрално значение, което имаха в края на 
миналия век, тъй като проспаха кризата. Това каза в Сутрешния блок на БНТ финансистът Емил Хърсев по повод новината 
от последните дни, че кредитната агенция "Standard&Poors" e повишила кредитния рейтинг на България. 
Според Хърсев България е на доста по-добро ниво от средното за Европа. 
Емил Хърсев: В тройката на страните с най-стабилно развитие. Не най-бързо, но най-постоянно, без колебания. 
По думите му криза в Европа не се очаква. 
Емил Хърсев: Имаше едни такива процеси на наближаваща рецесия, но те се компенсираха в последното тримесечие. Тази 
година се очаква всички страни в еврозоната да завършат над нулата, без свиване на икономиката. 
Емил Хърсев каза, че има недостиг на работна сила, сериозен в цели отрасли. С увеличаване на заплащането на труда, 
производствата на масова нискокачествена продукция просто затвориха, каза той. 
Финансистът прогнозира, че и през следващата година бюджетът ще завърши на излишък. 
 
√ Пловдив с 10 медала от Световното състезание по математика в Пекин  
Ученици от пловдивското училище „Св. Патриарх Евтимий" спечелиха 10 медала от световно състезание по математика. 
Престижният форум се проведе в Пекин, а децата от Пловдив бяха единствените от Европа, класирали се за участие. 
За десетото юбилейно издание на състезанието в Китай в пловдивския отбор попаднаха ученици от шести и седми клас, 
които се справят блестящо и с част от материала за осми и девети клас. 
Валя Георгиева, учител по математика: Ние успяхме да извоюваме квоти още на Осмия световен отборен шампионат, 
от където благодарение на спечелените медали, поддържаме тези квоти. 
Шестокласникът Мартин Павлов донесе на училището си златния медал. 
Мартин Павлов, ученик в шести клас: Задачите бяха хем трудни, но бяха и на английски. Това много ни затрудни също. 
Младите шампиони се готвят повече от година за участието си на състезанието в Пекин. 
Борис, ученик в седми клас: За индивидуалното има три кръга, като на първия са най-лесни задачите и са осем на брой за 
десет минути. Има щафетен рунд и отборен рунд, при който има 20 задачи за 40 минути. 
Родителите на децата сами е трябвало да поемат разходите по участието им. Въпреки подкрепата на училищното 
настоятелство, за част от семействата сумите са непосилни. 
Валентина Стоенчева, директор на СУ „Патриарх Евтимий" - Пловдив: Само билетите са около 1000 лева. От там нататък 
такса за участие и самото пребиваване е изключително скъпо. 
Затова от училището се надяват на финансова подкрепа от общината за следващи участия в престижния форум. 
 
√ Германската прокуратура претърсва офиси на "Фолксваген"  
Следователи от прокуратурата в Брауншвайг претърсиха бизнес помещения на "Фолксваген" във Волфсбург, съобщава 
"Ханделсблат". Причината е разследването, свързано с дизелови превозни средства с двигатели от тип EA 288, заяви 
компанията. 
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Твърденията се основават на технически факти, които самият компетентен орган за разследване и лицензиране разкри на 
ранен етап. "Фолксваген" си сътрудничи с прокуратурата, въпреки че компанията счита тяхното юридическо тълкуване и 
произтичащото от него разследване за неоснователни. 
Двигателят с обозначението EA 288 е уличен за централен обект в манипулациите с отделяни емисии. Говорител на 
"Фолксваген" заяви, че това не е разследване срещу самата компания, а срещу лица, "далеч под борда". 
"Фолксваген" призна през септември 2015 г., че е манипулирал дизеловите емисии на изгорели газове със специален 
софтуер. Това е гарантирало, че дизеловите автомобили спазват границите за азотния оксид на тестуването, но на пътя 
токсичните емисии са многократно повече. 
Процесът по скандала струва на групата досега над 30 млрд. евро. Поради обявените манипулации на по-стария тип 
двигател EA 189, помещенията на фабриката на "Фолксваген" във Волфсбург вече бяха претърсени десетки пъти. 
 
√ Откриват газопровод между Русия и Китай  
Руският президент Владимир Путин стартира дистанционно газовите доставки за Китай по газопровода "Силата на Сибир". 
Руският лидер посочи, че съоръжението ще помогне търговията между двете страни да достигне 200 милиарда долара до 
24-а г. Церемонията по откриване на газопровода беше наблюдавана по видеовръзка от Владимир Путин и китайския му 
колега Си Дзинпин. 
Алексий Милер, главен изпълнителен директор на Газпром: Уважаеми Владимир Владимирович, разрешете да дам 
команда за отваряне на линейния кран. 
Владимир Путин, президент на Русия: Разрешавам. 
Алексий Милер, главен изпълнителен директор на Газпром: Уважаеми Владимир Владимирович, уважаеми г-н Си 
Дзинпин, кранът е отворен, газът постъпва в газопреносната система на Китайската народна република. 
Газопроводът "Силата на Сибир" е с дължина 3 хиляди километра и свързва находища в Сибир с град Благовещенск на 
границата с Китай. Съоръжението е по договор на стойност 400 милиарда долара, подписан през 2014-та година. Той 
предвижда през следващите 30 години Китай да получава 38 милиарда кубически метра газ годишно. 
Владимир Путин, президент на Русия: Това е забележително, наистина историческо събитие не само за глобалния 
енергиен пазар, но преди всичко за Русия и Китай. 
Русия започна да търси алтернативни икономически партньорства след като Западът й наложи санкции заради 
анексирането на Крим през март 2014-та, отбелязва Асошейтед прес. А Китай е най-големият енергиен консуматор в света 
и се нуждае от нови източници. 
Си Дзипнин, президент на Китай: Представлявам правителството и народа на Китай. Изпращам поздрави за откриването 
на газопровода с голямо признание за приноса и на двете страни. 
Китайският участък от границата с Русия до Шанхай трябва да бъде завършен до три години. 
 
Дарик  
 
√ Вече има Национален регистър на социалните предприятия 
Напълно автоматичният национален регистър на социалните предприятия е готов от една седмица, съобщи заместник -
министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова. 
Тя откри Втория регионален форум за социално предприемачество, който започва днес и ще продължи до 5 декември в 
"Изложбена зала-ЦУМ" - София. Форумът е организиран от Министерството на труда и социалната политика и от 
Националния съюз на трудово-производителните кооперации. 
Готова е и поднормативната база на Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. 
Регистърът е изцяло автоматизиран, ще могат да се подават документи по електронен път, онлайн ще се проверяват и 
съответните документи, които са необходими, няма да има субективен човешки фактор при преценката, каза заместник -
министърът. 
В момента около 4500 предприятия са се самоопределили като социални, но след вписването в регистъра ще стане ясно 
реално колко е бройката на предприятия с такава дейност. Така ще може да се прецени кои да бъдат подпомагани. В 
следващата година ще бъде отворена програма по ОПРЧР, чрез която ще се финансират такива предприятия, каза Султанка 
Петрова. 
В момента социалните предприятия в България произвеждат около 0,75 на сто от брутния вътрешен продукт на страната. 
До 2021 г. е заложено като цел, че този дял трябва да достигне 2% от БВП, уточни зам.-министър Петрова. 
Ще се разработи и екоплатформа за социалната и солидарната икономика, която ще се състои от няколко модула - модул, 
който ще позволява дистанционно обучение за социални предприемачи, борса за продукти, произведени от социалните 
предприятия и модул, в който ще се споделят добри практики на социалните предприятия както на национално, така и на 
европейско ниво. Така ще се подпомогнат социалните предприемачи да развиват дейности в тази посока, важно е те да 
имат и кауза, посочи заместник-министърът. 
Заместник -министрите Султанка Петрова, Зорница Русинова и Лазар Лазаров връчиха годишните национални награди за 
социална иновация, в подкрепа на социалната икономика. 
 
В. Банкерь 
 
√ Стокообменът между България и Холандия гони рекордните два милиарда евро 
"Искаме да утвърдим България като атрактивна инвестиционна дестинация и перспективен пазар за холандските фирми", 
е заявила заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова при 
срещата си с извънредния и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия у нас Берендина Мария Тен Тъшър. 
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Компаниите от тази страна и сега оценяват добрите условия у нас. До края на 2018 г. размерът на преките чуждестранни 
инвестиции от тази страна у нас възлиза на 7.8 млрд. евро, с което страната се нарежда на първо място по размер на преки 
чуждестранни инвестиции в България. 
В хода на разговора е станало ясно, че има потенциал за двустранно сътрудничество в областта на IT индустрията, 
киберсигурността, иновациите, привличането на инвеститори във високотехнологични производства, изграждането на 
технологични и индустриални паркове. Николова е споделила, че усилено работи за налагане на кибер етика в 
информационните процеси. 
В рамките на разговора е била обсъдена идеята за провеждане на събитие, посветено на бизнеса, което да допринесе за 
засилването на икономическите връзки. Посланик Тъшър е запознала 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. Нидерландия предлага една от най-добрите системи за образование и привлича млади хора от цяла Европа. 
Oбразованието в тази страна става все по-популярно и е относително достъпно. Благодарение на практически насоченото 
образование и задължителните стажове, студентите от холандските университети се реализират много бързо. Холандия е 
17-та по големина икономика в света. Част от най-известните компании, в който студентите си карат стажовете включват 
Philips, Heineken, Philips, KLM, Shell, ING Bank, Unilever, Intel, Bosh и други. Повечето от тях пък имат бизнес и в България. 
Посланик Тъшър е подарила на вицепремиера специално селектираните лалета "Сердика" по повод на 110-та годишнина 
от установяването на дипломатически отношения между България и Нидерландия. 
По-популярното име на държавата е Холандия, но всъщност правилното е Нидерландия, което е името на 12-те холандски 
провинции в Европа и три острова в Карибско море. Има много факти, с които Холандия е известна и за които се гордее 
коренното население. Единият от тях е, че 26% от територията на Холандия е под морското равнище, от което произлиза 
името Нидерландия, което значи "ниската земя". Другият факт е, че столицата на Холандия е Амстердам, но парламентът 
е в Хага. 
Едно от нещата, което прави Холандия уникална, е образователната й система. 
Това е така, тъй като Кралство Холандия е един от традиционните и важни търговски и икономически партньори на 
България. 
През 2018 г. износът за "страната на лалетата" е в размер на 774.3 млн. евро, или със 17.1% ръст, в сравнение с 2017-а. 
Вносът от кралството е на стойност 1.22 млрд. евро и с 9.8% ръст на годишна база. Салдото е отрицателно за България и е 
на стойност минус 445.8 млн. евро. Стокообменът общо възлиза на 1.99 млнрдевро. Холандия се нарежда на осмо място в 
износа и на девето място във вноса сред търговските партньори на България. 
За първото полугодие на тази година стокообменът е в размер на 942.1 млн. евро, като е нараснал с 2.8% спрямо същия 
период на миналата година. Според анализаторите е напълно възможно, ако се запази това темпо до края на годината, да 
се изтъргуват стоки над два милиарда евро, което ще е нов рекорд в двустранната търговия. 
 
В. Дума 
 
√ Кабинетът ще гласува смяната на Ирена Соколова 
Областният управител на Перник Ирена Соколова ще бъде сменена на днешното правителствено заседание. 
Отстраняването й е заради водната криза в Перник. Още в петък миналата седмица стана ясно, че премиерът Бойко 
Борисов е поискал оставката й. Очаква се на нейно място да застане Емил Костадинов - бивш кмет на един от пернишките 
квартали. 
Дни преди Борисов да поиска оставката на Соколова, тя обяви, че е направила проверка и е открила неправомерно 
отклоняване на водата за язовира към помпена станция, която захранва Радомир. Че има такъв проблем призна е 
екоминистърът Нено Димов. Според него Радомир може да се снабдява чрез отклоняване на вода само в кризисна 
ситуация. Той обясни, че през последните три години такава не е имало, но въпреки това водата е отивала към въпросната 
станция. Освен Соколова с поста си се раздели и шефът на местното ВиК Иван Витанов. 
 
БНР 
 
√ В парламента започнат дебaтите по окончателното приемане на Бюджет 2020  
Очаква се днес депутатите да започнат дебaтите по окончателното приемане на Бюджет 2020.  
Със скандал в пленарната зала приключи снощи извънредното пленарно заседание, на което се гласуваха бюджетите на 
държавното обществено осигуряване и Здравната каса. 
Хаос настъпи при гласуването на текстовете за размера на минималната пенсия. След като бе отхвърлено предложението 
на БСП той да бъде 300 лева от 1 юли догодина, депутатите от левицата поискаха прегласуване. 
Въпреки че заседанието на Народното събрание беше прекратено малко преди официалния му край, депутати от БСП 
обградиха председателстващия Емил Христов след искането на парламентарната група на партията всеки от гласуващите 
да обяви от място вота си. Христов обаче отказа - с аргумента, че процедурата по гласуване вече е започнала. 
"В режим на гласуване сме", каза той. 
Намеси се и председателката на Народното събрание Цвета Караянчева, за да успокои ситуацията. 
До размяна на реплики се стигна при дебатите по текстовете за размера на минималната пенсия. Очаква се днес депутатите 
да започнат работа по окончателното приемане на държавния бюджет за следващата година. 
Снощи бе прекъснато заседанието на парламента, след като председателстващият Емил Христов отказа да даде 
прегласуване и поименно съобщаване на вота от място, поискани от БСП. 
Размерът на минималната пенсия за догодина се оказа най-спорният текст в бюджета на НОИ. 
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Сумата от 250 лева месечно от 1-ви юли. догодина бе договорена на коалиционен съвет между двете четения, но 
необходимият допълнителен ресурс не е намерен в бюджетните разчети. 
“Да разчитате, че в хода на изпълнението на бюджета на ДОО ще има излишъци, с които да покриете този разход, 
противоречи, както добре знаете на Закона за публичните финанси“, предупреди Хасан Адемов от ДПС. 
Той настоява текстовете да бъдат записани и в Държавния бюджет, чието второ четене трябва да започне след 
окончателното гласуване на парите за обществено осигуряване. 
Предвижда се догодина салдото до консолидираната програма да е нулево, като приходите и разходите ще бъдат общо 
около 47 млрд. лева. 
През 2020 г. може да бъде поет нов дълг, включително и чрез външни емисии. 
 
√ Румен Радев ще говори на срещата на НАТО  
Днес е вторият и по-съществен ден от срещата на високо равнище на НАТО, посветена на 70-ата годишнина от учредяването 
на организацията. Българският президент Румен Радев ще направи изявление в рамките на срещата на лидерите на 29-те 
страни членки, планирани са и двустранни срещи на българския държавен глава. На срещата се очаква да бъдат обсъдени 
новите заплахи, включително в киберпространството и космосът.  
Като се изключи приемът при британската кралица в Бъкингамския дворец и дадената по-късно вечеря от британския 
премиер Борис Джонсън на Даунинг стрийт, шоуто през първия ден сътвориха американският президент Доналд Тръмп и 
френският му колега Еманюел Макрон. След като Тръмп се изказа по редица въпроси, включително и за това, че няма да 
се меси в британските избори, той се накара на Макрон за обидните коментари, че „НАТО е в мозъчна смърт“. Макрон 
обаче не се отрече от думите си и дори каза, че европейските държави трябва да играят по-голяма роля в НАТО, за да бъдат 
по-малко зависими от Съединените щати. 
На най-очакваната среща по време на форума – между Еманюел Макрон, Ангела Меркел и Борис Джонсън и турския 
президент Реджеп Тайип Ердоган - посветена основно на Сирия, бе взето решение да се спрат нападенията срещу цивилни 
в тази страна. Преди това Макрон не спести критичните думи към Ердоган за поведението на Турция като страна членка 
на НАТО.  
Накрая Тръмп заплаши със санкции страните от НАТО, които не дават достатъчно пари за организацията. Може би не е 
изненада, че Тръмп планира да даде днес работен обяд на лидерите на 9 страни членки, сред които България. Те са 
единствените в НАТО, които заделят исканите 2 процента от брутния вътрешен продукт за отбрана.  
 
√ "Репортери без граници" искат пътна карта за подобряване на медийната среда у нас  
Репортаж на Мария Костова в предаването ''Нещо повече'' 
От организацията "Репортери без граници" искат да бъде изработена пътна карта за подобряване на медийната среда в 
България. Това заявиха след среща с премиера Бойко Борисов генералният секретар на "Репортери без граници" Кристоф 
Делоар и ръководителят на отдел "Европейски съюз и Балкани" на организацията Полин-Адес Мевел. Основната тема на 
разговорите беше 111-ото място на страната ни по свобода на словото. 
Делоар заяви: 
„Смятаме, че премиерът трябва да играе ключова роля за спиране на спада на свободата на словото в страната, за 
създаване на по-добра среда за работа на журналистите. Премиерът каза, че е много горд от икономическия растеж, но 
трябва да има и ръст на свободата на словото в страната. За тази цел трябва решимост, но и структурни промени. Смятаме, 
че трябва да има пътна карта за подобряване на ситуацията и тази пътна карта трябва да бъде много амбициозна, ако 
България наистина иска да подобри мястото си в класацията на свободата на словото“. 
Полин-Адес Мавел допълни, че сред акцентите в срещата е била и ситуацията в Българското национално радио: 
„По въпроса за независимостта на обществените медии – разгледахме случая със Силвия Великова, случая с БНР. Изходът 
от кризата трябва да бъде перфектен, така че атмосферата да не се промени и случаят да не рефлектира върху 
независимостта на обществената телевизия и радио. Това са въпросите, които повдигнахме пред премиера“. 
 
√ PISA: Спадат резултатите на българските ученици 
Спадат резултатите на българските ученици в класацията на международното оценяване PISA. Това показва проучването 
за 2018 година, сравнено с резултатите отпреди три години.  
PISA обхваща областите четене, математика и природни науки, а България изостава и в трите. Половината ученици у нас 
покриват средното ниво, останалите са с по-ниска оценка. 
Резултатите са отражение на образователната ни система, която дава знания, но не успява да ги трансформира в умения, 
заяви просветният министър Красимир Вълчев и посочи факторите, които ще доведат до промяна: 
„Първо учебните програми. Второ – методите на преподаване. Всеки един учител да мотивира учениците за учене, да ги 
накара да мислят, да свързват знания и умения. Това предполага всеки един учител да е по-свободен, но и по-отговорен 
за резултатите“. 
В изследването, проведено в периода април – май 2018 г., са участвали близо 7000 ученици, предимно деветокласници от 
197 училища в страната.  
 
√ Семейство от Пловдив източило 3 млн. лева от НОИ по перфектна схема  
Крупна схема за източване на НОИ чрез фалшиви удостоверения за пенсиониране разкриха  Икономическа полиция и 
Районна прокуратура – Пловдив. По първоначални данни на бюджета са нанесени огромни щети, които до момента се 
изчисляват на три милиона лева, но при разследването ще излязат още, съобщи районният прокурор Чавдар Грошев.  
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Схемата, действала от 2016 г. до сега, е проста, но изключително ефикасна, добави той.  Тя е замислена  и осъществена от 
62-годишната бивша служителка на НОИ Александрина Георгиева, напуснала системата през 2009 г. и оттогава развивала 
частна практика. Съучастници са били нейната дъщеря е мъжът, с който живеела на семейни начала.  
Жената се представяла за професионален консултант по изготвяне на пълна документация за пенсиониране. Набрала доста 
клиенти, на които не им достигал осигурителен стаж и давали на ръка крупни суми за да придобият необходимите „точки“ 
за пенсия, като обещавала пълно обслужване.  
Вместо това обаче, Георгиева задържала парите за себе си, а чрез фалшифицирани пенсионни бланки и печати на отдавна 
прекратили дейност фирми, съставяла документите с образец УП-30, уж доказващи липсващия трудов стаж.  
Подправяни са и много трудови книжки. Така някои от клиентите x наистина започнали да получават  пенсии, но повечето 
чакали напразно. Случаят е разплетен след множество жалби на такива хора до прокуратурата и НОИ, откъдето, заедно с 
НАП,  също постепенно установили измамата. До момента са установени 18 пострадали, но броят им ще се увеличи 
многократно, прогнозира районният прокурор.  
Преди да напусне НОИ преди десет години, измамницата е успяла да открадне над 260 досиета и други документи, с които 
да изготвя фалшификатите. Те са открити при обиска в мазето и, по време на арестуването им, станало вчера. За това 
престъпление – измама в големи размери, се полагат от 1 до 8 г. затвор, уточни прокурорът.  
 
√ Съветът на ЕС прие заключения за оценка на риска на 5G мрежите и значението им за икономиката  
Европейският съвет по телекомуникации се срещна в Брюксел и прие заключения за значението на 5G мрежите за 
европейската икономика и необходимостта от намаляване на рисковете за сигурността, свързана с високоскоростните 
мрежи от пето поколение. 
Министрите на страните членки заявяват, че 5G мрежите ще формират част от ключовата инфраструктура за поддържането 
на жизнено важни обществени и икономически функции. Същевременно те подчертават, че подходът към тях трябва да 
бъде всеобхватен и базиран на риска. 
По повод сигурността на оборудването, еврокомисарят по вътрешен пазар Тиери Брьотон заяви, че то остава отговорност 
на страните членки. Има обаче сериозни разногласия по въпроса за електронната поверителност, подчерта Брьотон: 
“Някои страни-членки показаха нетърпение. Други ни казаха: "Работим по нея три години". Трети пък заявиха, че работят 
по директива, която се прилага от 2002 година, а това е от почти едно поколение. Очевидно трябва да се работи в тази 
област, която е изключително важна за нашите 500 милиона граждани, които живеят в тази среда. Така че усетих при част 
от страните разочарование, при други нетърпение да се намери решение“. 
Имало е обаче пълен консенсус от създаването на център, който да се грижи за киберсигурността, уточни Брьотон. 
Според постоянният заместник представител на Финландия Мина Кивимяки "5G мрежите ще бъдат икономически гръбнак 
на нашето бъдещо цифрово общество". 
В заключенията на Европейският съвет по телекомуникации се подчертава, че 5G мрежите ще бъдат от решаващо значение 
за поддържането на социални и икономически функции. 
Изводите също така подкрепят и Европейската оценка за риска от 5G мрежите, публикувана през октомври, в която се 
посочва, че една от най-големите опасности на мрежите от пето поколение е по-големият брой на пътищата за атака, които 
могат да бъдат използвани, най-вероятно от държави извън ЕС. 
 
√ Тръмп изплаши сериозно Уолстрийт, намеквайки за отлагане с година на сделката с Китай  
Пазарите на акции на Уолстрийт отвориха във вторник с още по-силни понижения спрямо вчерашната търговия, след като 
Доналд Тръмп намекна, че може да отложи постигането на търговска сделка с Китай за след президентските избори през 
ноември 2020- година. 
И трите основни американски фондови индекса се разделят с над 1% от стойността си през първия час на днешната 
търговия, тъй като инвеститорите изглеждат сериозно притеснени от опасността за сериозно отлагане на споразумението 
между Вашингтон и Пекин, за което само до преди дни се считаше, че ще бъде факт в близките седмици и ще сложи край 
на продължаващата вече 17 месеца търговска война между двете световни икономически сили. 
Индексът на сините чипове DJIA вече се раздели с близо 400 пункта (спад с 1,4%), технологичният индекс Nasdaq Composite 
се понижава с 1,04%, а широкият индекс S&P500 - с 1,21%, като последният се търгува близо до близо едномесечно дъно. 
Това представлява рязко понижение и на трите индекса за втора поредна сесия на търговия, след като в понеделник те 
приключиха с понижения от около 1% след слаби икономически данни от САЩ (свиване на промишлената активност през 
ноември за четвърти пореден месец) и като реакция на решение на Тръмп да възстанови високите мита за вноса на стомна 
и на алуминий от Бразилия и Аржентина. 
 

https://bnr.bg/post/101199599
https://bnr.bg/post/101199599
https://bnr.bg/post/101199356
https://bnr.bg/post/101199356
https://bnr.bg/post/101199136
https://bnr.bg/post/101199136


8 

 

 
Графика на индекса S&P500 

 
Междувременно се заговори, че графикът за планираните за 15-и декември нови тарифи на САЩ върху вноса на китайски 
стоки е все още в сила, което само допълнително засилва напрежението на Уолстрийт. 
Новите тарифи за китайски стоки, насрочени за 15 декември, "остава в сила към днешна дата", заявиха източници на 
близката до президента американска телевизия Fox Business. "Беше ми казано, че само ако "първата фаза" от търговската 
сделка с Китай бъде официално подписана или ако се случи нещо друго положително, едва в този случай президентът 
може да реши да не налага планираните за средата на месеца нови митнически тарифи", отбеляза Едуард Лоурънс от Fox 
Business". 
Страховете от дългосрочно отлагане на търговската сделка с Пекин се отразяват доста негативно на индустриалните и на 
технологичните компании, имащи сериозен бизнес с Китай. Така например акциите на Dow Inc. поевтиняват с 3,3%, на 
Caterpillar - с 2,27%, на Apple - с 2,42% и на Intel Inc . - с 2,18%. Рязкото поевтиняване на техните акции е и в основната на 
понижението на индекса на сините чипове DJIA  с близо 400 пункта (спад с 1,4%). 
Акциите на технологичните компании за микрочипове като Advanced Micro Devices Inc., Micron Technology Inc. и Nvidia Corp. 
поевтиняват с между 1,96% и 2,96%. Спад с 1,0% и с 1,5% бележат и акциите на гиганти като  Microsoft Corp. и Amazon.com 
Inc. , докато Philadelphia Semiconductor index, включващ компаниите от полупроводниковата техника, се понижава с 2%. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ След ниския резултат от PISA: Нови изпитни формати за учениците от догодина  
Ден след като стана ясно, че българските ученици отбелязват по-слаб успех на тестовете на престижното проучване PISA, 
образователният министър обяви, че от следващата учебна година децата ще се изпитват по нов начин. 
„Трябва да променим нашите изпитни формати и ще го направим за първи път догодина. Това ще бъде част от промяната 
във фокуса на системата - не към трупането на енциклопедични знания, а към развиването на умения. Целта на промените 
са в по-голяма степен да се стимулира интереса за учене на децата“, това съобщи в ефира на Нова 
телевизия образователният министър Красимир Вълчев. 
Равносметката се прави и по повод последните резултати от международното проучване PISA. В изследването за България 
са били обхванати 6900 ученици от 7 и 9 клас от общо 197 училища. Те обаче показват спад в резултатите си и в трите 
изследвани области – четене, математика и природни науки. Като по природни науки разликата надолу е значителна. 
Седмокласниците ни пък са по-добри по български, отколкото по математика, сочат данните. 
Като причина за ниския резултат, министър Вълчев изтъкна, че изследваните ученици са от випуск, който учи по старите 
програми. 
„Учителите препускат по материала. Ще намалим дълбочината на темите. Трябва да учат многочлени, тъждества, 
триъгълници, но по-малко от това”, добави образователният министър. 
„Не трябва да драматизираме отрицателната разлика, по-скоро проблемът е, че нямаме подобрение в дългосрочен 
период. Няма и как да има подобрение, защото това все още е старата система, старите програми”, обясни още Красимир 
Вълчев. И добави, че От 2000 година насам няма влошаване в резултатите на учениците, а по-скоро стабилни резултати. 
Дори имало години и с по-ниски резултати, но това са нормални статистически колебания. 
„Една задача по PISA е елементарна като математически алгоритми, но изисква транслиране на житейска ситуация в 
математическа задача. Това мери PISA”, с тези думи образователният министър обясни какво точно мери престижното 
проучване. 
„По другите изследвания сме на 8-мо - 9-то място в Европа по четивна грамотност. Имаме проблеми между 4 и 9 клас, в 
периода, в който децата имат най-малко желание за учене, но това е проблем на системата. При PISA всички страни 
констатират проблем с комуникативните умения, децата четат от екрани, предимно кратки текстове. Имаме още по-голям 
проблем с мотивиране на учениците за четене”, коментира още Вълчев. 

https://nova.bg/news/view/2019/12/04/270636/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
https://nova.bg/news/view/2019/12/04/270636/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
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По повод скандала с романа „Под игото”, възникнал заради смяната на над 6 000 архаични думи с аналози от съвременния 
българския език, Вълчев коментира така: „Под игото“ съдържа хубави думи, които е добре децата да научат. Децата трябва 
да заучават нови думи. Убеден съм, че има по-добри варианти да ги накараме да четат българска литература от този 
период“.   
 
√ Смесени резултати на борсите в Европа на фона на новия търговски конфликт САЩ – Франция  
Основните индекси на водещите борси в Европа не намират единна посока в ранната търговия във вторник, след като САЩ 
заплашиха Франция с мита на стойност 2,4 млрд. долара, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,21 пункта, или 0,05%, до 401,22 пункта. Немският DAX регистрира ръст 
от 69,88 пункта, или 0,54%, до 13 034,56 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се понижи с 70,58 пункта, 
или 0,97%, до 7 215,36 пункта. Френският CAC 40 изтри 20,25 пункта от стойността си, или 0,35%, достигайки ниво от 5 766.49 
пункта. 
Пониженията на пазарите дойдоха, след като правителството на САЩ заяви, че може да наложи мита в размер до 100% на 
вносни стоки от Франция на стойност 2,4 млрд. долара, включително шампанско, сирене и чанти, в отговор на новият 
дигитален данък във Франция, които ще засегне американските технологични гиганти. 
Акциите на производителите на луксозни стоки LVMH, Kering и Hermes поевтиняха съответно с 1,42%, 1,92% и 1,83%. 
 „На всички беше ясно, че САЩ няма да бъдат доволни от френския данък върху цифровите услуги“, коментира Крейг 
Ерлам, старши пазарен анализатор в Oanda. 
„Точният момент на съобщаването на подобни мерки обаче винаги идва като изненада. Факта, че митата може да стигнат 
до 100%, също бе неочакван“, добавя той. 
Новината за новите мита последва заключението на Световната търговска организация (СТО) от понеделник, че ЕС 
продължава да субсидира Airbus. Заради тези субсидии, по-рано тази година СТО разреши на САЩ да наложат мита на ЕС 
в размер на 7,5 млрд. долара. 
Сред малкото позитивни новини е поскъпването на акциите на Unicredit с 0,78%, след като най-голямата банка в Италия 
заяви, че ще изкупи обратно свои акции на стойност 2 млрд. евро и ще съкрати около 8 000 работни места, което се равнява 
9% от работната сила на банката. Тези мерки са част от четиригодишен план за преструктуриране, които трябва да намали 
разходите на компанията с 1 млрд. евро. 
Спад в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса започнаха декември със спад на фона на разочароващите данни за 
промишлената активност в САЩ, предаде Си Ен би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 268,37 пункта, или 0,96% , до 27 783,04 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 изтри 27,11 пункта от стойността си, или 0,86%, достигайки ниво от 3 113,87 пункта. Това е най-голямата 
еднодневна загуба за S&P 500 от 8 октомври насам. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq, отчете спад от 
97,48 пункта, или 1,12%, до 8 567,99 пункта. 
Загуби регистрираха и технологичните компании от групата FAANG, като акциите на Facebook, Amazon, Alphabet, Apple и 
Netflix поевтиняха съответно с 0,96%, 1,07%, 1,17%, 1,16% и 1,48%. Книжата на Roku, който бяха сред най-добре 
представящите се от началото на годината, се сринаха с 15,15%. 
Загубите в понеделник дойдоха след силно представяне през ноември, което се дължеше до голяма степен на оптимизма 
около търговските преговори между САЩ и Китай. Трите водещи индекса регистрираха най-доброто си месечно 
представяне от юни насам, като S&P 500 напредна с 3,4%, Dow – с 3,7% и Nasdaq – с 4,5%. 
Пазарите бяха разочаровани от поредното свиване на промишлената активност в САЩ. Индексът PMI на Института за 
управление на доставките (ISM), измерващ активността на промишлените предприятия, падна до 48,1 пункта през ноември 
от 48,3 пункта през октомври. Този резултат е под очакваното от анализаторите ниво от 49,4 пункта и представлява 
четвърти пореден месец на свиване. 
„Ако търсите причина да продавате, данните на ISM определено ви дават такава“, казва Арт Хоугън, главен пазарен стратег 
в National Securities. 
Негативно на борсите се отрази и изказването на американският президент, който заяви, че Китай все още иска да сключи 
сделка, но „ще видим какво ще се случи“. Все още няма ясна индикация за посоката, в която ще се насочат преговорите 
между двете най-големи икономики в света, и дали те ще успеят да сключат сделка до края на годината. Миналата седмица 
ситуацията между двете страни отново се влоши, след като Доналд Тръмп подписа закон, подкрепящ протестиращите в 
Хонконг. 
В неделя китайските държани медии съобщиха, че Пекин настоява за отмяна на американските мита като част от т. нар. 
„първа фаза“ на търговското споразумение. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Водещите индекси на фондовите пазари в Азиатско тихоокеанския регион записаха смесени резултати вторник, след като 
администрацията на Тръмп отвори нови фронтове в търговската война, предаде Маркетоуч. 
Американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че ще наложи митa въpxy внoca нa cтoмaнaтa и aлyминийтa 
oт Бpaзилия и Apжeнтинa, обвинявайки двете страни в обезценяване на техните валути. По-късно от Службата на 
постоянния търговски представител на САЩ заплашиха с въвеждане на мита до 100% на стоки от Франция за 2,4 млрд. 
долара в отговор на френския дигиталния данък срещу американските технологични гиганти. 
„Американската администрация продължава да играе рискова игра, използвайки американската икономическа мощ и 
митата като оръжие“, коментира Стивън Идес от Axitrader. 
„Освен това, инвеститорите започват да се безпокоят дали САЩ ще отложат увеличението на митата върху редица китайски 
стоки, което трябва да влезе в сила на 15 декември“, добавя той. 
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Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 149,69 пункта, или 0,64%, до 149,69 пункта. Книжата 
на Softbank, Nissan и Fanuc поевтиняха съответно с 1,20%, 1,47% и 0,99%. Сред малкото печеливши в Япония бе Nintendo, 
чиито акции поскъпнаха с 2,66%, след като в медиите се появи информация, че игралната конзола Switch е била хит сред 
пазаруващите на Черния петък в САЩ. 
В континентален Китай бенчмарк Shanghai Composite се повиши с 8,89 пункта, или 0,31%, до 2 884,70 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite напредна с 8,73 пункта, или 0,55%, до 1 605,33 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се 
понижи с 53,42 пункта, или 0,20%, до 26 391,30 пункта. 
Южнокорейският измерител Kospi отчете спад от 7,85 пункта, или 0,38%, до 2 084,07 пункта, като акциите на 
производителят на чипове SK Hynix поевтиняха с 2,24% , а тези на Hyundai Heavy Industries с 0,41%. 
В Австралия ASX 200 изтри цели 150 пункта от стойността си, или 2,19%, достигайки ниво от 6 712,30 пункта, след като 
Централната банка на Австралия остави референтния си лихвен процент без промяна на ниво от 0,75%. Книжата на 
Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank поевтиняха съответно с 1,26%, 2,57% и 1,81%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 5,14 пункта, или 0,94, до 542,68 пункта. BGBX40 се понижи с 0,86 пункта, или 0,79%, до 108,12 пункта. BGTR30 изтри 
2,92 пункта от стойността си, или 0,59%, достигайки ниво от 492,68 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,76 пункта, или 0,59%, 
до 128,78 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите на 4 декември 
БНТ, „Сутрешен блок" 

- Декември и снегът. Кога ще вали и как ще се почистват улиците? 
- В Пловдив служителка източила 3 милиона лева от НОИ през пенсии. Каква е схемата? 
- Социални казуси - коментар на Ивайло Калфин 
- Как да се предпазим от мръсния въздух през зимните месеци? 
- Кралица Елизабет и лидерите на натовските държави след кралския прием - на живо от Лондон за срещата на 

върха. 
БТВ, „Тази сутрин" 

- Как пиян мъж със зареден пистолет успя да влезе в бургаска болница и да заплашва пред лекарски кабинет? 
- Смърт на родилка в Панагюрище. Кой е отговорен за трагедията? 
- След загубата на местния вот, ще има ли нов проект Мая Манолова? 
- Ще се стесни ли кръгът от хора, които могат да се разследват от Антикорупционната комисия и какво още 

предлага Сотир Цацаров в концепцията си? Коментар на Ясен Тодоров и Михаил Екимджиев. 
- Кои са непознатите стихотворения на Вапцаров, открити във Военните архиви? 

Нова телевизия, „Здравей, България" 
- След първия голям сняг - проходими ли са пътищата в страната? На живо от критичните точки. 
- Млада жена беше ранена след катасрофа с глиган, озовал се на магистрала „Тракия", а после я глобиха за 

несъобразена скорост? Гледайте на живо. 
- Чрез какви схеми бивша служителка на НОИ е успяла да източи близо 3 млн. лв? 
- Неграмотни ли са българчетата? Защо голяма част от учениците у нас не разбират какво им преподават? Говори 

образователният министър Красимир Вълчев. 
- 4-дневната работна седмица. Проработи ли експериментът на русенска фирма, която я въведе без да намалява 

заплатите на служителите си? 
- Вандали задигнаха украсата на коледни елхи от благородна инциатива? 
- Защо на столичния булевард „Патриарх Евтимий" бяха разчертани паркоместа, колкото за камиони, а липсват 

буслента и велоалея? 
- Безплатни очни прегледи и операции за възрастни хора в София - кой може да се възползва? 
- Как български сътезатели станаха световни шампиони в Япония по карате киокушин? 

 
 
√ Предстоящи събития в страната за 4 декември 
София 

- От 09:00 часа Народното събрание ще проведе извънредно заседание. 
- От 10:00 часа ще се проведе заседание на Министерски съвет. 
- От 9:30 часа по инициатива на Посолството на Словашката република в България и на Българския Червен кръст, в 

сградата на посолството ще се проведе кръводарителска акция. 
- От 09:30 часа в зала „Сердика" на хотел „Арена ди Сердика", заместник-министърът на труда и социалната 

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

- От 10:30 часа в сградата на Центъра за изследване на демокрацията, ще се проведе пресконференция на тема: 
„Оценката на заплахите от организирана престъпност в България". 

- От 11.00 часа на пл. „Независимост" работещите в Българска агенция по безопасност на храните ще проведат 
протестен митинг под надслов „Достойни заплати и достойни условия на труд в БАБХ". 
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- От 12:00 часа в х-л „Сенс", управителният съвет на Българския зъболекарски съюз (БЗС) ще проведе Годишен форум 
във връзка с „Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст 
в Република България". 

- От 12.00 часа на площад „Бански" пред Софийската баня ще бъде открито изложението „Обичам българската 
риба". 

- В 13.00 часа министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и изпълнителния директор на ИАРА 
доц. д-р Галин Николов ще посетят изложението. 

- От 13.00 часа на бул. „Възкресение" 29 в район „Красна поляна" кметът на София Йорданка Фандъкова ще провери 
монтирането на първия от новите филтри на комини. 

- От 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ще се проведе заседание на ВСС. 
- От 18.00 часа в залата на 1-вия етаж на Градския съвет на БСП, литературен салон „Леге 10" организира вечер, 

посветена на 110 години от рождението на Никола Вапцаров. В събитието ще вземат участие Мая Вапцарова, Иван 
Гранитски, Лъчезар Еленков, Матей Шопкин и други. 

- От 18:00 часа в галерия „Средец" при Министерство на културата, ще се проведе Втори национален конкурс за 
графика „Класически техники". 

- От 19:00 в зала „Славейков" на Френския институт, ще се състои представлението „Дългият път към звездите". 
- От 19:30 часа в зала "България" ще се състои вторият концерт от цикъла „Людмил Ангелов свири Шопен". 

*** 
Бургас 

- От 09:00 часа в Аулата на Бургаския свободен университет кметът на Бургас Димитър Николов ще отличи всички 
ученици, носители на призови награди от национални и международни олимпиади, състезания и конкурси. 

- От 16.00 часа в библиотечната зала на ул. "Булаир" 10 ще се състои празничен концерт по повод Никулден. 
Организатори са Регионална библиотека "Пейо Яворов" и Национално училище за сценично и музикално изкуство 
(НУМСИ) "Проф. Панчо Владигеров". Входът е свободен. 

- От 19.00 часа в зала „Георги Баев" на Културен център „Морско казино" ще бъдат представени 25 минути от филма 
"Петя на моята Петя". 

*** 
Велико Търново. 

- От 9.00 часа в голяма зала на Община Велико Търново започва редовна сесия на Великотърновски общински съвет. 
- От 14.00 часа в Регионален пресклуб БТА, ще се проведе начална пресконференция по проект: „Изграждане на 

комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост". 
- От 16.00 часа в Музей „Възраждане и Учредително събрание" ще бъде представено дарение на бюст, изработен 

от комитет „Сава Муткуров" и ще бъде открита изложба за живота и делото на ген. Сава Муткуров. 
- От 17.30 часа в Изложбени зали „Рафаел Михайлов" ще бъде открита изложба на икони на възпитаници на 

неделното училище във Велико Търново по повод 180 години на Славянобългарското църковно училище при храм 
„Св. Никола". 

- От 18.00 часа в Художествена галерия „Борис Денев" ще бъде открита „Дипломация и изкуство" - представителна 
експозиция на Министерството на външните работи по повод 140 години Българска дипломатическа служба. 

- От 19.00 часа на стадион „Ивайло" започват безплатни тренировки на стадиона. 
*** 
Враца. 

- От 14:00 часа в ОДМВР ще се проведе редовен брифинг. 
*** 
Дупница. 

- От 10.30 часа в кабинета на кмета на Община Дупница ще се състои пресконференция във връзка с местните 
данъци и такси. 

*** 
Кърджали. 

- От 13.00 часа в офиса на местния обществен посредник Расим Муса на ул. „Отец Паисий", Бизнес инкубатор, 
омбудсманът Диана Ковачева и екип от експерти към институцията организират изнесена приемна в града. 

- От 11:00 часа в Клуба на ОДМВР-Кърджали ще се проведе брифинг във връзка с охраната на обществения ред, 
мерките за сигурност, безопасността на движението и временната организация на движение, свързани с 
предстоящата футболна среща между отборите "Арда 1924" и ЦСКА. 

*** 
Кюстендил. 

- От 19.00 часа в Общински драматичен театър ще се представи „Царицата на чардаша". Гостува Държавна опера - 
Русе. 

*** 
Плевен. 

- От 17.30 часа в Арт център Плевен ще бъде открита изложбата ,,Убежище" на Иван Велчев-Йово. 
- От 18.00 часа в зала ,,Катя Попова" ще се играе постановката ,,Оркестър Титаник" от Христо Бойчев, спектакъл на 

театрална формация ,,Експрес". 
*** 
Пловдив. 
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- В 10.00 часа кметът на града Здравко Димитров и кметът на район „Тракия" Костадин Димитров ще открият 
обновената сграда на детска градина "Д-р Едгар Бороу" по програма "Красива България" на Общината. 

- В 10.00 часа в Областната управа ще се проведе среща, на която ще се обсъди състоянието на речните легла и 
отводнителните канали в границите на Община Пловдив. За медиите е предвидена пресконференция в 11.30 часа. 

- В 11.00 часа в ДК "Борис Христов" ще се проведе пресконференция с участието на Георги Титюков и Нешка Робева 
по повод организирането на благотворителен спектакъл от „Клуб по художествена гимнастика Левски", съвместно 
с „Нешанъл Арт". Мероприятието има за цел да подпомогне спортните клубове, танцови колективи и изявени деца 
таланти от градовете, в които ще гостува. 

- В 13.30 часа кметът Здравко Димитров и заместник-кметът Стефан Стоянов ще посетят фабриката на Шнайдер 
Електрик в Радиново, където ще бъде връчен сертификат Smart Factory на вътрешно ниво в рамките на групата 
Шнайдер Електрик. Този статут дава признание на завода като демонстрационна фабрика-модел за 14 страни в 
Източна Европа. 

- От 15.00 часа в Дом на културата „Борис Христов", малка конферентна зала на ет.1, ул. "Гладстон"-15, ще се 
проведе кръгла маса на тема: „Млад предприемач". 

- В 17.30 часа в парк „2019" ще бъдат запалени светлините на Коледното дърво в район „Тракия". 
- В 18.00 часа от североизточната страна на колелото на Международния панаир официално ще бъдат запалени 

светлините на коледната елха в район „Северен". 
*** 
Поморие 

- От 12.00 часа във вътрешната сцена на Народно читалище „Просвета 1888" в Поморие ще бъде представена 
„Театрална приказка". 

- От 16.30 часа във вътрешната сцена на Народно читалище „Просвета 1888" в Поморие ще бъде представена 
театрална детска формация с постановката „Който не работи, не трябва да яде". 

- От 17.30 часа на външната сцена на Народно читалище „Просвета 1888" в Поморие ще се проведе коледен поздрав 
за децата на Община Поморие от ЦПЛР - ОДК Поморие, ДГ „Детелина", ДГ „Веселушко", ДГ „Слънчо" и Общински 
духов оркестър. Запалване светлините на коледната елха и заря. 

- От 18.00 часа на външната сцена на Народно читалище „Просвета 1888" в Поморие ще се проведе празничен 
концерт на поп изпълнителката Христина Христова - ТИТА. 

*** 
Разград. 

- От 10.00 часа в зала 712 на Областна администрация - Разград ще се проведе редовно заседание на Областна 
комисия „Военни паметници". 

*** 
Русе. 

- От 14.00 часа в Зала 1 на Областната управа ще бъде представен анализ и ще бъдат обсъдени възможностите за 
по- широко включване на гражданското общество в дейността на Областна администрация. 

- От 18.00 часа в Екомузей с аквариум, ще бъде открита изложбата „Пясъчни замъци и бетонни курорти - 
миниатюрна ваканция в миналото на България". 

*** 
Стара Загора. 

- От 18.00 часа в изложбена зала на ул. „Лубор Байер" ще се открие изложба с рисунки на участниците в четвъртото 
издание на Националния конкурс за рисунка „Моят празник". 

*** 
Шумен. 

- От 14.30 часа в централната експозиция на музея ученици от НУ „Ил. Р. Блъсков" ще участват в детското ателие и 
ще изработват и декорират стъклени свещници. 

- От 11.00 часа в сградата на „В и К - Шумен" ще се проведе извънредно Общо събрание на съдружниците на „ВиК 
Шумен" ООД - Шумен. 


