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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

АИКБ 
 
√ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА АИКБ ВАСИЛ ВЕЛЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИЗВЪНРЕДНОТО СЪБРАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНГРЕС НА 
ИНДУСТРИАЛЦИТЕ И ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев взе участие в извънредното 
събрание и Асамблеята на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите (МКИП) на 3 и 4 декември. На 
събитието, което се проведе в Москва, присъстваха над 120 делегати, представители на бизнеса от 21 страни от Централна 
и Източна Европа, и Азия. 
На участниците бяха представени състоянието и перспективите на отношенията между бизнес общността на Руската 
Федерация и партньори – членове на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите. Бяха обсъдени още 
възможностите за сътрудничество между МКИП и бизнес организации и обединения от страни от Далечния изток и 
Азиатско-Тихоокеанския регион, редакция на устава с цел подобряване на дейността и по-нататъшното му функциониране. 
На заседанието организацията прие редица нови членове, сдружения на бизнеса от Азиатско-Тихоокеанския регион. 
По време на Асамблеята председателят на българската работодателска организация представи очакванията на бизнеса за 
развитието на икономиката ни. По думите му за 2019 г. се очаква ръстът на икономиката да е около 3,5%, безработицата 
да падне под 4 на сто, а увеличението на доходите да скочи с над 10%. Според есенната прогноза на ЕК българската 
икономика ще запази сравнително висок темп на развитие и през следващите 2 години – около 3%. Това нарежда България 
на 5-то място от 28 страни в ЕС, след Малта, Румъния, Ирландия и Полша, чиито икономики се очаква да нараснат с 4,2 – 
3,2% при очакван ръст от 1,4% за целия ЕС. Васил Велев подчерта, че икономиката на страната ни расте два пъти по-бързо 
от средното за ЕС, но за да приближим стандарта на живот на западноевропейските държави в обозримо бъдеще, трябва 
да расте поне 3-4 пъти по-бързо. 
„Сътрудничеството ни с Руския съюз на индустриалците и предприемачите се развива предимно в мрежата на МКСОР и 
ние бихме желали да го разширим, както него, така и двустранните ни взаимоотношения с Русия и не само във връзка с 
големите енергийни проекти, а и на равнище средни, а защо не и малки предприятия“, каза още Васил Велев. 

 
По данни, представени от него, руските инвестиции в България към 
2018 г. са над 2 млрд. евро, но от тях – за последните 5 години са 
само 345 млн. евро. През 2012-2013 г. Русия си е оспорвала с 
Германия първото място по стокообмен, а в края на т.г. е шеста 
след Германия, Румъния, Италия, Турция и Гърция. Спад отчитаме 
и в туристопотока. През 2013 г. България е била посетена от 
696 хиляди руски туристи от над 9 млн. чуждестранни туристи. В 
края на 2018 г. те са намалели до 522 хиляди от над 12 млн. 
чуждестранни туристи. По сходен начин са нещата и в сектора на 
недвижимите имоти. Ако през 2011-2013 г. руски граждани са 
купували от порядъка на 10-13 хиляди апартаменти в България, то 
днес са по-скоро нетни продавачи. По думите на Васил Велев за 
недостатъчно силните икономическите взаимоотношения между 
страните ни допринасят и санкциите, които Русия и ЕС си 
размениха. Той подчерта, че в официално становище АИКБ се е 
обявила за пълната им отмяна и развитие на естествените 
икономически връзки между икономиките на Европейския съюз и 
Руската  федерация. 
Председателят на АИКБ изрази и положителните очаквания на 

българския бизнес в случай на реализиране на два големи енергийни проекти – Газов хъб Балкан и АЕЦ Белене. Той беше 
категоричен, че за страната ни е важно да има сигурни доставки на газ на конкурентни цени. „Вярваме, че това ще се 
постигне при здравословна конкуренция на руски, азерски, татарски, американски и други компании. Относно 
изграждането на АЕЦ Белене бизнеса у нас е категоричен, че проектът трябва да бъде реализиран на пазарен принцип – 
без гарантирани преференциални цени и дългосрочни договори за задължително изкупуване, без държавни гаранции за 
изплащане на инвестицията“ допълни още Васил Велев. 
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За МКИП 
Международният конгрес на индустриалците и предприемачите e неправителствена обществена организация, 
създадена през 1992 г. В момента в нея членуват националните съюзи на индустриалци и предприемачи от 28 
европейски и азиатски страни, а повече от 100 международни компании и организации от различни отрасли на 
икономиката са партньори на Конгреса. Основната цел на Конгреса е да разработва научни, индустриални, 
инвестиционни програми и проекти, които благоприятстват укрепването на икономическия и индустриален 
потенциал на регионите, в които членовете му развиват дейност. 
 
√ Позиция на АОБР по проект на ПМС за определяне на нов размер на минималната работна заплата за 2020 г. 
Асоциацията на организациите на българските работодатели не подкрепя предложението за увеличаване на размера на 
минималната работна заплата (МРЗ) от 560 на 610 лв. от началото на 2020 г. 
Обръщаме внимание на следните аргументи, които не са отчетени при предварителния анализ и изготвената оценка на 
въздействие: 

1. Увеличението на МРЗ следва поетите предварителни обещания при липсата на механизъм, критерии и прозрачна 
методология за нейното определяне, в съответствие с многократно отправените специфични препоръки на ЕК и 
при неспазване на принципите и изискванията на ратифицираната Конвенция 131 на МОТ, в сила от началото на 
2019 г. 
Неясни и непрозрачни към момента остават използваната методология, модели, очаквания и конкретни изходни 
параметри, на основата на които се определят прогнозните размери на МРЗ, компенсацията на един нает и други 
ключови показатели с критично значение за икономическото състояние на отделни предприятия, отрасли и 
региони, с ниско равнище на произведена добавена стойност, заплащане на труда, социално включване и висока 
безработица. 

2. Предвиденият ръст от 8.9% на МРЗ за 2020 г. не съответства на ключови параметри, регламентирани от влязлата в 
сила от началото на т. г. Конвенция № 131 на МОТ, като 3.3% реален ръст на производителността (средно за 
прогнозния период до 2022 г.), прогнозна средногодишна инфлация по ХИПЦ за 2020 г. от 2.1%, което води до 
намаляване на конкурентоспособността, изразена чрез увеличение на номиналните разходи на труд за единица 
продукция - Unit labor cost (4.9% за 2019 г. и очакван ръст от 3.0% през 2022 г.). 

3. Следва да бъдат прецизирани изводите в ЧПОВ, че „нарастването на МРЗ не оказва влияние върху заетостта сред 
нискоквалифицираните работници и наети на МРЗ“ и „Последните данни на НСИ за пазара на труда доказват, че 
увеличенията на минималната работна заплата през последните три години не оказват негативно влияние върху 
заетостта и безработицата.“ 
По данни на НСИ, през първите девет месеца на 2019 г. в половината от общо 28 административни области е 
налице намаление на броя на наетите лица (Ловеч, В. Търново, Силистра, Търговище, Ст. Загора, Ямбол, 
Благоевград, Кюстендил, Перник, София – област, Кърджали, Пловдив, Смолян, Хасково). 
В тази връзка, работодателските организации са представяли неколкократно свои проучвания и корелационни 
анализи на връзката между съотношението на МРЗ/СРЗ и равнището на безработица по административни 
области, като е подчертан негативният ефект върху заетостта на младежите, хората с ниска квалификация и 
образование, жените - майки, ромските общности и други уязвими групи на пазара на труда. Освен това  в 
условията на административно определяне на МРЗ, тя трябва да се разглежда като брутна минимална заплата с 
включен размер на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (клас, който 
също се определя административно). 

4. В представената частична предварителна оценка на въздействието е направена още една обща констатация без 
особена аналитична стойност, че „През 2019 г. минималната работна заплата в България е с 33.4% по-ниска от 
минималната работна заплата в Латвия и с 35.08% по-ниска от тази в Румъния.“ Подобни сравнения имат смисъл, 
само при паралелно проследяване на разликите в производителността на труда, дела на социално-осигурителните 
и данъчни вноски за сметка на работника и равнището на цените, което не е направено. Тук следва да се отбележи, 
че в Доклад за ЕК за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и 
коригирането на макроикономическите дисбаланси, COM(2019)150 final e посочено, че производителността на 
труда се увеличава непрекъснато, но все още е значително под средното равнище за ЕС. Повишаването на 
равнищата на производителността е от решаващо значение за намаляването на различията в доходите и 
запазването на конкурентоспособността, като се имат предвид все по-високите равнища на трудовото 
възнаграждение и застаряването на населението. Въпреки своята възходяща тенденция, през 2017 г. 
производителността на труда на отработен час достигна едва 45.3% от средния за ЕС стандарт на покупателна 
способност, което нарежда България на последно място в ЕС. Посочено е, че от 2000 г. насам производителността 
на труда се е увеличила само с 12.8 пр. п., въпреки че е нараснала с 26 пр. п. средно за Балтийските държави. Не 
е създаден и Национален съвет по производителността. 

5. Изложените обстоятелства подчертават отново необходимостта от елиминиране на всички пречки пред 
присъединяването в съответствие с обявените намерения до м. април на следващата година на Р. България към 
ERM II и спазване на т. нар. Маастрихтски критерии за ускорено присъединяване към еврозоната. Това очевидно 
налага провеждане на по-предпазлива политика по доходите и прецизиране на подхода при изготвяне на Закона 
за ДБ за 2020 г., вкл. умерен ръст на бюджетните заплати и компенсацията на едно наето лице, и запазване на 
сегашното равнище на МРЗ в рамките на около 41-42% към СРЗ (средното съотношение в 21 ДЧ на ЕС, определящи 
национална МРЗ). 
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√ Васил Велев участва на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите 
На събитието, което се проведе в Москва, присъстваха над 120 делегати, представители на бизнеса от 21 страни 
от Централна и Източна Европа, и Азия 
Председателят на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев взе участие в извънредното 
събрание и Асамблеята на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите (МКИП) на 3 и 4 декември. На 
събитието, което се проведе в Москва, присъстваха над 120 делегати, представители на бизнеса от 21 страни от Централна 
и Източна Европа, и Азия.   
На участниците бяха представени състоянието и перспективите на отношенията между бизнес общността на Руската 
Федерация и партньори - членове на Международния конгрес на индустриалците и предприемачите. Бяха обсъдени още 
възможностите за сътрудничество между МКИП и бизнес организации и обединения от страни от Далечния изток и 
Азиатско-Тихоокеанския регион, редакция на устава с цел подобряване на дейността и по-нататъшното му функциониране. 
На заседанието организацията прие редица нови членове, сдружения на бизнеса от Азиатско-Тихоокеанския регион.  
По време Асамблеята председателят на българската работодателска организация представи очакванията на бизнеса за 
развитието на икономиката ни. По думите му за 2019 г. се очаква ръста на икономиката да е около 3,5%, безработицата да 
падне под 4 на сто, а увеличението на доходите да скочи с над 10%. Според есенната прогноза на ЕК българската икономика 
ще запази сравнително висок темп на развитие и през следващите 2 години - около 3%. Това нарежда България на 5-то 
място от 28 страни в ЕС, след Малта, Румъния, Ирландия и Полша, чиито икономики се очаква да нараснат с 4,2 - 3,2% при 
очакван ръст от 1,4% за целия ЕС. Васил Велев подчерта, че икономиката на страната ни расте два пъти по-бързо от 
средното за ЕС, но за да приближим стандарта на живот на западноевропейските държави в обозримо бъдеще, трябва да 
расте поне 3-4 пъти по-бързо. 
„Сътрудничеството ни с Руския съюз на индустриалците и предприемачите се развива предимно в мрежата на МКСОР и 
ние бихме желали да го разширим, както него, така и двустранните ни взаимоотношения с Русия и не само във връзка с 
големите енергийни проекти, а и на равнище средни, а защо не и малки предприятия“, каза още Васил Велев. 
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√ Депутатите приеха рамката на бюджета за догодина 
Бяха гласувани повече пари за отбрана и заплати, но дебатите продължават и утре до окончателното гласуване на 
всички текстове 
След близо 6-часов дебат народните представители успяха да приемат на второ четене част от текстовете на Закона за 
държавния бюджет за следващата година. 
Това време успя да им стигне да гласуват финансовата рамка на план-сметката, както и бюджетите на няколко ведомства. 
Спазвайки традицията от последните години, опозицията бе внесла предложения за почти всеки член от законопроекта и 
по този начин на практика успя да превърне дебата в истинска говорилня. Не, че текстовете не се нуждаят от критика, 
напротив, но покай важните и съществени теми като парите за образование, здравеопазване и отбрана, отново се заговори 
за промяна на ставката по ДДС и връщането на необлагаем минимум. Все неща, които са доказано икономически 
неефективни, колкото и „леви“ да са. Появи се дори предложение лицата до 26-годишна възраст да не плащат подоходен 
данък. Естествено, нито едно описаните идеи не получи подкрепа, но пък действително отне парламентарно време.  
В крайна сметка в отсъствието на финансовия министър Владислав Горанов, което от БСП изтъкнаха неколкократно 
(въпреки че той присъства в началото на дебатите), гласувани бяха приходите, помощите и даренията за догодина от чл. 1 
на законопроекта, които ще бъдат в размер на 28,054 млрд. лв.,от тях 25 млрд. лв са данъчни приходи. Над 11,7 млрд. се 
очаква да бъдат постъпленията от ДДС. Любопитното е, че с 10 млн. лв. се повишават приходите от акцизи – от 5,685 млрд. 
лв., колкото бяха в първоначалното предложение на Министерство на финансите, те се очаква да бъдат 5,695 млрд. лв. 
Вероятно повишението е заради новото изискване за видеонаблюдение в акцизните складове, но до този текст на 
днешното заседание не се стигна. Очаква се той да бъде гласуван утре. 
Според записаното в чл. 1 от законопроекта държаните разходи за догодина възлизат на 14,356 млрд. лв. Бюджетните 
взаимоотношения (трансфери) ще са за 12,2 млрд. лв., а трансферите за общините ще бъдат 4,2 млрд. лв. Разходите за 
персонал се увеличават с 47 хил. лв. и ще бъдат 5,7 млрд. лв. Със 100 хил. лв. се увеличават субсидии и други текущи 
трансфери за юридически лица с нестопанска цел, като с това общата сума достига почти 1 млрд. лв. 
За малко депутатите приеха предложението на Весела Лечева от БСП за определяне на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в размер на 3, 2 млн. лв., но бързо се „усетиха“ и 
прегласуваха текста, с което отхвърлиха предложението. 
ДПС настоя за повече капиталови разходи за общините за рехабилитация на пътната мрежа, но искането беше 
отхвърлено. Не беше подкрепено и предложението на "Обединени патриоти" за увеличение на средствата за читалищата 
и регионалните библиотеки с 2 млн. лева. 
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Сред гласуваните текстове беше и бюджета на съдебната власт за 2020 г., Бюджетът на ВСС предвижда 49,5 млн. лв., а 
средствата за ВКС са в размер на 21,8 млн. лв. За прокуратурата са предвидени 289 млн. лв,. Депутатите приеха догодина 
за съдилищата да бъдат дадени  378,2 млн. лв. Според правосъдния министър Данаил Кирилов увеличението на бюджета 
на съдебната власт спрямо миналата година е със 70 млн. лв. 
Дебати имаше за парите за отбрана за догодина. Заради ангажиментите на България към НАТО средствата за отбрана са 
повишени с над 200 млн. лв. спрямо тази година, с което достигат 1,61 % от БВП. Разписаният бюджет на Министерството 
на отбраната възлиза на 1,5 млрд. лв., но ако към сметките се добавят и парите за модернизация на армията сумата 
надвишава 2 млрд. лв. и съответно става повече от 2% от БВП. Заложени са средства и за купуване на 150 бронирани 
машина за пехотата и 2 нови кораби за флота.   
Силата на бюджета на отбраната за 2020 г. е в модернизацията, защити разчетите председателят на парламентарната 
Комисия по отбрана и депутат от ГЕРБ ген. Константин Попов. Според него през последните десетилетия армията не е била 
приоритет на държавата. „За първи път минаваме бюджет от 2 млрд. лв. Изпълняваме това, което сме решили за 
увеличаването на бюджета и си спазваме стриктно изискванията. По думите му всичко това се случва независимо, че са 
били платени целевите изтребители“, каза той. 
Парламентът одобри и бюджета на МВР за следващата година. За политиката в областта на противодействието на 
престъпността отделените средства в бюджета са в размер на 967 441, 2 хил. лв. Предвиденият бюджет за политиката в 
областта на защита на границата и миграционните процеси възлиза на 234 228, 2 хил. лв. В бюджета по политиките в 
областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации са предвидени 282 743 хил. лв. 
Разходите за „Персонал“ на МВР за 2020 г. са в размер на 1 531 438, 5 хил. лв., в което е включено увеличение на заплатите. 
Близо 80 млн. лв. ще струва на данъкоплатците издръжката на Народното събрание. За текущите разходи на парламента 
са предвидени 68 млн. лв., а за капиталови – 11 млн. лв. 
С 15 % ще бъдат увеличени заплатите на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане през 2020 г., Това 
е от малкото приети предложения на опозицията, което бе гласувано единодушно. За мярката са нужни 5 млн. лв., което 
бе отразено в разчетите на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за следващата година, който също бе 
приет на второ четене. Бюджетните взаимоотношения на МТСП са в размер на 1,4 млрд. лв. 108,8 млн. лв. са средствата в 
политиката в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудова миграция. 581,2 млн. лв. са 
предвидените средства за политиката в областта на социалното включване. 572,6 млн.лв. е бюджетът в областта на 
политиката за хората с увреждания. 
„Знам колко е тежка работата на социалните работници. Това са едни от хората, които получават най-ниски доходи в 
държавния сектор. Както и беше споменато заплатата на начинаещ социален работник е близка до минималната. 
Същевременно социалната сфера се товари с непрекъснато нови задължения, нови дейности, предвид на приетите нови 
закони през тази и преходната година. Затова колегите социални работници, работещи в АСП - близо 4700 заслужават по-
високо увеличение на заплатите от 1 януари 2020 г. от предвиденото 10-процентно увеличение”, коментира зам.-
председателят на Социална комисия и депутат от ГЕРБ Светлана Ангелова. 
Относно бюджета за 2019 в началото на дебатите за държавните пари за догодина финансовият министър Владислав 
Горанов посочи, че предвиденото неизпълнение на приходната част за тази година е 0,2% или ще бъдат събрани с 53 млн. 
лв. по-малко. Той обаче увери, че тези средства ще бъдат наваксани още в началото на следващата година. Горанов посочи, 
че за следващата година бюджетът е планиран по същия консервативен начин и очаква да бъде наваксано неизпълнението 
от тази година.  
Преизпълнение на приходите няма, има изпълнение на приходите, коментира министърът по повод аргументите на БСП 
за по-голяма разходна част за догодина. Всички предложения, които сте направили водят по наши оценки - може да 
бъркаме, но все пак в Министерство на финансите работят по-добри експерти отколкото в различни партийни централи - 
до 4,5 млрд. лв. дефицит спрямо консолидираната фискална програма, посочи той. По думите му 4,5 млрд. лв. е 
разминаването между приходите и разходите, ако всички предложения на левицата бъдат инкорпорирани в член първи 
на бюджета. 
Иначе е добра да споменем, че общо основното приходно перо на бюджета е в размер на 46,8 млрд. лв., което се равнява 
на близо 37% от БВП. Това е с около 3 млрд. лв. повече спрямо 2019 г. и заложените 43,54 млрд. лв. приходи за тази година.  
При разходите също има близо 1 млрд. лв. увеличение – от общо 45,9 млр. лв., планирани за тази година, се очаква през 
2020 г. те да достигнат 46,8 млрд. лв. Основните направления, по които ще дойдат тези допълнителни разходи, са 
повишаването на пенсиите и заплатите в образованието и на държавната администрация. Най-много разходи – 18,43 млрд. 
лв., са предвидени за социални и здравно-осигурителни плащания.  
Размерът на данъците и осигуровките остава непроменен. Вноската на страната ни към общия бюджет на ЕС ще бъде в 
размер на 1,4 млрд. лв. 
Предвижда се от 1 юли 2020 г. всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2019 г., да се увеличават с 6,7 % (процент, 
определен по т.нар. „швейцарско правило” на чл. 100 от КСО), като от 1 юли през 2021 г. и 2022 г. пенсиите, отпуснати до 
31 декември на предходната година, също се осъвременяват по „швейцарското правило”. За периода 2020-2022 г. тежестта 
на една година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва в размер на 1,2. Минималната работна заплата от 1 
януари 2020 г. ще бъде 610 лв.  
В обобщение, в сравнение с тази година се отпускат половин милиард лева повече за здравеопазване, 590 млн. лв. повече 
за пенсии в съответствие с възприетия пенсионен модел и 196 млн. лв. повече за социални помощи и обезщетения. Има 
ръст от 116,4 млн. лв. ръст на средствата за програми, дейности и служби по социално осигуряване. 610 млн. лв. повече ще 
бъдат дадени за образование. 
Утре дебатите по текстовете продължават до окончателното им приемане.  
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√ Изтича крайният срок за подаване на документи за нов генерален директор на БНР  
Днес е крайният срок за подаване на документи от кандидатите за участие в процедурата за избор за нов генерален 
директор на Българското национално радио, съобщи БНТ. 
Припомняме, че мандатът на генералния директор Светослав Костов беше предсрочно прекратен през октомври. Той беше 
отстранен от Съвета за електронни медии заради безпрецедентното спиране за 5 часа на програма "Хоризонт" на 13 
септември. 
Веднага след свалянето му от поста Костов обяви, че ще обжалва решението в съда. Той бе избран за генерален директор 
на 28 юни и пое управлението на радиото на 2 юли. 
За временно изпълняващ длъжността беше избран Антон Митов. 
До 15 януари ще станат ясни кандидатите, допуснати до изслушване. СЕМ ще обяви името на новоизбрания генерален 
директор на 22 януари. 
 
БНТ 
 
√ Продължава гледането на Бюджет 2020 в парламента  
Депутатите продължават с гласуването на бюджета за 2020 година. 
Вчера народните представители стигнаха до разпалени дебати, заради част от социалните плащания в бюджета. Днес 
предстои да бъдат приети разходите по отделните ресори, както и парите за общините. 
Предстои и окончателно да бъде решено минималната работна заплата от 1-ви януари да стане 610 лева. 
 
√ Правителството прие Национална програма „Цифрова България 2025”  
Правителството прие проект на Национална програма „Цифрова България 2025“, както и Пътната карта за нейното 
изпълнение. 
Документът определя условията за изграждане на иновативна цифрова инфраструктура, използване на електронни услуги 
и увеличаване на цифровите умения. 
Програмата е базирана на новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, устойчив и 
ориентиран към цялото общество цифров растеж. 
Целта на „Цифрова България 2025“ е да утвърди пакет от мерки, които да гарантират силна, конкурентоспособна 
икономика, основана на данни, за да може да се оползотвори потенциалът на иновативните технологии като компютърни 
услуги в облак, големи данни, изкуствен интелект, блокчейн и др. 
Насърчаването на сигурна кибер екосистема и справянето с предизвикателствата пред кибер сигурността са сред 
основните насоки на документа. 
 
√ Правителството назначи Емил Костадинов за областен управител на Перник  
Правителството освободи Ирена Соколова от длъжността областен управител на Перник. На нейно място е назначен Емил 
Костадинов, бивш районен кмет от ГЕРБ в пернишкия квартал "Изток". На правителственото заседание двама министри 
докладваха за ситуацията с водоснабдяването на Перник. Според екоминистър Нено Димов - в момента притока в язовир 
"Студена" е по-голям от разхода на вода. Според министъра на регионалното развитие Петя Аврамова - водни количества 
от владайския канал вече се вливат в язовир "Студена". 
Още новини от Министерския съвет вижте в прякото включване на Зоя Велинова. 
Заседанието започна с темата за кризата във водата в Перник. Министърът на екологията Нено Димов беше категоричен, 
че се слагат помпи, за да се ограничи използването на вода за индустриални нужди. 
Регионалният министър Петя Аврамова съобщи, че се вземат допълнителни мерки за справяне с водната криза, като 
например допълнително сондиране и използване на вода от карстови пещери. 
На заседанието стана ясно още, че 2,8 млн. лв отпуска правителството, за да се подобри канализацията в Перник. 
Премиерът Борисов съобщи и че правителството отпуска 16 млн. лв за осем самолета, на които ще бъдат подменени 
двигателите. 
Бойко Борисов, министър-председател на Р България: 16 млн. лв за осем самолета (МиГ-29), докато дойдат Ф-16, да им 
бъдат подменени двигателите, така че нашите летци да могат да си изпълняват задълженията и да бъдат сигурни. 
Премиерът Борисов съобщи и новината, че международната рейтингова агенция "S&P Global Ratings" е повишила 
дългосрочния кредитен рейтинг на София от 'BBB- на 'BBB с положителна перспектива и така нашата столица е с най-висок 
кредитен рейтинг на Балканите. 
 
√ Митничари задържаха фалшиви стоки от Китай за над 4 млн. лв.  
Митнически служители задържаха фалшиви стоки от Китай - маратонки и портмонета, с пазарна стойност над 4 млн. лв, 
съобщиха от Агенция "Митници". 
При проверка на стока, пристигнала от Китай, митническите служители установили, че пратката съдържа 1608 чифта 
маратонки, носещи защитени елементи на "Adidas"и 2800 портмонета с обозначения "Louis Vuitton". В същия товар са 
намерени и 2000 портмонета с обозначения "Gucci", 6000 броя имитации на шалове от луксозната марка "Hermès" и 96 
чифта маратонки, копиращи модел на марката "Balenciaga". 
Стоките са задържани, уведомени са представители на притежателите на марките, които са потвърдили, че не са 
оригинални. Част от артикулите вече са унищожени, а за други това предстои и засега те остават под митнически контрол 
по искане на притежателите на марките. 
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Получател на стоката е българска фирма, но няма информация дали пратката е била предназначена само за нашия пазар 
или и за други пазари в ЕС. 
 
√ МВР купува 15 високоростни автомобила  
МВР купува 15 високоростни автомобила от различни марки. Те ще бъдат без полицейска маркировка и с тях ще се 
осъществява скрит контрол на движението по пътищата. 
Обществената поръчка вече е обявена. Новите автомобили са част от стратегията на "Пътна полиция" за справяне с 
агресивните шофьори. 
Всеки ден над 2400 автомобила са засечени да се движат с превишена скорост по пътищата в страната. Кола, летяща по 
магистрала "Тракия" със завидните 237 километра в час за сега е рекордната находка на камерите на пътна полиция. Все 
повече са и сигналите за шофьори, които шофират агресивно. 
Звезделин Колев, началник отдел "Пътна полиция" - ГДНП: Тормозят хората, в смисъл карат с много висока скорост, 
настигат ги, започват да ги притискат. И нашата идея е със закупуване на немаркирани автомобили, които са достатъчно 
мощни да бъдем актуални на всички промени. 
Предвижда се да бъдат купени 15 високоскоростни автомобила, които да не са индикирани и с тях да се работи под 
прикритие. 
Звезделин Колев: Второ да са оборудвани с всички системи за заснемане на скорост, да може да се направи снимка, да 
може да се направи видеоклип. Да може при заснемане на определено нарушение, да се настигне водача, да се включат 
на задното стъкло надписи "полиция" и "стоп", стрелка и да се отбие водача. 
Колите ще бъдат оборудвани и с необходимата техника за извършване на пълна проверка на водача на автомобила и 
пътниците в него, както и налагане на глоба веднага. Ако шофьор, стане свидетел или жертва на агресивно движение на 
пътя ще може да подава сигнал и такъв автомобил ще бъде изпращан към мястото. 
Звезделин Колев: При установяване на този тип "джигити", хора, които се движат от лента в лента. С действията си са доста 
опасни за себе си, за другите водачи, вече ние ще се включваме и ще взимаме отношение. 
С тези автомобили ще се засичат и нарушения от страна на водачи, които не са български граждани. Те ще бъдат спирани 
и глобявани на място. Така от "Пътна полиция" казват, че ще повишат събираемостта на глобите наложени на чужденци. 
 
√ Искане за постоянен арест за задържаните за източването на НОИ-Пловдив  
Окръжната прокуратура в Пловдив днес ще внесе искане в районния съд за постоянното задържане на тримата арестувани 
за източването на НОИ-Пловдив. 
Сред задържаните за измамата, причинила щети за около 3 милиона лева, е бивша служителка на осигурителния институт. 
270 пенсионни досиета са изчезнали през 2013 г. 116 от тях са открити в задържаната 62-годишна бивша служителка на 
НОИ. Тези пенсии са отпуснати в периода 1999-2001 г. и по всички досиета служителката е работила като контрольора. За 
фалшивите удостоверения за стаж са използвани данните на фирми, закрити през 90-те години. 
 
√ Цените на луксозните имоти продължават да се покачват  
По данни на Евростат жилищата в България са поскъпнали с 35% за периода след влизането ни в Европейския съюз. През 
тази година обаче се забелязват признаци на обръщането на тази тенденция, особено що се отнася до луксозните имоти. 
Поради голямото предлагане на нови имоти цените спадат, а надценените оферти се застояват дълго. 
Дори нямат 40 години, а вече превземат пазара на луксозните втори домове. Някои с натрупани милиони в сметките си, 
притежават средно по 5 жилища. Във всички региони, с изключение на Близкия Изток, делът на купувачите е по-голям от 
този на продавачите. Тенденция, заради която цените на луксозни имоти се поддържат високи. Според Крис Дийтс - 
вицепрезидент Глобални операции в най-голямата платформа за луксозни имоти в света - догодина цените ще вървят 
нагоре. 
Крис Дийц - вицепрезидент Глобални операции най-голямата платформа за луксозни имоти в света: Ако погледнете 
от глобалната страна на бизнеса - виждаме, че цените се покачват. Ако трябва да говорим за местния пазар, мисля, че 
условията са стабилни. Всичко зависи много от това дали става въпрос за средна инвестиция или за лукс. Така че, глобално 
- да, имаме покачване. 
Прогнозите сочат, че сега е най-сигурно да се заложи на инвестиция в Европа и Съединените щати. 
Крис Дийц: В момента, ако търсите висока възвращаемост - инвестирайте в Югоизточна Азия. Все още е евтино да си купите 
дори луксозни имоти. Цените постоянно вървят нагоре, така че ще имате добра възвращаемост на инвестицията 
следващите години. Но все пак е и рисковано заради политическите условия - търговската война между Китай и 
Съединените щати, която влияе на бизнеса там... Ако търсите по-стабилна инвестиция, тогава заложете на Европа и 
Съединените щати, където икономиката е стабилна! 
Сред най-скъпите места в света остават Ню Йорк, Сан Франциско, Монако, Сингаруп. А какво място заема София на 
световната сцена, когато говорим за луксозни жилища? 
Крис Дийц: София засега е много достъпна за инвестиции от местните хора. Това може да се промени, ако страната и 
икономиката се отворят глобално за международни инвестиции. Но засега пазарът е стабилен. 
За последните 4 години личното състояние в световен мащаб е нараснало с 15%, а броят на заможните хора се е увеличил 
с 25 на сто. Потенциалният пазар на луксозни имоти никога не е бил по-голям. 
 
√ Ще плащат ли данъци в Европа американските техологични гиганти  
Последните дни донесоха сериозна ескалация на напрежението между САЩ и Европейският съюз. Горивото в търговския 
конфликт между съюзниците са намеренията на някои европейски държави да облагат с така наречения дигитален данък 
рекламните приходи на Ай-Ти гиганти като Фейсбук, Гугъл, Епъл и Амазон. Особено активна е Франция, което доведе до 
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изявление от американска страна, че ще въведе мита за някои традиционни френски стоки. Това предизвика и обединена 
европейска реакция. 
От тях и от смъртта няма отърваване. Рано или късно застигат всеки. Дори и най-трудно уловимите, почти безплътни 
компании, които упражняват дейността си в дигиталното пространство. Технологичните гиганти генерират печалби в 
различни страни по света, без почти никакво присъствие на място. Особен вид дейност, който изисква и особено 
законодателство. Натрупването на данни, постоянното търсене на информация от потребителите в интернет и бързо 
развиващите се платформи за търговия генерират напълно реални средства и мощни позиции за компаниите, чиито 
сървъри прекрояват понятията за граници и сфери на влияние. 
Паскал Сен Аман, експерт по данъчно облагане: В един глобален пейзаж, който се разпада под натиска на дейността без 
граници, облагането с данъци започва да се превръща в успешна история. G20 сложи край на банковата тайна, 
автоматичната размяна на информация между разследващите органи е факт, правилата за международно облагане 
започват да се обновяват на фона на дигитализирането на икономиката. Има страни, които казват, че трябва да се търсят 
решения. Има страни, които искат да работят заедно в тази посока, така че решения трябва да се намерят. Каква иначе е 
алтернативата? Хаос. 
Европейското законодателство направи няколко героични опита да очертае обща данъчна рамка за технологичните 
корпорации. Труден процес - от начало до край, който впрочем не се вижда. След като съединението на европейско ниво 
не направи силата, някои държави се заеха сами да определят параметрите на данъците върху виртуалната дейност на 
компаниите. Франция стана пословична през последната година с упоритите опити за облагане с три процента от 
виртуалния оборот. От Google и сие търсачки и оператори на огромни бази социални и търговски данни, разбира се, 
възроптаха. Отвъд океана дойдоха предупреждения, че подобни стъпки могат да доведат до допълнително облагане на 
съвсем реални френски стоки с ясно изразено кулинарно присъствие - като сирене и вино, например. 
Въпреки това тенденцията за облагане на виртуалната дейност привлича вниманието и усилията на все повече държави. В 
крайна сметка, смъртта и данъците се справят с кого ли не от векове наред. Но трябва да признаем, че дори и те се 
смущават от постиженията на технологичния ни век и от въпросите, които те поставят. Като тези: как да уловиш нещо 
безплътно, да го категоризираш и да го накараш да се отчита в определено време и на определено място? 
 
Economic.bg 
 
√ Тол таксите ще оскъпят в пъти превоза на пътници 
В зависимост от разстоянието, емисионния клас и пътя автобусите ще плащат до 23 пъти повече от сега  
Тол таксите в пъти ще оскъпят превоза на пътници. Това коментира за Economic.bg Магдалена Милтенова, председател на 
Конфедерацията на автобусните превозвачи и председател на Браншовия съюз за стопанска инициатива в транспорта. Тя 
категорично отхвърли изчисленията на Световната банка, направени по поръчка на АПИ, според които оскъпяването щяло 
да бъде между 5 и 96 ст. на билет, в зависимост от разстоянието и категорията на пътя. 
„Да вземем например един кратък курс, като междуобластната автобусна линия от автогара Перник до „Метростанция 1“ 
в София“, започва да изчислява Милтенова. „Разстоянието е 27 км, следователно за един пълен курс отиване и връщане 
автобусът изминава общо 54 км. Според проекта на Тарифата за таксите, които се събират за ползването на 
републиканската пътна мрежа, автобусите, в зависимост от своята маса, емисионния си клас и категорията на пътя, трябва 
да заплащат между 4 и 9 ст./км. Голяма част от автобусите не са от най-новите, затова нека вземем една усреднена такса 
от 7 ст./км. Значи за един пълен курс автобусът трябва да плати 3.80 лв. тол такси. Автобусът обаче не прави един курс 
дневно, а 5 или 6, следователно трябва да плати между 19 и 22.80 лв. за деня. Сметнете ги по 30, нека да не са 31 дни – 
това са между 570 и 684 лв., които трябва да плати автобус за тол такси месечно. Вижте цената на месечната винетка и я 
сравнете. В зависимост от емисионния си клас автобусите плащат 80 или 105 лв. месечно за електронна винетка. Видно е, 
че оскъпяването е поне 6-7 пъти спрямо винетната система“, обобщи Магдалена Милтенова. 
Още по-сериозно е оскъпяването при дългите курсове. Разстоянието София-Варна е 450 км, следователно за един курс 
(отиване и връщане), използвайки горните изчисления, автобусът трябва да плати близо 1890 лв. за месеца. 
„Следователно оскъпяването за дългите автобусни линии ще е около 18-23 пъти“, посочи Милтенова. „Това е истината, 
която трябва да се каже, а не някакви стотинки, които ни хвърлят като прах в очите. И явно тази истина е твърде 
нелицеприятна, тъй като нас, автобусните превозвачи, не ни канят на официалното представяне тол таксите от АПИ и 
Световната банка, за да видим какво и как смятат, а канят само колегите от товарния автотранспорт, но пък ние ще се 
самопоканим“, коментира още тя. 
 
Клуб Z 
 
√ Електронните услуги на кадастъра – какво трябва да знаете 
За повечето заявления не е нужен електронен подпис, плащането става и онлайн, и по банков път 
В България за електронно управление усещането от години е, че повече се говори, отколкото се прави, но има и добри 
примери. Една от институциите, която осигурява пълно електронно обслужване на гражданите за всички видове услуги и 
документи, които предоставя, е Агенцията за картография, геодезия и кадастър (АГКК).  
Агенцията поддържа собствен портал в интернет – Кадастрално-административна информационна система (КАИС)*, а 
единственото, което трябва да направите, за да се сдобиете с достъп, е да си направите регистрация. Тя отнема буквално 
минута-две. След това от профила си можете да правите справки и да заявявате услуги. Заявленията на услуги са разделени 
на стъпки и самият сайт ви “води” от една към друга, което улеснява процеса. 

https://kais.cadastre.bg/bg
https://kais.cadastre.bg/bg/Account/LogIn?returnUrl=%2Fbg%2FCadastre%3FapplicationType%3DCadastral
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За някои от тях – например заявление за промяна в кадастралната карта – ще ви е нужен и електронен подпис, ако искате 
да приключите цялата процедура онлайн. Причината – агенцията трябва да е сигурна кой точно заявява промяната и има 
ли право на това. 
Има обаче друго удобство – заявление за услуга и издаване на документ можете да подадете и без електронен подпис. За 
да го получите обаче, ще трябва да отидете до офис на АГКК и да го получите лично, удостоверявайки кой сте или чрез 
нотариално заверено пълномощно.   
За повечето услуги в АГКК обаче този вид идентификация не е нужен.  
Сред най-търсените електронни услуги са издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект в урбанизирани 
или неурбанизирани територии. От 2016 г. тези документи важат безсрочно и са валидни до настъпване на изменение в 
данните за имота, за който е издадена скицата/схемата. А дали има такова изменение служебните лица, пред които служи 
документът, могат да проверят в реално време онлайн. 
Административните срокове за издаване на електронен документ в PDF формат или на хартия са едни и същи – при най-
търсените услуги той е 7 работни дни за обикновена и 3 работни дни за бърза услуга. Електронните документи обаче 
спестяват време от обикаляне на гишета и опашки, а освен това спестяват и пари. 
Държавните такси за издаване на електронна скица на имот или схема е с 30% по-евтина. Така ако за хартиено копие на 
скица на поземлен имот в урбанизирана територия, на сграда или схема на самостоятелен обект от сграда таксата е 20 лв. 
за обикновена и 40 лв. за бърза услуга, то ако документът ви пристигне по мейла – цената е съответно 14 или 28 лв.  
Друго удобство на електронните услуги на агенцията е, че има различни опции за плащане. Всеки клиент на портала има 
виртуална сметка, която може да зареди авансово чрез платежно нареждане или през е-рау. Може да се плати и чрез 
платежно нареждане в банка – на място или през интернет банкиране. 
При използване на виртуалната сметка се избягва забавянето, което се налага, защото платежните нареждания се 
проверяват от служители на АГКК. В момента се разработва и система за плащане чрез дебитна или кредитна карта 
директно от КАИС, уточняват от агенцията. 
И едно важно уточнение:  
“При заявяване на документ в електронен вид моля предварително да се уверите дали електронният документ (скица, 
схема или др. вид документ) ще ви послужи пред органа, който го изисква”, предупреждават от АГКК. 
 
√ След PISA 2018: Естония е №1 в образованието в Европа. Къде са корените на успеха ѝ? 
Равенство, свобода на училищата и много учене 
Естония е най-сериозната европейска сила в образованието днес. Малката балтийска държава е №1 на Стария континент 
в тази изключително важна сфера на развитие. 
Тя е с много високи резултати на последния тест PISA, които бяха огласени във вторник. Като задминава големи европейски 
икономики в представянето си. 
Българчетата удариха дъното на PISA 
Според резултатите от теста от 2015 г. Естония беше трета по природните науки (когато фокусът на изследването беше 
точно върху тях), а в четенето с разбиране - шеста. 
На изнесените преди ден данни от 2018 г. 15-годишните ученици от балтийската държава затвърждават и подобряват 
представянето си. 
Естония е на пето място по четене с разбиране, осма по математика и четвърта - по природни науки. А пред нея са само 
многомилионни китайски провинции. 
Тя е една от петте държави в света, в които учениците са показали подобряване на резултатите в две от областите.  
Резултатите потвърждават, че образователната система на страната е ефективна и осигурява равенство - в сравнение с 
други държави има сериозен процент ученици, които въпреки социалноикономическата неравнопоставеност имат високи 
академични постижения. 
По отношение на четенето с разбиране расте процентът на учениците с най-високо ниво на постижения в сравнение с 2015 
г., като 13,9 на сто са способни да разрешат сложни или много сложни задачи (средното ниво на тестваните държави е 8,5 
на сто). 
Намалява и разликата в представянето на момичета и момчета. 
12,2 на сто от естонските ученици са с най-високо ниво на знания по природни науки при среден процент за страните от 
ОИСР от 6,8 на сто. Най-нисък в ОИСР е процентът на най-зле представящи се ученици. 
По математика 15,5 на сто от 15-годишните в Естония са с най-добри постижения, при средно ниво от 5%.  
Къде са корените на успеха на Естония? 
Държавата поставя акцента върху постигането на високо качество на образованието още от най-ранни години. Почти всяко 
дете тръгва на детска градина на 3 години. Родителите плащат, но като процент от минималната работна заплата. Това се 
равнява на 80 евро месечно за дете, разказва Би Би Си. 
В детските градини децата учат чрез игра, като са насочвани от учителите. Наскоро беше въведен и по-формален вариант 
на обучение. 
Принципът е, че образованието е важно, но трябва да става по начин, по който на децата да им е приятно. Колкото може 
по-голяма част от тях трябва да са емоционално, физически и ментално ангажирани в процеса. В детската градина те 
научават нови неща, социализират се. 
Когато свършват детската градина и минават на следващото ниво - началното училище, децата не държат изпити. Имат 
картон, в който са описани уменията им, развитието им и готовността им за училище. 
В Естония универсалното задължително образование е в училища, където учениците остават от 7 до 16-годишна възраст. 
След това някои от тях продължават към следващи нива на образование. 
Принципът е на равнопоставеност на учениците 

https://clubz.bg/91288-bylgarchetata_udariha_dynoto_na_pisa
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"Ако ги учим при различни нива на способности, ще има сегрегация. Защо да правим това в училищата?", пита Рандо 
Кюстик, директор на Jakob Westholmi Gumnaasium в Талин, който отговаря за 1000 ученици 
Учителите имат голяма свобода и да поемат отговорност за начина, по който конструират уроците си.  
"Мисля, че учителите са основната причина защо се развиваме така добре - те имат свободата да организират уроците си 
и учениците нямат търпение да учат", казва училищният директор. 
След като Естония става независима държава, започва да черпи идеи от съседката си Финландия в областта на 
образованието (доскоро Финландия минаваше за голямото чудо в образованието, сега има известен спад, но остава с 
едни от най-добрите резултатите в света). 
Министърката на образованието и научните изследвания Майлис Репс обяснява, че са се стремили да постигнат 
скандинавското ниво на равенство и това си има цена. 
Освен за детската градина, родителите не плащат за нищо. 
"Безплатно в Естония наистина означава безплатно. Учебниците са безплатни, училищните обяди са безплатни, 
училищният транспорт - също", добавя Релс пред Би Би Си. 
Етническият и социален произход на учениците също не играят роля в естонските училища. Без значение дали родителите 
са заможни хора или не, дали семействата имат миграционен произход, или са етнически естонци - всички получават 
еднакво образование, което е и безплатно. Още през 1992 година в образователния закон на страната беше записано, че 
държавата гарантира на всички малцинства в страната еднакви шансове за развитие и задължава всички естонци да се 
образоват през целия си живот. 
Според министърката образованието винаги е било голяма ценност в Естония. То е важно сега и в контекста на 
бързоразвиващата се икономика на страната.  
"Това, което днес имаме, е традицията да учим по много. По това приличаме малко на азиатските страни. Учим много и 
дълги часове", казва още Релс. 
Разбира се, дебатите за това дали децата не учат твърде много и не им се дават много домашни продължават, като основно 
възраженията идват от родителите. 
Е-обучението 
В Естония се гласува на парламентарни избори онлайн. Това е икономика, която много залага на дигиталните иновации.  
Голяма част от домашните работи и оценяването в училище също става онлайн. 
По електронен път се заемат и книги, това улеснява процесът на работата вкъщи, която обикновено е сериозно количество. 
"Като малка страна може би имаме чувството, че трябва да се докажем. Трябва да сме образовани, за да успеем", обяснява 
една от естонските ученички Катя. 
В ход са и промени. 
Правителството се опитва да убеди повече училища да тестват учениците си на 10,13 и 16 години, за да се проследи техният 
прогрес. Но това се сблъсква с високото ниво на свобода, която имат училищата. 
И в естонската образователна система има роблеми. Голяма част от учителите са в пенсионна възраст и въпреки усилията 
и стимулите свежите попълнения в професията не са достатъчни. 
В система, която цени високо учителите си, това е един от големите рискове пред образователния прогрес на страната. 
 
БНР 
 
√ Награждават победителите в националния конкурс "Иновативно предприятие на годината" 
Петнайсетият национален иновационен форум „Иновации и икономически растеж“ ще представи годишния доклад 
„Иновации.бг 2019“ с преглед на иновационната система и политика на България. 
Президентът Румен Радев ще приветства участниците в събитието и в националния конкурс „Иновативно предприятие на 
годината“. Форумът се осъществява с подкрепата на Представителството на Европейската комисия у нас. 
Докладът „Иновации БГ“ ежегодно анализира състоянието и възможностите за развитие на националната иновационна 
система. Документът прави оценка на иновационния потенциал на българската икономика и състоянието и възможностите 
за нейното развитие и отправя препоръки за подобряване на обществената политика по отношение на иновациите, като 
отчита специфичната икономическа, политическа и институционална рамка, в която се развива иновационната система. 
По традиция по време на събитието се провежда и церемонията по награждаването на победителите от националния 
конкурс „Иновативно предприятие на годината“. 
 
√ Президентът ще се срещне с четирима министри заради ситуацията във водния сектор у нас  
Президентът Румен Радев организира среща с представители на изпълнителната власт заради тежката ситуация във 
водния сектор и предизвикателствата пред ефективното му управление. 
Държавният глава е поканил следобед на „Дондуков“ 2 четирима министри - на икономиката, регионалното развитие, 
околната среда и на здравеопазването. 
 
√ Радев: Поставих въпроса какво е справедливо разпределение на разходите в НАТО 
Страните в НАТО се делят на производители и на купувачи, заяви президентът 
Лидерите на страните от НАТО потвърдиха задължението за взаимопомощ в случай на външна заплаха.  
В декларацията, приета на срещата в Уотфорд край Лондон, се посочва, че "конструктивни" отношения с Русия са 
възможни, но тя продължава да застрашава евроатлантическата сигурност. 
Лидерите приеха актуализиран план за отбрана на Полша и Прибалтика.  
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В съвместното изявление се посочва, че тероризмът е обща заплаха за всички членове на НАТО. Те обаче не успяха да 
постигнат консенсус върху определението за тероризъм. Френският президент Еманюел Макрон отхвърли категорично 
искането на Ердоган да определи кюрдските отряди в Сирия като терористична организация. 
За справедливо разпределение на разходите в рамките на НАТО се изказа президентът Румен Радев на приключилата 
среща на лидерите на Алианса в Лондон. По думите му, при отчитането на разходите трябва да има предвид не само 
процентът от брутния вътрешен продукт, но, също така коя държава е производител и коя - купувач на оръжие.  
„3,25% - ние сме втората страна в НАТО, след САЩ, с такъв висок разход за отбрана. Над 60% от тези разходи отиват за 
модернизация, знаете защо – закупуването на изтребителите ф-16. Но, поставих, разбира се, и въпроса: „Какво означава 
справедливо разпределение на разходите“. Поставя се разделителна линия между държавите, които са под 2% и които са 
над два процента, но аз предизвиках дебат и за една друга разделителна линия, която изобщо не се обсъжда - че страните 
се делят на производители и на клиенти, на купувачи“. 
Йенс Столтенберг даде пресконференция веднага след приключването на срещата на НАТО 
Срещата на високо равнище на страните-членки на НАТО в лондонското предградие Уотфорд завърши с оптимистична 
нотка, макар че остана чувството на липса на така желаното единство по редица важни въпроси. 
Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заключи, че НАТО е най-успешния алианс в историята. Причината - защото 
се променя с настъпващите промени в света и то в положителна посока. Столтенберг остава оптимист за бъдещето, защото 
отчита, че сътрудничеството е между Северна Америка и Европа е по-добро откогато и да било.  
„За пета поредна година отбелязваме на увеличение на инвестициите за отбрана. На практика европейските съюзници и 
Канада добавиха 130 милиарда долара към военния бюджет, а до края на 2024 година тази цифра ще достигне 400 
милиарда долара“. 
Дразгите между едни от водещите лидери, като американския президент Доналд Тръмп и френския му колега Еманюел 
Макрон и някои други задкулисни напрежения оставиха горчив привкус, че така изтъкнатото мото от Столтенберг и 
домакина на срещата - британския премиер Борис Джонсън - "Един за всички, всички за един" - не отговаря на 
реалностите.  
От българска страна, президентът Румен Радев заяви накрая, че срещата е преминала много спокойно, въпреки 
очакванията за бурни моменти. Той посочи, че е поставил въпроса за справедливото разпределение на разходите за 
отбрана, тъй като се поставя разделителна линия между държаните, които са под и над 2% от брутния вътрешен продукт. 
По думите на Радев, той е предизвикал дебати за друга разделителна линия, която изобщо не се обсъжда, а именно, че 
страните се делят на производители и клиенти. България е една от само 9-те страни-членки от общо 29, които покриват 
критерия за 2%.  
Доналд Тръмп всъщност даде работен обяд именно на лидерите на тези страни. Министърът на отбраната Красимир 
Каракачанов пък съобщи новината, че Турция е приела аргументите на другите страни-членки и няма да блокира 
инициативата на НАТО за по-засилено присъствие в балтийските държави и Полша по повод на разнотласията около 
Сирия.    
Тръмп не се яви на планираната от него пресконференция след заседанието. Твърди се, че е бил обиден от разпространен 
видео-материал, в който Еманюел Макрон и канадският премиер Джъстин Трюдо го обсъждат в отрицателна светлина.  
 
√ Екатерина Захариева участва в заседанието на външните министри на страните от ОССЕ в Братислава  
Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще участва в заседанието на Съвета на външните 
министри от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), която се провежда днес и утре в Братислава.  
Първите дипломати ще обсъждат политически документи по трите измерения на сигурността - военно-политическо, 
икономическо и екологично, и човешкото измерение. Във форума ще вземе участие и новият върховен представител на 
ЕС за външната политика Жозеп Борел. 
България ще постави акцент върху приоритетни за страната ни въпроси и региони и възможностите за преодоляване на 
предизвикателствата с отчитане на предимствата на ОССЕ като платформа за диалог. 
 
√ Новото издание на Рейтинговата система на висшите училища у нас ще бъде представено днес в МОН  
В Министерството на образованието и науката ще бъде представено новото издание на Рейтинговата система на висшите 
училища в България за 2019 година.    
Системата съдържа разнообразна информация за всички 51 висши заведения у нас по над 100 индикатора, които измерват 
различни аспекти от дейността на ВУЗ-овете. В това число - учебен процес и учебна среда, както и престиж, научна работа 
и регионална значимост, а също и социално-битови и административни услуги, както и реализация на завършилите на 
пазара на труда.  
 
√ До края на декември родителите могат да поискат данъчно облекчение за деца  
До края на декември родителите могат да информират работодателя си, че искат да използват данъчно облекчение за 
деца, припомнят от Националната агенция за приходите. То може да бъде използвано само от единия родител, без 
декларация за отказ от другия. Ако не се възползва от правото си, облекчението да бъде изчислено при авансово удържане 
на данъка върху доходите за последното тримесечие, родителят може да го упражни и чрез подаване на данъчна 
декларация догодина. За едно дете облекчението е 20 лева, а за две - 40 лева.  
 
√ Анка Йоана Йонеску е определена за нов шеф на ЕБВР за България  
Анка Йоана Йонеску е назначена за нов директор на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за България 
и ще поеме ролята си в София на 16 декември 2019 година. Тя ще замени на този пост Лариса Манастирли, съобщава 
сайтът на ЕБВР. 
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Г-жа Йонеску ще ръководи операциите на ЕБВР в България и ще управлява финансов портфейл от близо 1 милиард евро. 
Банката е един от най-големите институционални инвеститори в България и досега е инвестирала близо 3,9 млрд. евро в 
253 проекта в страната, мнозинстовото от тях в частния сектор. 
В България ЕБВР се фокусира върху повишаване на конкурентоспособността на частния сектор, засилване на 
посредничеството на финансовия сектор и намаляване на инфраструктурната пропаст. 
По повод назначението г-жа Йонеску каза: "За мен е чест да поема тази нова роля, тъй като икономиката на България расте 
енергично, а стабилните фискални политики се признават чрез повишения на кредитен рейтинг на страната. ЕБВР ще 
надгради макроикономическите развитие на България и нейното интегриране във финансовата структура на ЕС. Ще 
продължим да предоставяме финансиране и консултации за успешни местни компании, банки и инфраструктурни проекти, 
като същевременно ще подкрепяме властите в разработването на политики, които допълнително дават тласък на страната 
към устойчива пазарна икономика, като по този начин ще ускорим конвергенцията на доходите". 
През последните шест години Анка Йоана Йонеску беше директор на ЕБВР за Северна Македония със седалище в Скопие, 
като между 2017 и 2018 година тя също така беше в ролята на временно изпълняващ длъжността ръководител за Косово. 
Румънка по произход, тя се присъедини към ЕБВР през 2011 година като старши банкер със седалище в Букурещ. 
Преди това г-жа Йонеску беше директор в частен инвестиционен фонд в продължение на десет години с акцент върху 
Централна и Югоизточна Европа, включително и България. През този период тя ръководи създаването на фондови 
операции и многобройни инвестиции, участвайки в ръководството на сектори, включително енергетика, телекомуникации, 
недвижими имоти и промишлено производство. 
 
√ Доставката на газ за ЕС е гарантирана, дори ако Русия и Украйна не се споразумеят, показва проучване  
Европа няма да остане без природна газ тази зима, дори ако не бъде успешно приключена новата сделка за доставка на 
руски газ през Украйна, след като съществуващото споразумение изтече в края на месеца, показва германско проучване, 
публикувано в сряда. 
"Доставката на газ за зимата е осигурена, дори ако разговорите за доставките на синьото гориво от Русия през Украйна до 
Европа бъдат неуспешни", се казва в проучването, направено от Института за енергийна икономика (EWI) в Кьолн. 
Според него германските цени на природната газ могат да се повишат умерено, но няма да има прекъсвания в доставките. 
Съоръженията за съхранение на природна газ са запълнени, цените са на многогодишно ниски нива поради глобалното 
свръхпредлагане, а взаимовръзката е далеч по-добра, отколкото преди 10 години, когато Русия и Украйна се оказаха в 
сериозен спор за цените и плащанията, посочва немският енергиен институт. 
Москва продължава да подчертава, че не желае "газова война" с Украйна като тази през 2009 година, която доведе до 
прекъсвания в доставките в много европейски страни преди подписването на настоящото споразумение, което обаче 
изтича в края на годината. 
Сделката, която обхваща доставките на Русия за Украйна и транзита към Европейския съюз (ЕС), изтича на 31-ви декември, 
а преговорите за нейното удължаване или за нейната замяна са усложени от въпроси като арбитражни процедури и 
анексирането на Крим от Русия през 2014 година. 
Евентуалното прекъсване на транзита на газ към Европа през Украйна през януари 2020 година може да доведе до спад 
на износа на руски газ за ЕС с 6,3 милиарда кубически метра (bcm) през първия месец на следващата година, показа 
сценарий на института EWI. Подземните складове ще компенсират 83% от недостига, а останалият внос ще дойде от 
втечнен природен газ, се посочва в изследването. 
Това ще увеличи германските цени с едва 5%, но тези в Гърция - с цели 45%, тъй като последната е изолиран от основната 
европейска газова мрежа. 
Сценариите за изключително студено време в Европа на фона на смущения в доставките на природен газ могат да бъдат 
оценени на малко по-високи, показват сценариите на EWI. 
В анализът се посочва, че тримесечното снабдяване също изглежда невредимо, ако кризата между Русия и Украйна се 
проточи до март догодина, когато е официалния край на зимния сезон за газовия пазар. 
Русия заяви, че могат да се проведат още тристранни преговори в четвъртък, ако участващите компании - руската "Газпром" 
и украинската "Нафтогаз" - са готови за това. През миналата седмица "Нафтогаз" заяви, че трябва да се извърви още доста 
дълъг път в преговорите. 
Руският президент Владимир Путин и украинският му колега Володимир Зеленски пък могат да обсъдят тези проблемни 
въпроси, когато се срещнат в понеделник в Париж, заявиха от Кремъл, предаде Ройтерс. 
През 2011 година газопроводът "Северен поток 1" под Балтийско море започна да доставя 55 милиарда кубически метра 
газ за Германия, като вече заобикаля Украйна, докато свързаният с него газопровод "Северен поток 2" трябва да влезе в 
експлоатация около средата на 2020 година, което ще удвои общия капацитет на двата. 
 
√ Фон дер Лайен: Зеленият пакт на ЕС мобилизира 100 млрд. евро през следващите 7 години  
Следващата сряда ще бъде изготвена пътна карта за Зеления пакт. За него се предвижда да бъдат мобилизирани 100 млрд. 
евро през следващия 7-годишен период - това съобщи на първия си брифинг в Европейската комисия нейният председател 
Урсула фон дер Лайен. 
Фон дер Лайен подчерта, че първият климатичен закон ще бъде създаден през 2020-та година, така че пътят към 
климатичния неутралитет през 2050-та година да бъде необратим. Тя обясни как ще се набират набелязаните 100 млрд. 
евро: 
„За да постигнем тази цел, ние изграждаме механизъм, който ще привлича средства от бюджета на ЕС, както и 
съфинансиране от страните-членки, а също и група по Европейския инвестиционен план, която да набира необходимите 
публични и частни средства“. 
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Фон дер Лайен изрази загриженост от сериозните орязвания в бюджета на ЕС за следващите 7 години. Тя подчерта, че 
преговорите по въпроса трябва да се възобновят от председателя на Европейския съвет Шарл Мишел, за да се постигне 
съгласие в началото на следващата година. 
ЕС ще отдели 15 млн. евро спешна помощ за Албания 
Еврокомисарят по управление на кризи Янез Ленарчич заминава днес за Албания, съобщи още Урсула фон дер Лайен. Тя 
уточни, че той ще направи оценка на материалните щети и първоначални разчети за необходимата помощ за 
реконструкция по сградите, повредени от силното земетресение в Албания: 
„Като съвсем първа стъпка, ние ще отделим незабавно 15 млн. евро от фонда "Съседство" в подкрепа на албанския народ. 
На колегиума взехме решение да организираме донорска конференция. Днес отново ще се обадя на премиера Еди Рама, 
за да информирам за тези неща“. 
 
√ Шефът на ЕК е загрижена от предложените в дългосрочния бюджет на ЕС "сериозни съкращения"  
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен изрази недоволство от плановете на държавите-членки на 
Евросъюза да наложат драстични съкращения в разходите за отбрана и за борба с климатичните промени. 
В проектобюджета за периода 2021-2027 година, предложен от финландското председателство, са заложени 1 трилион и 
87 милиарда евро. Това е с над 200 милиарда евро по-малко от предложението на Еврокомисията. 
Фон дер Лайен заяви, че ще се стреми да преодолее разногласията на срещата с европейските лидери идната седмица: 
"Политиките в изпълнение на стратегическия ни дневен ред, които са засегнати от тези сериозни съкращения, се отнасят 
до граничната агенция Фронтекс, отбраната, дигитализацията, зелената икономика. Мисля, че е крайно време да покажем, 
че можем да работим заедно за изпълнение на целите, които сами си поставихме". 
Освен споменатите от нея бюджетни пера под въпрос в следващата Многогодишна финансова рамка е и размерът на 
кохезионните фондове и земеделските субсидии.  
Шефът на ЕК коментира най-новото предложение на Финландия, която понастоящем председателства ЕС, идващо на фона 
на задълбочаващите се спорове между отделните държави-членки относно плановете за съвместните им разходи за 
периода 2021 - 2017 година. 
Предложението на Финландия е за ограничаване на бюджетната вноса на всяка страна-членка до 1,07% от брутния 
национален доход, което под таванът от 1,11%, предложен от Комисията, но в същото време над нивото от 1%, за което 
настоява най-големият нетен платеж в европейския бюджет в лицето на Германия. 
Държавните лидери от ЕС ще обсъдят въпроса с европейската бюджетна рамка на последната среща на върха за годината 
в Брюксел следващия четвъртък и петък, надявайки се да постигнат окончателно споразумение през следващата година. 
Единният блок с население от над 500 милиона има амбиции да се справи и с новите предизвикателства - от миграцията 
до климатичната криза, но ресурсите му намаляват. 
Винаги политически чувствителни, разговорите този път се усложняват допълнително от Брекзит, като предстоящото 
излизане на Великобритания от ЕС ще остави сериозна финансова дупка в съвместния европейски бюджет. 
Докато богатите нетни платци не искат да плащат повече за покриване на този недостиг, по-бедните страни като Полша не 
искат да се откажат от щедрата финансова помощ, която получават от ЕС. 
В крайна сметка всички държави-членки на ЕС, както и Комисията и Европейският парламент трябва да се споразумеят 
единодушно за бюджета, за да има сделка. В противен случай финансирането на блока за редица проекти - от програми 
за сигурност до обмен на студенти - би било застрашено. 
  
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Без промяна на парите за майчинство през втората година – остават 380 лв.  
Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и през 2020 г. остава 380 лв. Това записа парламентът 
в бюджета на Държавното обществено осигуряване, който депутатите приеха на второ четене. 
Не бе прието предложението на БСП за 650 лв. обезщетение между първата и втората година. Толкова - 650 лв. искат 
социалистите да стане и минимална работна заплата през 2020 г. 
„Как 380 лв. могат да заместят доходите от труд, които майка получава? Как тогава виждате да се отглежда дете с 380 лв. 
като 363 лв. е границата на бедност у нас? Предложете атрактивни бонуси като по-кратък работен ден, повече детски 
градини“, призова Георги Гьоков от „БСП за България“. 
Отхвърлено беше и предложението на ПГ „Воля“ обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да е равно 
на минималната работна заплата за 2020 г. 
„Бюджетът на ДОО е насочен към стимулиране на хората да се връщат по-бързо на работа и да не зависят много от 
социалните плащания“, защити разчетите на правителството новият министър на труда Деница Сачева. 
Тя припомни, че кабинетът вече е поел ангажимент всяка година да бъдат заделяни в специален фонд 70 млн. лв. за строеж 
на детски градини. От тях 22 млн. лв. плюс още други 10 млн. лв. допълнително ще има за покриване от държавата на такси 
за детски градини за социално слаби семейства. Към малките населени места ще бъдат осигурени и възможности за 
мобилни услуги. 
„Освен това в този бюджет трябва да има баланс между всички интереси, между приходи и разходи“, подчерта министър 
Деница Сачева.  
Депутатите приеха предложенията на управляващите за промени в Кодекса за социално осигуряване. Съгласно текстовете 
осигурителят е длъжен да съхранява за срок от 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетният 
период, за който се отнасят, ведомости за заплати, трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за 
назначаване и други.  
 

https://bnr.bg/post/101200166
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√ Путин обвини България, че бави "Турски поток". Борисов отговори  
България бави реализацията на продължението на "Турски поток" на своя територия. Това заяви руският президент 
Владимир Путин на пресконференция след разговори със сръбския президент Александър Вучич, съобщават ТАСС и БГНЕС. 
„Русия ще намери други възможности за реализирането на „Турски поток“, ако България не иска“, каза още Путин. 
Той подчерта, че сръбският участък от „Турски поток“ вече е готов на 81% и и целият тръбопровод се очаква да бъде 
завършен в близките седмици. Сърбия може да участва в транзита на руски газ през „Турски поток“, добави Путин. 
Руският президент заяви след срещата със сръбския президент Александър Вучич, че „ако България не иска да реализира 
„Турски поток“, Русия ще намери други възможности за транзитиране на газ в Южна Европа. 
"Сръбският участък на газопопровода от границата на България до Унгария е почти готов. Около 90% вече са 
положени тръбите, 80% от тях са почти готови. Това, което ние виждаме, независимо от многократните заявления 
и многократните молби от руска страна за обезпечение на доставките на нашия газ през Турция към България, 
виждаме, че българската страна, колкото тъжно и странно да звучи, съзнателно забавя реализацията на проекта 
на своя територия. Искам да кажа директно и публично – много пъти ръководството на България се е обръщало с 
молби, след като те провалиха "Южен поток", да реализират "Турски поток" на всяка цена. И тук, явно под натиска 
отстрани, те извършват дейностите, без да бързат. Ще видим как ще продължи реализацията на този проект на 
българска територия. Ако българите, не българите, а българското ръководство не иска, ще намерим други пътища 
за реализиране на нашите възможности през Южна Европа.", бяха думите на Владимир Путин. 
Премиерът Бойко Борисов реагира веднага на обвиненията. "Руският президент Путин не е информиран правилно за 
"Турски поток" - връзката с "Турски поток" с България е готова. Ако си спомняте, с всичките измервателни станции, новите 
компресори - към 160-170 км има построени, изкопани и полагат тръби, заяви той за NOVA.  
В България няма забавяне, подчерта той. Страната ни спазва всички изисквания и процедури на ЕС, подчерта премиерът: 
"Ние не сме Сърбия - спазваме правилата на ЕС.  Провеждане на съответните търгове, обжалвания - чакахме месеци наред 
съдът да се произнесе, за да не стане като с "Южен поток". 
На въпроса на NOVA ще забързаме ли строителството, за да се вместим в сроковете, Борисов отговори: "Ние по-бързо от 
това - по 4-5 км на ден, не можем да направим. Забавянето дойде от процедурите и обжалванията и съответно "Газпром" 
обжалва в съда. Аз ще се чуя с Путин, за да видим какво му обясняват, какво му докладват. В момента и двата ни 
газопровода се строят на максимална скорост", категоричен беше Борисов. 
 
√ Ръст на европейските борси на фона на подновените надежди за сделка между Пекин и Вашингтон  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа се възстановиха в сряда след четиридневна серия от спадове, 
след като от Блумбърг съобщиха, че Пекин и Вашингтон са близо до сключването на сделка, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 3,80 пункта, или 0,95%, до 402,28 пункта. Немският DAX записа ръст от 
131,21 пункта, или 1,01%, до 13 120,50 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 напредна с 20,02 пункта, 
или 0,28%, до 7 178,78 пункта. Френският CAC 40 се повиши с 70,69 пункта, или 1,23%, до 5 797,91 пункта. 
Според информацията на Блумбърг, двете страни са близо до постигането на съгласие за размера на митата, които да 
бъдат отменени като част от „първата фаза“ на търговското споразумение. 
Тази новина разсея опасенията, породени от изказването на американският президент Доналд Тръмп, че подписването на 
сделката може да бъде отложено до края на президентските избори в САЩ през 2020 г. 
„Репортажът на Блумбърг ни насочва на мисълта, че макар двете страни да имат множество несъгласия в различни 
политически сфери, това няма непременно да се отрази на напредъка им в търговските преговори“, коментира Конър 
Кембъл, финансов анализатор от Spreadex 
„Това предполага, че споразумението може да бъде финализирано до 15 декември, което е ключовата дата в случая, 
предвид новите американски мита, които ще влязат в сила тогава“, добавя той. 
Сред големите печеливши в ранната търговия бяха компаниите от технологичния сектор и по-специално производителите 
на чипове. Акциите на Infineon Technologies и STMicroelectronics поскъпнаха съответно с 1,99% и 2,16%, докато тези на ASML 
се повиши с 2,54%, след като J.P Morgan повиши ценовия си таргет за книжата на компанията на фона на очаквания за 
силно представяне през 2020 г. 
Акциите на Airbus поскъпнаха с 3,05%, след като американския авиопревозвач United Airlines поръча 50 нейни самолета, с 
които да замени остарели машини на Boeing. 
На другия полюс бяха акциите на френската телекомуникационна компания Orange, които поевтиняха с 4,66%, след като 
търговците останаха разочаровани от прогнозата за дивидентите на компанията. 
Нов спад на борсите в САЩ 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса завършиха търговската сесия във вторник в червената зона, след като 
американският президент Доналд Тръмп намекна, че може да отложи подписването на споразумение с Китай до края на 
президентските избори в САЩ през 2020 г., предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones се понижи с 280,23 пункта, или 1,01%, до 27 502,81 пункта, следвайки поевтиняването на 
акциите на Apple, Caterpillar и Boeing с1,78%, 2,03% и 0,87%. 
Широкообхватният Standard & Poor’s 500 изтри 20,67 пункта от стойността си, или 0,66%, достигайки ниво от 3 093,20 
пункта, на фона на загубите в сектора на производителите на чипове, където книжата на Nvidia u Micron Technology 
поевтиняха съответно с 0,76% и 2,50%. 
Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq, отчете спад от 47,34 пункта, или 0,55%, до 8 520,64 пункта. 
До пониженията на пазарите се стигна, след като по-рано „Фокс нюз“ съобщи, че Белият дом планира да изпълни 
обещанието си да наложи нови мита върху вноса от Китай на 15 декември, независимо от натиска от страна н Пекин и 
продължаващите преговори за финализиране на т. нар „пърфа фаза“ от търговското споразумение. 
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„В определена степен ми харесва идеята да изчакам до края на изборите за сделката с Китай, но те искат те я искат сега и 
ще видим дали споразумението ще е правилното за нас“, коментира Тръмп пред журналисти. 
На въпрос дали има краен срок за споразумението, той добави: „Нямам срок, не… Ако трябва да бъда искрен, смятам, че 
е по-добре да изчакаме до края на изборите.“ 
По-късно президентът каза още, че настоящето лошо представяне на фондовите борси в САЩ е „нищо“ в сравнение с ръста, 
постигнат от неговото избиране за президент насам, и че постигането на добра сделка с Китай е по-важно. 
Вчера САЩ откриха и нов фронт на търговската война, след като обявиха че планират да наложат мита върху вноса на 
продукти от Франция за 2,4 млрд. долара заради въведения в страната данък върху цифровите услуги, който ще засегне 
американските технологични гиганти Google, Facebook, Amazon и Apple. От Вашингтон нарекоха данъка 
дискриминационен. 
Понижения в Азия 
Основните индекси на фондовите борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха спад в сряда, следвайки загубите на 
Уолстрийт на фона на изказването на Тръмп за отлагането на търговската сделка с Китай, предаде Маркетоуч. 
Търговското напрежение ескалира допълнително, след като камарата на представителите в американския Конгрес прие 
законопроект за оказване на натиск върху Китай заради репресиите срещу уйгурското мюсюлманско малцинство в 
страната. По-рано САЩ прие и закон в подкрепа на протестиращите в Хонконг. 
В континентален Китай бенчмаркът Composite се понижи с 6,58 пункта, или 0,23%, до 2 878,12 пункта, докато по-малкият 
Shenzhen Composite добави 3,19 пункта към стойността си, или 0,20%, завършвайки сесията при ниво от 1 608,52 пункта. 
Хонконгският индекс Hang Seng отчете спад от 328,74 пункта, или 1,25%, до 26 062,56 пункта. Акциите на доставчика на 
части на Apple – Sunny Optical поевтиняха с 3,49%. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 244,58 пункта, или 1,05%, до 23 135,23 пункта, след 
като японският парламент одобри търговско споразумение със САЩ. То предвижда отмяна или съществено намаляване на 
митата за внос в Япония на американски селскостопански продукти, говеждо месо, свинско месо, сирене и вино. В замяна 
САЩ ще намлят митата върху редица японски продукти, сред които говеждо месо, соев сос, музикални инструменти и 
велосипеди. Книжата на Fast Retailing поевтиняха с 5,21%, след като собственикът на марката за дрехи Uniqlo отчете 5-
процентов спад на продажбите на годишна база през ноември. 
В Южна Корея индексът Kospi отчете спад от 15,18 пункта, или 0,73%, до 2 068,89 пункта, като книжата на Samsung 
поевтиняха с 0,90%. Австралийският измерител ASX 200 се понижи с 105,80 пункта, или 1,58%, до 6 606,50 пункта, след като 
книжата на BHP и Rio Tinto поевтиняха с 2,49%, и 2,05%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният индекс 
SOFIX отчете спад от 1,17 пункта, или 0,21%, до 543,07 пункта. BGBX40 се повиши с 0,06 пункта, или 0,06%, до 108,32 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,93 пункта, или 0,39%, до 495,18 пункта. BGREIT регистрира ръст от 0,38 пункта, или 0,30%, до 129,16 
пункта. 
 
√ Банки и полиция в мащабна операция на Европол срещу пране на пари в над 31 държави  
Полицейските власти на близо 30 страни, сред които България, задържаха 228 души и установиха самоличността на над 
3800 финансови "мулета" при мащабна операция срещу прането на пари, съобщи европейската полицейска служба 
Европол. 
Операцията, продължила в 31 държави от септември до ноември, доведе до образуването на повече от 1000 наказателни 
разследвания и осигури възможност да бъдат избегнати "загуби на обща стойност 12,9 милиона евро", заяви Европол в 
комюнике, цитирано от Франс прес. 
Над 650 банки са помогнали за откриването на хиляди мошенически транзакции. Операцията беше подкрепена от 
Европол, европейския орган за сътрудничество в областта на правосъдието Евроджъст и Европейската банкова федерация. 
 


