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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Президентът свиква среща за дебати около изборното законодателство  
Президентът Румен Радев свиква среща с представители на Централната избирателна комисия, на отговорните институции 
и анализатори на изборния процес. 
Още в деня на балотажа на местните избори, държавният глава анонсира подобни срещи, на които да се дискутират 
проблемите в изборното законодателство и мерките, които могат да се предприемат. Още тогава Румен Радев обяви, че 
големият брой недействителни бюлетини, както и множеството сигнали компрометират доверието в изборния процес. Той 
разкритикува и нежеланието на управляващите да въведат машинно гласуване, което по думите му би върнало доверието 
в изборите. 
 
√ Независим прокурор ще може да разследва дейността на главния прокурор  
Независим прокурор с мандат от 7 години ще има право да разследва главния прокурор и няма да му се отчита. Това са 
част от промените, които правителството предлага в отговор на препоръките на Венецианската комисия. Те са свързани с 
търсенето на отговорност и отчетност на обвинител номер 1. Премиерът събра министрите на извънредно заседание, за 
да приемат предложенията за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт. 
Прокурорът, който ръководи Инспектората на Върховната касационна прокуратура, при съмнения за извършено 
престъпление, ще разследва главния прокурор и неговите заместници. Това предвиждат предложените от правителството 
промени в процесуалния закон. 
Бойко Борисов, министър-председател: С изменението, което правим днес, създаваме ново звено - абсолютно независим 
прокурор, който разследва и не докладва на главния прокурор до внасянето на обвинението, казвам това е хипотеза, при 
извършено престъпление. 
Данаил Кирилов, министър на правосъдието: Гаранция за неговата независимост е това, че той се избира отделно от 
прокурорската колегия на ВСС с квалифицирано мнозинство от 2/3 и с мандат 7 години. Освен това по отношение на него, 
не може главният прокурор да упражнява правомощия по надзор на законност. 
По този начин се изпълнява още една от препоръките на Венецианската комисия, а именно главният прокурор да не може 
да дава указания на прокурор, който го разследва. 
Данаил Кирилов, министър на правосъдието: Новото, което е предложено и е резултат на съображенията и препоръките 
от Венецианската комисия - предлагаме да отпадне регулацията за осъществяване на наказателна отговорност на 
председателите на ВКС и ВАС. 
Първоначалното предложение беше т.нар. "трима големи", при данни за извършено престъпление, да бъдат разследвани 
по една процедура, но Венецианската комисия каза, че това създава риск за нарушаване независимостта на съда. 
Предложенията не налагат промяна на Конституцията, според правителството. 
Бойко Борисов, министър-председател: По този начин мисля, че би трябвало вече и съдиите и прокурорите да се успокоят. 
Да си гледат работата и да не се занимават с партийни дела. 
Засилва се и отчетността за дейността на главния прокурор. Предложените промени в Закона предвиждат, освен един път 
в година пред Народното събрание, главният прокурор да бъде викан на всеки три месеца и от парламентарните комисии. 
Извънредното заседание се състоя, след като Венецианската комисия прие препоръки към България: 
- "Приветстваме решимостта на българските власти да се справят с проблема (с главния прокурор) и отвореността им към 
сериозен и приобщаващ диалог с всички партньори и заинтересовани страни". 
- "Да се поверяват наказателни преписки (срещу главния прокурор) на някакъв „независим прокурор". 
- "Законодателството да задължи главния прокурор да се въздържа от даване на инструкции в случаи, които го засягат." 
- "Ограничаването на правата на висши съдии от пленарна комисия, където съдиите са малцинство, противоречи на 
европейските стандарти и не се изисква от текста или логиката на българската Конституция". 
 
√ Валентин Николов: В момента България няма как да бави строежа на "Турски поток"  
Има два варианта за анализ на думите на руския президент, че България умишлено бави строежа на "Турски поток" - или 
са очаквали много по-бързо да върви строежът, или може би иска да вмъкне по-различен смисъл на отношенията, които 
формирахме със САЩ. Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" председателят на енергийната комисия в Народното 
събрание и депутат от ГЕРБ Валентин Николов. 
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"Изказването на Путин беше след срещата със сръбския президент Вучич. Според мен той казва следното - българите ако 
не искат, после се поправя - правителството, и казва, че правителството било под натиск от други сили, вероятно визирайки 
Вашингтон. Наскоро премиерът Борисов беше там и срещата беше много ползотворна", каза още Николов.  
Той добави, че по правилата на ЕС ние сме направили всичко и че в момента България няма как да бави строежа на "Турски 
поток". Депутатът допълни, че веднага след изказването на руския президент Владимир Путин се е чул с изпълнителния 
директор на "Булгартрансгаз" и той е казал, че всичко върви по договор. 
Владимир Николов, председателят на енергийната комисия в Народното събрание и депутат от ГЕРБ: Единственото 
забавяне беше във връзка с оспорването, което имаше в Комисията за защита на конкуренцията, впоследствие във 
Върховния административен съд и това забави наистина подписването на договора, но от подписването на договора 
всичко върви. В страни, които не са в ЕС, може би има влияние, но в страна членка на ЕС - абсурд. 
Според него при всички случаи има послание и към самия руски народ - "Ето, Сърбия, която не е член на ЕС, вече са 
изпълнили 80% от трасето, а член на ЕС, който има влияние от САЩ, не може да изпълни това. Има и игра с думи, с 
влияние", допълни депутатът. 
 
√ Протест в Минск срещу обединяване на Беларус и Русия  
Приблизително 1000 беларуси се присъединиха към демонстрация в събота срещу перспективата за по-тясно обединение 
с Русия. Управляващият от дълги години Александър Лукашенко се срещна с руския си колега Владимир Путин в Русия в 
събота, за да обсъди "ключови въпроси в нашите двустранни отношения, включително перспективите за задълбочаване 
на интеграцията", според Кремъл. 
Разгневени от потенциалната сделка, тълпи от предимно млади беларуси се насочиха към правителствената централа в 
столицата Минск, носещи табели, които гласиха: „това не е интеграция, това е окупация“ и „президентът продава страната 
ни“. 
Мнозина размахваха знамена на ЕС или тези на опозицията. Полицията бързо се намеси, за да наблюдава демонстрацията, 
но не извърши арести. 
Бившата съветска република формира номинален съюз с Москва през 90-те години на миналия век с тясно търговско и 
военно сътрудничество, но се разразиха спекулациите, че Лукашенко възнамерява да постигне формално обединение на 
двете страни. 
"Забранено е докосването до страната без разрешението на хората", заяви лидерът на опозицията Владимир Некляев. 
Лукашенко, често наричан последния диктатор в Европа, многократно отрича твърденията и през ноември се оплаква, че 
Русия непрекъснато „промъква нови условия“ в споразумението, което се опитва да постигне. 
Беларус, която не разполага с излаз на море, е между Полша, Украйна и Русия, и е един от основните съюзници на Москва 
в Европа, въпреки че отношенията често са напрегнати. 
Около 49,9 процента от беларусите искат страната им да остане напълно независима от Москва, показва проучване на 
Минската академия на науките, публикувано тази седмица. 
Привържениците на съюз със споделени политически институции наброяват 36 процента, а 7,7 процента искат пълно 
обединение, сочи проучването. 
 
√ Комисарят по икономика поиска по-леки бюджетни правила в ЕС  
Новият еврокомисар по икономиката Паоло Джентилони заяви, че ЕС трябва да обмисли разхлабването на строгите си 
правила за бюджетен дефицит, за да отговори на климатичните рискове и слабия растеж, в отговор на призива на френския 
президент Еманюел Макрон, съобщи АФП. 
Правилата, които имат за цел да наложат бюджетната дисциплина сред членовете на Европейския съюз, са породени от 
финансовата криза и трябва да бъдат актуализирани, каза Джентолини за изданието „Sueddeutsche Zeitung“. 
"Изправени сме пред различни предизвикателства сега: борбата срещу изменението на климата и опасността от нисък 
растеж и ниска инфлация за продължителен период", каза той в коментара си. 
Така нареченият Пакт на ЕС за растеж и стабилност ограничава бюджетния дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт и 
общия дълг до 60 процента от БВП в държавите-членки. 
Някои страни спазват тази фискална дисциплина чрез години на строги икономии, докато други изостават с огромни 
дългове. Критици отдавна твърдят, че страните се нуждаят от по-голяма гъвкавост, за да могат да харчат там, където е 
необходимо за стимулиране на растежа и борба с кризите. 
Дебатът за трипроцентовата граница „принадлежи на друг век“, добави Джентолини, който е бивш лявоцентристки 
премиер на Италия. Той заяви, че ще започне "консултации" относно плюсовете и минусите на правилата с оглед да излезе 
с предложения "през втората половина на 2020 г.". 
Неговата силно задлъжняла родна страна е един от най-силните противници на настоящите бюджетни правила. 
Но желанието на Италия за реформи се сблъска с яростна опозиция от по-богатите страни от ЕС, които не желаят да 
облекчат натиска заради хроничния преразход на Рим. 
 
√ Санкциите срещу „Северен поток-2“ са включени в проектобюджета за отбрана на САЩ  
Сенатът на САЩ включи санкциите срещу „Северен поток 2“ в своя законопроект за бюджета за отбрана за 2020 г., съобщи 
агенция „Блумбърг“. Според агенцията ограничителните мерки ще засегнат плавателните съдове, които полагат 
тръбопровода, и ръководителите на свързани с него компании. Може да им бъдат отказани визи и блокирани транзакции 
с имуществото им в Съединените щати. 
Сенаторите възнамеряват да настояват законопроектът да бъде приет в този му вид, тъй като те са разочаровани от 
неспособността на президента Доналд Тръмп да възпрепятства изпълнението на проекта, пише „Блумбърг“. 
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По-рано плановете за включване на санкции срещу „Северен поток 2“ в законопроекта за бюджета за отбрана бяха обявени 
от ръководителя на комисията по външни отношения на Сената Джим Риш. Според него представители на горната камара 
на Конгреса са принудени да предприемат подобна стъпка, тъй като "прозорецът на възможностите се затваря" и по-
голямата част от тръбопровода вече е изграден. Според мнението на политика заплахата от ограничителни мерки ще 
принуди строителните компании да откажат да участват в проекта. И ако се прилагат санкциите, тогава, смята Риш, Русия 
ще трябва да търси нови изпълнители. 
 
БНР 
 
√ Радев: Германските компании са фактор за подобряване на бизнес културата в България 
Държавният глава беше домакин на среща на български фирми, които започват съвместна дейност с водещи немски 
компании с бизнес в България  
Германският бизнес носи положителен модел на добри бизнес практики, които влияят за подобряване на икономическата 
среда и бизнес културата в България. Това посочи президентът Румен Радев, който беше домакин на среща между 
български стартиращи компании и представители на германски фирми, които работят у нас. Събитието се организира по 
инициатива на държавния глава в партньорство с Германо-Българската индустриално-търговска камара.  
Държавният глава отбеляза, че през последните пет години в България са създадени над 2000 стартиращи предприятия, 
разкрити са 15 000 работни места в тази сфера, а София се определя като топ 10 дестинация за стартиращ бизнес: 
"Всяка една подкрепа за стартиращите предприятия в България увлича много млади хора да търсят своята реализация тук 
в България", подчерта президентът Радев. 
Компанията на Христо Алексиев преоткрива най-старата платформа за игра - детската площадка. Фирмата създава уреди, 
столове и пейки за детски площадки, които ползват кинетичната енергия от играта на децата. 
"И създава допълнителни преживявания  за тях като светлина, звуци, правим по-интересна детската площадка. Нашите 
площадки се люлеят, светят и освен това пускат се фонтаните, когато децата си играят. Нашето мото е "Повече забавление 
и обучение за децата", каза Христо Алексиев. 
 
√ Започва дискусия на тема „Корпоративна прозрачност“ в столицата  
Дискусия на тема „Корпоративна прозрачност“ организират Германо-българската индустриално-търговска камара и 
фондация „Каузи“ днес в София от 13,00 часа. Поводът е Международният ден за борба с корупцията. 
Целта на събитието е да повиши обществената чувствителност към проблемите на почтеността, прозрачността и 
отчетността в работата на българските компании. Чрез ежегоден мониторинг, обмяна на опит и трансфер на ноу-хау от 
водещи компании, нейните инициатори вярват, че ще повишат капацитета на фирмите да докладват своето въздействие 
върху икономиката, обществото и околната среда.  
Основна тема на събитието ще бъде представянето на резултатите от пилотно за България проучване на състоянието на 
нефинансовото отчитане на българските компании в изпълнение на европейска директива, съобщи за “Хоризонт“ главният 
управител на Германо-българската индустриална търговска камара Митко Василев: 
“Темата за прозрачността в днешно време е доста важна, тъй като както служителите на фирмите, така и потребителите са 
загрижени за дейността на компаниите, за тяхното поведение на пазара. И теми като опазване правата на човека, 
управление на ресурсите, антикорупция и т.н. стават все по-важни". 
Ключов гост-говорител на събитието ще бъде Мария Алексиу, член на Управителния съвет на най-голямата европейска 
мрежа за корпоративна устойчивост и отговорност CSR Europe. 
Пелагия Виячева, директор "Връзки с инвеститорите" в "Софарма", Люба Никифорова, КСО мениджър в ТИТАН "Златна 
Панега цимент" и Елица Георгиева, ръководител "Корпоративни комуникации" в ЛИДЛ България ще представят опита и 
добрите практики на техните компании и ще дискутират по актуални въпроси с гостите на събитието. 
  
√ Над 75% от домакинствата в България имат достъп до интернет в домовете си 
24,5% от българите никога не са използвали интернет 
Резултатите от проведено през 2019 година изследване на Националния статистически институт (НСИ) за използването на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 75,1% от домакинствата в 
България имат достъп до интернет в домовете си. Само в рамките на последните десет години е отбелязан ръст от 42,0  
процентни пункта, отчита НСИ. 
В същото време една четвърт от лицата (24,5%) никога не са използвали интернет, като в рамките на изминалите десет 
години техният относителен дял е намалял повече от два пъти. 
За достъп до интернет домакинствата използват най-вече мобилна връзка чрез мрежата на мобилните телефонни 
оператори (64,0%) и фиксирана кабелна връзка (57,8%). 
През настоящата година с най-висок относителен дял на домакинства с достъп до интернет е Югозападният район (77,8%), 
а с най-нисък е Северозападният район (70,8%). 
Домакинствата с деца използват по-активно глобалната мрежа, като цели 90,5% от тях имат достъп до интернет при 70,0% 
за домакинствата без деца. 
През 2019 година 24,8% от домакинствата нямат достъп до интернет в домовете си. Половината от тях (или 50,3%) смятат, 
че нямат нужда от него (не е полезен, интересен и др.), докато 41,9% посочват като основна причина липсата на знания и 
умения за работа с интернет, а според 24,3% разходите за достъп са твърде високи, показва проучването на НСИ. 
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Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет по видове връзки 

 
Използване на интернет 
66,8% от лицата на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично на 
работа, вкъщи или на друго място, а 53,9% се възползват от ресурсите на глобалната мрежа по няколко пъти на ден. 
Най-активни потребители на интернет са лицата с висше образование (91,7%), както и младите хора на възраст между 16 
и 24 години (90,3%). В същото време една четвърт от лицата (24,5%) никога не са използвали интернет, като в рамките на 
изминалите десет години техният относителен дял е намалял повече от два пъти, отчита НСИ. 
Най-предпочитаното устройство за достъп до интернет извън дома или работното място e мобилният телефон (смартфон), 
който се използва от 63,2% от лицата. 
Потребителите най-често използват глобалната мрежа с цел комуникация, като 57,5% посочват, че извършват телефонни 
или видеоразговори по интернет (чрез приложения като Viber, WhatsApp, Skype, Facetime, Messenger), а 52.9% участват в 
социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и др.). 
Най-малко използват интернет за участие в онлайн консултации, анкети или гласувания по обществени или политически 
въпроси - едва 3,5 на сто. 
Мъжете слушат музика онлайн повече от жените, съответно 31,9% и 27,6%, докато жените са по-активни в търсенето на 
информация, свързана със здравето - 37,8% при 22,7% за мъжете. 
Относителният дял на лицата, които използват складово пространство в интернет за съхранение на документи, снимки, 
музика, видео или други файлове, е 17,6%, като потребители на облачни услуги са 18,6% от мъжете и 16,7% от жените. В 
сравнение с 2014 година най-голям ръст в използването на този вид услуга се наблюдава при лицата на възраст от 25 до 
34 години - повишение с 13,5%. 
Взаимодействие с публични институции 
През последните 12 месеца 25,4% от лицата са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната 
и местната власт като: 
- 19.8% са получавали информация от уебсайт или приложение на публична институция; 
- 12.5% са изтегляли официални документи, формуляри, декларации, отчети и др.; 
-10.2% са подавали онлайн попълнени формуляри, декларации или отчети. 
При използването на предлаганите онлайн услуги от публични институции жените са по-активни от мъжете - съответно 
26,4% и 24,5%. 
Електронна търговия 
Делът на лицата, които през последните 12 месеца са пазарували онлайн за лични цели, е 21,7%. Най-активни при 
купуването на стоки и услуги онлайн са хората във възрастовата група 25 - 34 години с относителен дял 40,4%, докато едва 
2,1% от населението 
на възраст 65 - 74 години прави поръчки по интернет. Жените пазаруват онлайн повече от мъжете - 22,7% спрямо 20.6%. 
Пазарувалите по интернет са купували основно: дрехи и спортни стоки (76,4%), стоки за дома (35,3%), хотелски резервации 
и туристически пакети (20,7%), храни, напитки и стоки за ежедневна употреба (16,9%). 
Повечето от онлайн потребителите през последните 12 месеца са купували стоки и услуги от търговци от България (88,1%), 
но немалко са пазарували и от търговци от други държави-членки на ЕС (41,8%) или от трети държави (19,1%). 
Основните причини, поради които лицата не пазаруват онлайн са: предпочитание към пазаруването на място, лоялност 
към магазините или просто навик (31,4%), липса на знания и умения (5,4%), опасения относно връщането на стоките и 
възможностите за рекламация (4,3%). 
Интернет сигурност 
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Масовото навлизане на цифровите технологии в ежедневието ни и непрекъснатата свързаност с интернет ни изправят пред 
предизвикателства, отнасящи се до сигурността в интернет. Резултатите от изследването на НСИ показват, че от лицата, 
които са използвали интернет през последните 12 месеца: 
- 11,3% са получавали съобщения с измамно съдържание (т.нар. фишинг); 
- 5,6% са претърпели загуба на документи, снимки и други данни поради вирус или друго заразяване (напр. червей или 
троянски кон); 
- 3,1% са били пренасочвани към фалшиви уебсайтове с цел кражба на лична информация (т.нар. фарминг); 
- 2,1% са имали проблеми с достъп на децата от домакинството до неподходящи уебсайтове. 
Притеснения, свързани със сигурността в интернет, основно са пречили или ограничавали лицата при предоставянето на 
лична информация в социални или професионални мрежи (10,7%), като в сравнение с 2015 година относителният им дял 
е намалял два пъти. 
Всяко четвърто лице (26,2%) прави резервни копия на своите файлове (документи, снимки и др.) на външен носител или в 
складово пространство в интернет с цел предотвратяване на евентуална загуба на информация, показва проучването на 
НСИ. 
 
√ Министър Петкова: Няма заплаха за „Турски поток“ през България  
Няма никаква заплаха за газопровода „Турски поток“ през българска територия, заяви пред журналисти в парламента 
енергийният министър Теменужка Петкова в отговор на твърдения на руския президент Путин, че страната ни бави 
проекта. 
Петкова уточни, че забавяне е имало единствено с обявените обществени поръчки и след тяхно обжалване, но след 
осъществената поръчка строителството на трасето не е спирало и дори се осъществява с бързи темпове: 
“Към момента се работи на трасе от 150 километра, разделено на три отделни лота, доставени са тръбите за всичките 150 
километра, разчистен е хумусният слой, изкопани са траншеи. И така, както предвижда договорът, първите 308 километра 
трябва да бъдат готови в края на месец май 2020 година. Категорично не е под заплаха. Ние си реализираме проекта“. 
 
√ НАП си търси близо 15 млн. лева с акция в столични заведения  
Националната агенция за приходите провежда акция в обекти в София заради задължения в размер на близо 15 милиона 
лева. Говорителят на НАП Росен Бъчваров каза за "Хоризонт", че акцията има две направления: 
"За данъчни нарушения се предвижда запечатване, което може да стигне до един месец, а второто направление на работа 
е за компании, които дълго време и умишлено не плащат дължимото, описва се имущество - това са оборудване на 
ресторанти, кухненско оборудване, обзавеждане, което оборудване може да бъде обявено на публична продан. Не 
случайно бяха предложени промени в законодателството, за да бъде ограничена тази практика на, най-общо казано, 
фирмена зараза, оперирането на един и същи обект от нови и нови дружества". 
Бъчваров уточни: 
"Това са ресторанти, няколко вериги, които имат десетина популярни ресторанта в София. Проблемът е доста по-значим 
от конкретния случай. Днес проблемът се състои в това, че превърна се в практика едно и също заведение да бъде 
експлоатирано от много на брой фирми, т.е. създава се едно дружество, то работи, работи, ако възникне някакъв данъчен 
проблем на следващата сутрин се оказва, че обектът се стопанисва от следващата фирма и така този цикъл продължава 
безкрайно, като предходните дружества трупат задължения често в размер на милиони". 
 
√ Българското висше образование прави малка крачка към по-качествено представяне  
Интервю на Диана Янкулова с проф. Анастас Герджиков и с Георги Стойчев в „Неделя 150“ 
„Системата за качество на Софийския университет не е формална и работи наистина добре. СУ е от малкото, които не си 
позволиха да създават самоцелно нови направления и специалности, с цел да привличат повече студенти“. Това каза пред 
БНР проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет. 
Според него рестрикцията за преподаватели, които могат да участват в участването на акредитирането на един единствен 
университет, ще нормализира системата: 
„Много от университетите ще бъдат засегнати от тази мярка. Това предложение се внася за пореден път в парламента с 
подкрепата на Съвета на ректорите. Много от ректорите осъзнават, че това ще им създаде сериозен проблем и ще имат 
нужда от това да създават допълнителен нов капацитет“. 
В предаването „Неделя 150“ проф. Герджиков подчерта, че доста хаотично са създавани висшите училища в страната и то 
на полупазарен принцип, без никакъв контрол: 
„Затова тази национална карта за висшето образование, която да съпровожда промените в Закона за висшето 
образование, е нещо добро. Но министър Красимир Вълчев отива опасно далеч, защото предлага тази карта да е 
ограничаваща, да каже – това е положението в момента и ако искаме да го променяме, това трябва да стане в Народното 
събрание. Това е опасно, защото е тежестта, с която се приемат законите. Не ми се струва разумно системата да не може 
да се развива“. 
Проф. Анастас Герджиков заяви, че в много специалности завършилите студенти започват със заплата, равна на 
професорската, което демотивира преподавателите: 
„Това е проблем с финансирането на висшето образование. Ние никога не сме искали повече средства за 
възнаграждения... Време е да започнем да увеличаваме бюджета за висшето образование със скоростта, с която го 
повишаваме при средното образование“. 
Ръст на чуждестранните студенти, които се обучават в България 
„Българското висше образование прави малка крачка към по-качествено представяне. Българското висше образование е 
по-близо до нуждите на пазара на труда… Увеличава се делът на чуждестранните студенти, които се обучават в България… 

https://bnr.bg/horizont/post/101199975/putin-i-vuchich-shte-obsajdat-kosovo-i-sarbia
https://bnr.bg/post/101201620/dnes-e-praznikat-na-balgarskite-studenti-i-patronniat-praznik-na-su-sv-kl-ohridski
https://bnr.bg/horizont/post/101197022
https://bnr.bg/horizont/post/101197022
https://bnr.bg/horizont/post/101195075/zakonoproekt-predvijda-otpadane-na-taksite-za-nakoi-universitetski-specialnosti
https://bnr.bg/horizont/post/101191449/krasimir-valchev-pred-studenti-v-sledvashtite-desetiletia-ne-prosto-shte-smenate-rabotni-mesta-shte-smenate-profesii
https://bnr.bg/horizont/post/101128155/krasimir-valchev-vav-visshite-uchilishta-dominirat-rentierskite-modeli-na-zaplashtane
https://bnr.bg/horizont/post/101128155/krasimir-valchev-vav-visshite-uchilishta-dominirat-rentierskite-modeli-na-zaplashtane
https://bnr.bg/horizont/post/101200418/budjet
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Има множество професионални направления, при които студентите, завършили едно и също професионално направление, 
в много случаи една и съща специалност, намират различна реализация на пазара на труда в зависимост от конкретното 
завършено висше училище“, обяви Георги Стойчев, изпълнителен директор на институт „Отворено общество“, 
неправителствената организация изготвя рейтинговата система на висшите училища. 
„Делът на завършилите, които се реализират на позиции, изискващи висше образование, се увеличава. И през последното 
десетилетие за първи път надвишава 50% от завършилите. Остава проблемът, че един от всеки двама завършили не работи 
на позиция, която изисква висше образование или не работи на такава позиция в рамките на първите 5 години след 
завършването си. Този проблем е по-силно силно изразен при завършилите бакалаври“. 
Стойчев подчерта, че университетите в България имат рационално поведение, което в голяма степен зависи от стимулите. 
 
√ Над 600 студенти се обучават във филиала на Русенския университет във Видин  
На 8 декември отбелязваме празника на българските студенти. Той води началото си от 1903 година, когато започва да се 
чества като патронен празник на Софийския университет. 
Днес празнуват 631 студенти от филиала на Русенския университет "Ангел Кънчев" във Видин. Всяка година броят им се 
увеличава, каза административният директор на филиала Момчил Станков:  
"Броят на студентите всяка година се увеличава, което е радостно и се утвърждаваме като един студентски град. 
Хубавото е, че 172-ма студенти получават стипендии за успех, които ще им осигурят един по-приятен празник."  
През тази академична година се дипломират първите студенти във филиала във Видин.  
"Силно се надявам, че са мотивирани и ще намерят място за реализация в нашия град. С кмета на Видин д-р Цветан 
Ценков ще предложим на отличниците да заемат работни места в Община Видин, с което да вдигнат малко 
образователния ценз в администрацията", добави Момчил Станков.  
Русенския университет завършват 147 бакалаври и 20 магистри. 
 
√ Опозиционни партии във Великобритания призовават за вот против Джонсън  
Политици от различни опозиционни партии във Великобритания призоваха избирателите да гласуват идния четвъртък 
така, че да спрат Консервативната партия на Борис Джонсън да спечели мнозинство в парламента. 
Видни фигури от лейбъристката, либералдемократическата и Шотландската национална партия отправиха този призив, 
след като ново проучване показа, че предполагаемото мнозинство за Джонсън от 82 гласа е паднало до 40 - само четири 
дни преди изборите. Анализ на проевропейската групировка „Най-доброто за Великобритания“ показва също, че ако близо 
41 000 избиратели гласуват тактически в 36 района, консерваторите няма да получат мнозинство в парламента. Без 
мнозинство Джонсън едва ли ще може да изпълни основното си обещание – да изпълни Брекзит – тъй като ще му бъде 
трудно да получи подкрепата на достатъчно депутати. Северноирландската демократична юнионистка партия, която се 
съгласи да подкрепя торите след изборите през 2017 година, сега твърдо се противопоставя на сделката на Джонсън за 
Брекзит.  
Последните две анкети доста се разминават в оценките. Проучването на „Опиниум“ за вестник „Обзървър“ показва, че се 
запазва разликата от 15 процента между консерваторите и лейбъристите. Но анкетата на Savanta/ComRes сигнализира зя 
рязко покачване на подкрепата за лейбъристите и изоставане само от 6 процента. 
 
√ Медведев заяви, че Русия не може да спре доставките на газ през Украйна  
В телевизионно интервю, руският премиер Дмитрий Медведев заяви, че Русия не може да спре доставките на газ през 
Украйна, тъй като се грижи за интересите на европейските и украинските потребители. Медведев коментира руско-
украинските преговори за газа, тъй като сега действащият договор е до края на годината. Той предложи на Киев да 
получава руски газ директно на по-ниска цена от реверсивния режим и подчерта, че решението трябва да е 
взаимноизгодно. 
Задочно, ръководителят на "Нафтогаз Украйна" Юрий Витренко отвърна, че за взаимноизгодни действия ще може да се 
говори, само ако "Газпром" изплати дълга си от близо 3 милиарда долара. Това беше постановено със съдебно решение 
на арбитражния съд в Стокхолм през 2018 г. защото "Газпром“ не е подавала към Украйна необходимото количество газ 
на годишна база и е плащала твърде малко за количествата, подавани през газопроводите на „Нафтогаз“.  
Витренко добави, че Украйна е готова да си прибере дължимото и във вид на газ от Русия. 
 
√ Украйна постигна споразумение с МВФ за заем от 5,5 млрд. долара  
Международният валутен фонд обяви, че е постигнал принципно споразумение с Украйна за заем в размер на около 5,5 
милиарда долара за даване на тласък на изпадналата в затруднение икономика, предаде Франс прес.  
Заемът, който трябва да бъде одобрен от ръководството и държавите членки на Фонда, зависи също така от условия, като 
укрепването на независимостта на правосъдната система и борбата срещу корупцията. 
Това посочи в комюнике генералният директор на МВФ Кристалина Георгиева след като разговаря по телефона с 
украинския президент Володимир Зеленски.  
"С президента сме на мнение, че икономическият успех на Украйна зависи много от укрепването на правовата държава и 
неподкупността на съдебната власт, както и от ограничаването на личните интереси в икономиката", добави Георгиева. 
 
Investor.bg 
 
√ МРРБ: Услугите на Агенцията по геодезия са достъпни почти из цялата страна 
Издаването на имотни скици, например, справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да 
стане на поне 1180 гишета 
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Услугите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са достъпни в почти всяко населено място. Издаването на 
имотни скици, например, справки за поземлени имоти и схеми на самостоятелни обекти може да стане на поне 1180 
гишета в цялата страна. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ).  
Такъв документ може да се получи във всяка от 28-те служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в 
областните градове на страната. 
Нотариусите също имат право да изваждат скици от Кадастрално-административната информационна система на АГКК. 
До момента 665 нотариуса в страната са регистрирани в поддържания от агенцията регистър на оправомощените лица с 
право да издават документи. Изваждането на самата скица се прави по електронен път чрез КАИС, която е интегрирана в 
сайта на АГКК. 
Всеки ден в страната нотариуси заявяват и получават по електронен път между 15 и 20 имотни скици. 
В поне 116 общини в България също могат да бъдат издадени скици, като тази услуга се осигурява на гражданите от 287 
техни служители. Тези служители имат право да издадат документа на хартия и да го подпечатат с мокър печат на АГКК. 
В общинските служби по земеделие също могат да се получат такива документи от специално упълномощени за целта 
служители. 
Промените в ЗКИР и наредбите към него дадоха възможност и на всички геодезисти, които желаят, да издават имотна 
скица. Те също имат право на достъп до Кадастрално-административната информационна система на АГКК. Към момента 
61 лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР имат право да извършват административно обслужване с 
кадастрална информация. 
Геодезистите могат да разпечатват имотната скица на хартия и да я подпечатват с печата на агенцията. Освен в 
регионалните представителства на АГКК във всеки областен град, за улеснение на хората, са осигурени изнесени работни 
места и в редица по-малки градове на страната. 
 
 „Дневник“ 
 
√ Промишленост и информационни технологии – кои области дръпнаха напред  
Текстът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика (ИПИ). 
През последната седмица бяха публикувани данните по области за 2018 г. от годишната статистика на заетостта и разходите 
за труд. Тази статистика е особено интересна, тъй като тя идва от отчетите на компаниите и съответно е изчерпателна, за 
разлика от наблюдението на работната сила например, което е извадково проучване. Общата картина за 2018 г. е известна 
– наетите лица съвсем леко се увеличават и вече са около 2,32 млн. души, а средната заплата в страната нараства с над 
10%. През 2018 г. средното възнаграждение у нас варира от 752 лв. в област Благоевград до 1586 лв. в столицата София. 
Разбивката по сектори и по области обаче е достъпна едва сега и е особено интересна. 
Важен фокус е преработващата промишлеността, в която традиционно са над 1/5 от наетите в страната. Това е сектор, в 
който след големия спад през 2008-2010 г. (от 600 на 500 хил. наети лица) на пръв поглед няма големи промени – от 2010 
г. насам наетите хора са сравнително постоянен брой, като за 2017 и 2018 г. все пак достигнаха 520 хил. Голямата промяна 
обаче е вътре в самата промишленост – 
наблюдава се постоянен спад на наетите в традиционни сектори, 
като производството на облекла и мебели (добавената стойност в тези сектори е 6-8 хил. евро на нает), за сметка на ръст 
в производството на електрически съоръжения, машини и оборудване, компютърна техника, автомобили и превозни 
средства (добавена стойност от 15-20 хил. евро на нает). Именно затова през последните 7-8 години говорим за 
трансформация на промишлеността, а не толкова за ръст от гледна точка на броя наети работници. 
Областната разбивка в промишлеността показва къде динамиката е по-ясно изразена. Макар през 2018 г. в 
промишлеността да работят почти 100 хил. по-малко спрямо 2008 г., някои области не само не са изгубили, но дори са 
спечелили наети лица.В област София, Пловдив, Смолян и Ямбол през 2018 г. има повече наети в промишлеността спрямо 
2008 г., в Търговище и Кърджали са на практика без промяна спрямо 2008 г. Докато Пловдив беше лидер по трупане на 
нови наети в промишлеността през 2016 и 2017 г., през 2018 г. на преден план излизат София-столица и заобикалящите я 
индустриални зони на територията на област София, както и областите Пазарджик и Хасково. Лидер за 2018 г. е именно 
Хасково с ръст от 7% (+1 000 наети) само за една година. 
За пръв път Южният централен район измества от първото място Югозападния по общ брой наети 
в промишлеността. 
По отношение на заплатите добрата новина е, че вече в почти всички области заплатите в преработващата промишленост 
изпреварват средната за областта. През 2013 г. например – годината след която промишлеността започва леко да 
увеличава броя на наетите лица в повече от половината области, в това число всички в Южния централен район, средната 
заплата в промишлеността изостава (с 10-15%) от средната за областта. През 2018 г. в над 20 области, в това число всички 
в Южния централен район, заплатите в преработващата промишленост изпреварват средната за областта. Видимо 
трансформацията на родната промишленост към сектори с по-висока добавена стойност вече води и до по-високо 
заплащане. Логично е този процес да продължи и постепенно квалифицираният труд в завода да печели повече спрямо 
много от другите алтернативи – било то сезонна работа в чужбина или на морето, селскостопански труд и т.н. 
Нека сега погледнем към най-динамичния сектор – информационни и комуникационни технологии (ИТ), през 2018 г. той 
създава най-много работни места (+4593 наети), а 
заплатите са 2,7 пъти по-високи от тези в преработващата промишленост. 
Към това можем да прибавим и сектора на професионалните дейности (+2083 наети), където попада аутсорсингът и 
заплатите са 1,6 пъти над тези в преработващата промишленост. В тези сектори обаче София е абсолютен лидер – ръстът 

https://ime.bg/bg/articles/promishlenost-i-informacionni-tehnologii-koi-oblasti-drypnaha-napred/
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на наетите в ИКТ сектора в столицата за 2018 г. е 3929 души, на следващо място е Пловдив с ръст от 400 души и Варна с 261 
души. Всички други имат пренебрежим ръст или дори спад. 
Общо наетите в ИКТ сектора през 2018 г. в тези три водещи области се разделят така: София – 79 050 наети, Пловдив – 4409 
наети и Варна – 3796 души. Следващите области по тежест в ИТ сектора са Бургас (1230 наети), Русе (890 наети), Велико 
Търново (830 наети) и Стара Загора (695 наети) не регистрират осезаем ръст на наетите през 2018 г. В тези градове има 
изпреварващ ръст на заплатите в ИТ сектора, което показва положителна динамика, но все още липсва отчетливият ръст в 
наетите, който например се наблюдава в Пловдив в последните 4-5 години. 
Общата картина в тези два сектора е, че преработващата промишленост има по-ясно изразен регионален характер, като 
Южният централен район дърпа напред – първо с 
Пловдив и Смолян, а през последната година с добри данни за Пазарджик и Хасково. 
София и индустриалните зони около столицата също показват много добра динамика през 2018 г.  
В ИТ сектора столицата продължава да е абсолютен лидер, което дърпа и заплатите нагоре. Единствено Варна и Пловдив 
успяват за поредна година да имат осезаем ръст в наетите в информационните технологии и това дава своя ефект върху 
заплатите. Вторичните центрове като Бургас, Русе и Велико Търново все още не успяват да се закачат отчетливо за 
динамиката на ИТ сектора. Потенциалът обаче го има – подкрепен и от различни новини през текущата 2019 г., така че би 
било напълно очаквано да видим раздвижване в най-кратки срокове. 
 
√ Според Горанов България ще влезе в чакалнята на еврозоната до края на април  
Финансовият министър Владислав Горанов смята, че е възможно до края на април България да бъде приета в механизма 
ЕРМ 2, така наречената чакалня на еврозоната. Мнението си заяви на празненство, организирано от банкери по повод 
професионалния им празник. 
"Още малко работа имаме да свършим, но знаем какво точно трябва да свършим", каза Горанов в приветствието си, 
цитиран от "Капитал". 
"Смятам, че нашият шанс да бъдем по-интегрирани в европейските финансови институции е голям. Да, те ни нямаха 
толкова доверие, но минахме през такъв тип тестове, които едва ли и техните системи биха издържали", каза финансовият 
министър. 
Управителят на БНБ Димитър Радев обяви на същото събитие, че не по-маловажно от влизането в структури на еврозоната 
е самият процес, свързан с полагането на усилия по приемането. По думите му идващата 2020 г. няма да е по-лесна за 
сектора. 
Прогнозата на банкерите за представянето на сектора през тази година е, че резултатът ще е също толкова висок, колкото 
миналогодишният, посочва изданието. 
 
√ "Топлофикация София" е далеч от фалит, обяви директорът й  
Топлофикация София" е предприятие, което работи сравнително добре, обслужва редовно дълговете си, обслужва 
клиентите си относително добре, има много добра събираемост на вземанията. Като цяло мисля, че е много далеч от 
фалит. 
Така описа ситуацията в компанията новият й директор Александър Александров в ефира на Дарик като посочи, че 
заварената от него реалност е далеч от това, което е чувал за дружеството преди да влезе в него като мениджър. 
Посочи, че дългът от 600 млн. лв. към Българския енергиен холдинг, който е за доставка на природен газ и бе към 
"Булгаргаз", се обслужва редовно след като е бил разсрочен във времето, а текущите задължения за горивото се обслужват 
макари със закъснение след събирането на сумите, дължими от клиентите. 
Плащането става с около два месеца закъснение, така че когато говорим за задължения, трябва да говорим за тези 600 
млн. лв., обяви Александров. Посочи, че все пак те пречат за взимането на заем, който да се инвестира в инфраструктурата. 
Това е и причината да се търси чуждестранен мениджър, който да управлява дружеството и да е.инвестира. 
Според Александров сума от порядъка на настоящите задължения на дружеството трябва да се инвестира в допълнителна 
когенерация, за да се вдигне 4-5 пъти производството на ток. 
В момента произведената от дружеството електроенергия се продава на енергийната борса от дружество-посредник, 
свързано с бизнесмена Христо Ковачки, но наскоро бе взето решение от 1 януари топлофикацията сама да продава тока 
си. 
Новият директор обясни, че когато се ползва посредник, той гарантира цена целогодишно, която не се влияе от флуктуации 
на борсата и затова е избран този по-консервативен подход на предишното ръководство. 
Посочи, че когато през пролетта енергийният регулатор е определял цените, той е калкулирал в цената на парното 11 лв. 
за въглеродните емисии, които "Топлофикация" трябва да купува, а те струват 28 евро. Така при предвидени 10 млн. лв. за 
целта, дружеството трябва да плати 50 млн. лв., което също е част от финансовите проблеми. 
 
√ Повече българи смятат Китай, а не САЩ за водещата икономическа сила  
Повече хора в България смятат, че Китай е водещата икономическа сила в света, отколкото са смятащите, че това са 
Съединените щати. 
Това сочат данни от проучване на "Пю рисърч център". В публикуваните резултати въпросът "Коя от следните мислите, че 
е днес водещата икономическа сила в света - САЩ, Китай, Япония или страните от ЕС?" е само част от изследването. Той 
показва, че сред анкетираните страни в Източна Европа (Румъния, Молдова и Западните Балкани не са включени), както и 
в Италия, преобладаващият отговор е САЩ. 
От анкетираните европейски държави (голяма част от ЕС) повечето в Западна Европа са посочили Китай. Такъв отговор, 
освен Великобритания, Франция, Германия, Испания и Швеция, е дала и Чехия. Същият е изборът на анкетираните в Русия, 
а извън континента - в Канада, Индонезия и Австралия. 

https://www.capital.bg/biznes/finansi/2019/12/07/4002421_goranov_bulgariia_shte_vleze_v_erm_ii_do_kraia_na_april/
https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/
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В Полша, Литва, Словакия, Унгария, Украйна, Гърция и Турция даденият отговор е "САЩ". Това прави 
България единствената държава в региона, където респондентите са посочили именно Китай. 
Все пак в повечето останали държави, включени в проучването, САЩ преобладават като отговор. Списъкът включва и 
Мексико, Бразилия, Аржентина, Тунис, Нигерия, Кения, Южна Африка, Израел, Индия, Япония, Южна Корея и Филипините. 
Единствено в Ливан равен брой респонденти са посочили САЩ и Китай. 
 

 
 
Изследването обхваща 38 426 души в 34 страни и е осъществено между 13 май и 2 октомври 2019 г. 
Кой избира Китай, САЩ, Европа и Япония 
В България разбивката на отговорите (която не включва "Не зная" и част от възможностите с по-нисък резултат) сочи, че 34 
на сто са избрали Китай, попитани коя е водещата икономическа сила. Следват САЩ с 30%, Европейският съюз - с 9% и 
Япония - с 5 на сто. В Евроба обаче има редица страни, които много по-недвусмислено са гласували за Китай - Герчавия 
(53%), Холандия (49%), Франция (48%), Чехия (41%) и други. В Германия са най-малкият дял европейци, избрали САЩ (24 
на сто). Само в Европа резултатът на Китай е толкова висок. 
В Гърция (45%), Италия (43%), Полша (43%) и Литва (42 на сто) са и най-големите в Европа проценти за САЩ. ЕС е определян 
като водеща икономическа сила от 15% от холандците и литовците, 14% от германците и по 13 на сто от словаците и 
поляците (същият е делът на турците) и едва 3% от италианците. Във Великобритания, която е на път да напусне ЕС, така 
са отговорили 10 на сто. В Литва и Испания по 10 на сто са посочили Япония, за която най-високите проценти в цялата 
анкета са от Филипините (25%) и Индонезия (22%). 
 
 

https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/pg_2019-12-05_balance-of-power_0-02/


10 

 

 
 
Новото изследване показва, че "особено в нововъзникващите пазари хората гледат в голяма степен положително на 
икономическата позиция на Китай. Хората в общи линии гледат на растящата икономика на Китай като на добро нещо за 
страната си и вярват, че Китай има преобладаващо положително влияние върху икономическите въпроси на страната". 

https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/chinas-economic-growth-mostly-welcomed-in-emerging-markets-but-neighbors-wary-of-its-influence/pg_2019-12-05_balance-of-power_1-01/
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Дори в страните, които приветстват икономическия растеж на Китай, военната му мощ обаче не се възприема по същия 
начин. Освен това съседите на Китай, а и като цяло страните от Азиатско-тихоокеанския район, са склонни да гледат с лошо 
око както на икономическия, така и на военния възход на най-многолюдната държава. Същите държави в по-голяма степен 
от много други са склонни да гледат положително на американското икономическо влияние. 
От Тунис, Ливан и Нигерия до Мексико преобладава мнението, че както нарастващата икономика, така и инвестициите от 
Китай са нещо положително. В Нигерия например с "да" са отговорили съответно 83 и 82%, в Израел - 61 и 60 на сто. 
В развитите страни (от които, както сочат данните, голяма част в Европа смятат Китай за по-голямата икономическа сила) 
същевременно одобрението за Китай е по-слабо и това се отнася за държави, за които са по-важни човешките права и 
ниската толерантност за корупцията. 
Сред изследваните 34 държави, посочва "Пю", тенденцията е мнозинствата в държавите да смятат, че както САЩ, така и 
Китай имат значително влияние върху икономическите им условия. "Но когато се оценява това влияние, повече хора 
казват, че (влиянието) на Китай е положително, отколкото казващите същото за САЩ." Налага се и изводът, че държавите, 
които посочват САЩ като водеща икономика, предпочитат връзките с тях, отколкото с Китай (България обаче не е посочена 
в конкретната графика на "Пю"). 
Доволните и недоволните от икономиката 
Едновременно с това, "когато се говори за страните, които са най-голяма заплаха... както САЩ, така и Китай изникват като 
основна причина за притеснение сред изследваните страни," макар данните да варират по региони - САЩ са по-голяма 
заплаха в Близкия изток и Северна Африка, а Китай - в Азиатско-тихоокеанския регион. 
"Положителното" и "отрицателното" отношение към Китай варират - при медианно одобрение 40% (стойността, от която 
половината страни числото е по-малко, в другата половина по-голямо) и неодобрение 41 на сто контрастите между 
отделните страни могат да са големи. Одобрението сред българите, споменато вече в предишно изследване на "Пю", е 55 
на сто. Ново в настоящото проучване е установената връзка между търговията с Китай и отношението към него - "по-
големият процент на вноса от Китай е свързан с по-отрицателни възгледи за Китай". Фактор за положителни възгледи 
спрямо Китай е по-голямото удовлетворение от собствената икономика. 
Разликата не е толкова голяма в България, но и тук 52% от недоволните от икономиката и 62 на сто от доволните гледат 
благосклонно на Китай. 
Слабо обаче е доверието към китайския президент Си Цзинпин (медианната стойност на смятащите, че могат да му се 
доверят за правилно решение, е 29 на сто, докато тези, у които липсва такова доверие, са 45 на сто). В САЩ, Канада и 
Западна Европа над половината от респондентите са отговорили, че му нямат доверие, но резултатите му са по-добри на 
юг от Сахара и в някои от изследваните близкоизточни държави. 
 
 

https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/04/3971856_bulgarite_sa_sred_evropeicite_s_nai-dobro_otnoshenie/
https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/10/04/3971856_bulgarite_sa_sred_evropeicite_s_nai-dobro_otnoshenie/
https://www.pewresearch.org/global/2019/12/05/attitudes-toward-china-2019/
https://twitter.com/FactTank/status/1202631239330619392/photo/1
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√ Френският премиер обяви, че ще завърши пенсионната реформа  
Френският премиер Едуар Филип изрази твърда решителност да завърши планираната пенсионна реформа, но лидерът на 
Общата конфедерация на труда Филип Мартинез заяви, че ще се бори докато планът не бъде оттеглен. Двамата дадоха 
интервюта, публикувани вчера и цитирани от Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА. 
Френската транспортна система е парализирана четвърти ден от стачката срещу реформата. 
"Твърдо решен съм да доведа докрай тази пенсионна реформа и ще го направя с уважение и отговаряйки на опасенията 
на хората", каза премиерът пред седмичника "Журнал дю диманш". 
"Ако днес не приемем цялостна, сериозна и прогресивна реформа, то утре някой друг ще го направи, но наистина 
брутално", коментира Едуар Филип. 
В петък той обяви, че на 11 декември (сряда) ще представи подробни параметри на пенсионната реформа. 
Филип Мартинес каза пред същото издание, че неговият синдикат ще продължи протеста, докато правителството не се 
откаже от плана. "Ще продължим, докато планът не бъде оттеглен", предупреди профсъюзният лидер. 
"Нека (Филип) се вслуша в гнева на хората. Нека каже, че само идиотите никога не променят мнението си. Нека се върне в 
изходна позиция", заявява Мартинес. По думите му "няма нищо добро" в правителствения план за реформа. 
Президентът Еманюел Макрон иска да въведе пенсионна система с равни права за всички и да премахне подсистемите, 
при които някои работници в железопътния транспорт и други сектори могат да се пенсионират в началото на 50-те си 
години, с едно десетилетие преди останалите, припомня "Ройтерс". 
Снощи Макрон се срещна в Елисейския дворец с министрите, ангажирани с проекта за пенсионна реформа, предадоха 
агенциите. 
 
Клуб Z 
 
√ Захариева: Не е тайна, че Русия има геостратегически интерес на Балканите 
Изказванията на Путин за "Турски поток" пък нямали общо с изгонването на българския дипломат  
"Ние много говорим за европейска перспектива, много говорим за сътрудничество в НАТО, но в същото време виждате, че 
европейската перспектива се бави. Много говорим и за влиянието на други държави, не само на Русия. Не е тайна, че не 
само Русия има геостратегически интерес към Балканите. Имат и страни от Близкия изток, има и Китай, има и Турция". 
Това заяви българският вънпен министър Екатерина Захариева по време на конференцията "Западни Балкани", която се 
проведе в НДК, предава "Фокус".  
Според външния министър изказванията на президента Путин за "Турски поток" нямат нищо общо с изгонването на 
българския дипломат от посолството ни Москва. Руското правителство обяви, че е решило да изгони българина като 
реципрочна мярка на действията на София, която също преди време експулсира човек от мисията на Москва.  
"Очаквано беше, въпреки че много се забави реакцията на руската страна. Още в края на октомври говорителят на външно 
министерство направи съвсем кратък коментар тогава, когато ние обявихме за персона нон грата техен дипломат, че най-
вероятно тяхната реакция ще бъде реципрочна мярка, така, както стана с Германия. Така че няма връзка". 
Тя обясни, че кой да бъде изгонен от българската мисия в Москва, зависи само от руските власти. 
"Те посочват, като идеята е наистина да бъде от същия ранг. Те посочват кой точно дипломат да бъде определен за персона 
нон грата". 
Захариева говори дълго и за ролята на България в опита на Северна Македония и Албания да започнат преговори за 
присъединяване към Европейския съюз.  
"Ние наложихме темата за Западните Балкани като приоритет на целия ЕС. Почти не минава седмица без да има някъде 
из Европа организиран форум или конференция, свързани с темата за интеграцията на Западните Балкани". 
"Няма да бъде скромна. За това не малка заслуга има България." 
Вината за така или иначе незапочналите преговори на двете държави обаче, не била само в Европейския съюз. 
„Не считам, че вината за това е само на Европейския съюз. Голяма отговорност и много голяма роля трябва да играят и 
страните от Западните Балкани. Когато искаш да бъдеш част от най-демократичния и успешен проект, трябва да 
изпълняваш критериите за това. Разбирам, че част от тези реформи са трудни, болезнени и скъпи, минали сме през този 
процес не чак толкова отдавна. Тогава, когато през тези години част от реформите в тези държави са били само на думи, 
по-скоро действия са предприемани в обратна посока - влошаване на добросъседски отношения, неприсъединяване към 
общата политика за сигурност и отбрана на ЕС". 
 
√ Управителят на БНБ: Българската икономика расте с едни от най-високите темпове в ЕС 
Банките ни ще останат стабилни и догодина, независимо от неблагоприятната външна среда, каза Димитър Радев 
„Резултатите в банковия сектор се подобряват за четвърта поредна година, кредитната активност е един от основните 
фактори за икономическия растеж в България, който е един от най-високите в ЕС. Показателите на банките се подобряват, 
включително рентабилността. Лошите кредити намаляват”. 
Така описа ситуацията в банковия сектор управителят на БНБ Димитър Радев пред Нова тв. 
„Основни индикатори като капиталова адекватност, ликвидност са над средните за ЕС. Очакването ми е, че българската 
икономика и българските банки ще останат стабилни през следващата година, независимо от неблагоприятната външна 
среда”, продължи той. 
Управителят на БНБ определи като „реалистична оценка” предвидения от правителството растеж от 3-3,5% за 2020 г. 
„Това е добра новина. Всички данни показват, че българската икономика расте с едни от най-високите темпове в 
ЕС”, добави управителят на БНБ. 
По думите му основните предизвикателства остават проблемите в световната търговия, Брекзит, военните конфликти. 
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„Тези развития в световната и регионалната икономика и в политическия живот, може да имат своето отражение, но има 
неща, които ни правят умерени оптимисти. ЕЦБ обяви, че ще започне дългоотлагания преглед на паричната политика. Това 
е изключително важно упражнение. Очаква се това да даде отговори на много въпроси. Освен това има ангажимент за 
конкретна дискусия по отношение на това, което трябва да се прави с поддържащия икономически растеж”, обясни 
управителят на БНБ. 
За следващата година той заяви, че няма да има резки движения в лихвените равнища. 
 
√ "Файненшъл таймс": България привлича рекордни технологични инвестиции 
Според световното делово издание страната ни се оформя като "ъгъл на източноевропейската Силиконова долина" 
България, най-бедната държава в ЕС, привлича прилив на зелени инвестиции в информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ), спомагайки за по-голямо увеличение на трансграничния приток, пише в статия да страната ни 
"Файненшъл таймс". 
Изданието припомня, че откри технологичен център в София през април 2019 г. със 110 служители. Други неотдавнашни 
инвеститори включват Facebook и Световната банка, като през тази година и те отвориха офиси в българската столица, 
предоставящи ИКТ услуги. 
България получи рекордна сума на чуждестранни инвестиции в софтуер и ИКТ услуги през 2018 г., като най-малко 16 
проекта бяха оценени на 240 млн. щатски долара, предимно в София. Чуждестранните инвестиции в сектора нарастват 
непрекъснато от 2015 г. насам според fDi Markets, емисия за данни на "Файненшъл таймс", която проследява съобщения 
на чуждестранни компании за инвестиции на зелено, което води до нови предприятия и работни места. 
„Разгледахме редица места в Азия, Европа и Обединеното кралство, преди да изберем България“, каза Кейт О'Риордан, 
главен служител за продукти и информация на "Файненшъл таймс", при откриването на новия център. 
 „Дългогодишната репутация на София като център за технически постижения наред с родословието в данните и в 
изкуствения интелект и появата й като технологична столица на Балканите я направи незаобиколима дестинация.“ 
За петте години преди 2015 г. чуждестранните инвестиции в сектора на ИКТ в България са били само в пет проекта 
средногодишно. Оттогава страната се превърна в главна цел за чуждестранни инвестиции, привличайки 30 на сто от всички 
проекти през миналата година според fDi Markets. 
България има дълга традиция в секторите на ИКТ и електроника, която датира от времето на комунизма. Секторът на ИКТ 
е имал продажби от 3,2 милиарда долара през 2018 г., увеличение на годишна база с 45 на сто, според Международната 
корпорация за данни. В него има повече от 12 000 компании, от които 90 на сто са в София, където работят 50 000 души, 
според софийската агенция за инвестиции. Около 70 на сто от компаниите продават услугите си само за износ според 
американското министерство на търговията. 
„Ние разпознахме потенциала на София като технологичен център на световна класа през 2015 г.“, каза Стивън Гарднър, 
главен служител и доставчик на британската компания за спортни данни Genius Sports Group, в чийто български офис 
работят 320 души. 
Той каза, че е вероятно служителите в офиса да се удвоят през следващите няколко години. 
„Въпреки че е все по-конкурентоспособна, България продължава да предоставя достъп до дълбок резерв от таланти за 
развитие на технологии и продукти.“ 
Близо половината от инвестициите "на зелено" в България от 2018 година са използвани за разширяване на съществуващи 
съоръжения, особено за проекти с висока добавена стойност за научноизследователска и развойна дейност. Най-голям 
тласък на инвестициите са дали наличната квалифицирана работна сила и икономическия растеж на страната, показва 
анализът на ефДиай маркетс. 
България предлага високоскоростни интернет услуги, които са сред най-бързите в Европа, плосък данък от 10 процента 
върху корпоративните приходи и личните доходи, както и конкурентни разходи за труд и живот. 
Страната е на второ място в ЕС по брой на жените в ИКТ сектора - около 45 процента в началото на 2018 година, законите 
й улесняват издаването на лицензи за компании в сектора на информационните технологии, отбелязва още вестникът. 
По-голяма част от чуждестранните инвестиции в българския технологичен сектор през последните две години идват от ЕС 
и САЩ, цитира изданието данни на ефДиай маркетс. 
Страната освен това е облагодетелствана от близостта си до Румъния и Сърбия, образувайки технологичен триъгълник, 
който е наричан Силициевата долина на Югоизточна Европа. Инвестициите към технологичния сектор в Букурещ също са 
нараснали пропорционално от 2015 година, пише вестникът. 
Според регионалния икономист в Европейската банка за възстановяване и развитие Яков Милатович България обаче има 
още работа за вършене в сравнение с някои държави от ЕС. България е слязла 25 места надолу в класацията на Световната 
банка "Да правиш бизнес" за последните пет години, а други страни бележат подобрение, припомня в."Файненшъл таймс". 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Парламентът поиска от правителството план за развитие на медийната среда  
Народното събрание възложи на Министерския съвет до 31 март 2020 г. да предложи на парламента план за развитие на 
медийната среда в България, който да съдържа и модел за финансиране на обществените медии, гарантиращ финансовата 
и редакционната им независимост. Решението беше взето единодушно със 120 гласа "за" след разисквания по питането 
на Антон Кутев от левицата към министъра на културата Боил Банов относно политиките за гарантиране на свободата на 
словото в България, предаде БТА.  
В дебата преди решението министърът на културата Боил Банов обяви, че "правителството активно се опитва да даде 
условия и яснота за развитие на обществените медии, които са ключът към плурализма" и подкрепи твърдението си с 
решението на премиера печатът да се разпространява и от "Български пощи" от началото на следващата година, както и 
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решението на парламента от вчера до 31 март правителството да внесе законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за радиото и телевизията за привеждането му в съответствие със Закона за публичните финанси и правилата на 
държавните помощи.  
Колкото до частните медии, според Банов "всякакви допълнителни регулации са извън контекста на демократичните 
процеси на развитието на държавата."  
Тома Биков от ГЕРБ отбеляза, че проблемът не е само български, и посочи трансформацията на медиите в световен мащаб. 
Всяка частна медия на първо място цели да спечели пари и оттам нататък да защити и своите интереси. Така ние ставаме 
свидетели на един плурализм, който обаче не се осъществява в една медия, която дава всички гледни точки, а се 
осъществява през различни медии, които внушават своята гледна точка, коментира той. Плурализмът съществува обаче в 
обществените медии, там, където държавата участва, където обществото със своите пари участва, смята Биков. Затова 
според него най-важното е да се запазят обществените медии.  
Според Йордан Цонев от ДПС първото условие да има свобода на словото е да има колкото се може по-малко регулация, 
второ - да има прозрачност: "who is who", да е ясно финансирането и какви са зависимостите от него и освен това да се 
знае как се управляват обществените медии. Той припомни, че парламентът вече е приел закон за осветляване на 
собствеността на медиите и закон за офшорните компании, в който има забрана да притежават медии. По отношение на 
частните медии извън тези регулации, всяка друга регулация е с единия крак регулация, с другия - ограничаване на 
свободата, посочи той. "Основният проблем според мен е, че България не заслужава 111-то място, което дължим на Сорос 
организациите и на подопечната им "Репортери без граници", коментира Цонев. Той смята, че темата за монопола в 
разпространението и въобще притежанието на медии "си е чиста дъвка".  
Обществената функция на частните медии трябва да бъде стимулирана, включително финансово, с всички правила, които 
изброихте, и прозрачност, коментира в отговор Антон Кутев от "БСП за България".  
Според Юлиан Ангелов от "Обединени патриоти" "България сигурно е номер едно по всички класации по свобода на 
словото, защото всеки може да каже каквото си иска, всеки може да направи медия каквато си иска." Проблемът е 
обективността на медиите, дали изпълняват поръчки или не, посочи той. По думите му не е тайна, че немалка част от такива 
международни организации, които правят класации, са финансирани от кръгове, които поддържат определени идеологии. 
Според него темата трябва да бъде как да се спрат фалшивите новини и тенденции за налагане на такива идеологии.  
Крум Зарков от левицата го репликира, че свободата на словото не е всеки да каже каквото си иска, а да се създадат условия 
професионалистите да отразяват обективната истина. Според него единственият начин да се преборят фалшивите новини 
е с авторитета на изданията и на журналистите.  
Независимият депутат от "Атака" Павел Шопов пък обърна внимание на актуален случай с народен представител, задал 
неуместен въпрос на репортерка. Всички гледахте на телефона си този случай и много се подхилквахте, обърна се той към 
колегите си в залата. Шопов обаче отбеляза, че вместо да се потърси отговорност на този депутат, ръководството на НС 
отнема акредитацията на тази репортерка и телевизия "Алфа" е лишена от правото си да отразява случващото се в 
парламента. 
 
√ Поправката срещу Airbnb мина - ще спират онлайн платформи, ако предлагат некатегоризирани места за настаняване  
Онлайн платформи ще бъдат спирани, ако предлагат некатегоризирани или нерегистрирани места за настаняване. Това 
решиха депутатите с приети на второ четене промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г., информира БТА.  
Предложението, станало известно и като анти Airbnb на депутатите Менда Стоянова от ГЕРБ и Валери Симеонов от 
„Обединените патриоти“, гласувано в зала, дава възможност регистрацията на местата за временно настаняване да се 
извършва от кметовете на общини или от оправомощени от тях длъжностни лица. Онлайн платформите пък се задължават 
да предлагат „категоризирани“ или „регистрирани“ обекти за краткосрочно настаняване. Това със сигурност ще се отрази 
на разрастващия се бизнес на популярната международна платформа, която предлага споделени места за настаняване по 
цял свят - най-вече лични жилища.  
Контролът по предлаганите услуги ще се извършва от министъра на туризма или оправомощено от него длъжностно лице, 
които ще могат да се обърнат с искане до районния съд за спиране на дадена платформа, ако тя предлага обект, който не 
е регистриран. 
Предвижда се при две повторни нарушения в рамките на месец, платформата да бъде спирана за срок от две седмици. 
Ще се налагат и глоби, като за физическите лица те ще бъдат между 500 и 5000 лева, а за юридическите лица и едноличните 
търговци - имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.  
 
√ АПИ напомня: През януари и февруари изтича валидността на над 1 милион годишни е-винетки  
С наближаване на Коледните и Новогодишни празници, когато много шофьори тръгват на път, Агенция „Пътна 
инфраструктура“ напомня на водачите на автомобили, че  могат проверят валидността на електронната винетка на 
сайта  www.bgtoll.bg. 
От бутона „Проверка на винетка“, чрез въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е 
регистриран той, всеки може да получи информация за крайния срок на електронната винетка, независимо откъде е 
купена – от търговски обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът 
може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни 
начална дата на валидност. 
Собствениците на автомобили, които имат е-винетки, издадени чрез Агенцията за социално подпомагане, могат да 
проверят валидността им на сайта на АПИ – https://social.api.bg. Бутонът е с надпис „Проверка на е-винетка, издадена чрез 
Агенция за социално подпомагане“. Информацията за срока на годишната безплатна винетка се появява след въвеждане 
на регистрационния номер на автомобила. 

http://www.bgtoll.bg/
https://social.api.bg/
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През януари и февруари 2020 г. изтича срокът на над един милион годишни е-винетки за леки автомобили. Цените на е-
винетките за всички категории пътни превозни средства остават непроменени и през 2020 г. Собствениците или водачите 
на леки коли може да купят уикенд винетка за 10 лв., седмична – за 15 лв., месечна – за 30 лв., тримесечна – за 54 лв. или 
годишна – за 97 лв. 
Камионите и автобусите с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т ще продължат да ползват е-винетка до 
въвеждането на тол системата, не по-късно от 1 март 2020 г. Цените на дневните, седмичните и месечните винетките за 
тях остават без промяна. Дневната винетка за всички превозни средства над 3,5 тона струва 23 лв. 
За превозните средства с обща технически допустима максимална маса между 3,5 и 12 т, екокатегория Евро 0, I или II, 
седмичната е-винетка остава 53 лв., а месечната - 105 лв. За екокатегория Евро III, IV, V или EEV – седмичната е-винетка е 
40 лв., а месечната – 80 лв. 
Седмичната винетка за тежкотоварните камиони с маса над 12 т и с екокатегория Евро 0, I или II струва 87 лв., а месечната 
– 174 лв. За емисионен клас Евро III, IV, V или EEV седмичната винетка е 67 лв., а месечната – 134 лв. 
Е-винетки могат да бъдат купени по няколко начина, предлагани от АПИ – чрез сайта bgtoll.bg, чрез мобилното му 
приложение, както и на пунктове за продажба – на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с 
карта. Гишета има на 13 контролно-пропускателни гранични пункта, както и в 27 Областни пътни управления в цялата 
страната. Терминалите за самотаксуване са близо 500 на брой. 
 
√ Мария Габриел: Мястото на Западните Балкани е в Европейския съюз  
Българският еврокомисар Мария Габриел и евродепутатът Ангел Джамбазки откриха международната конференция 
"Западни Балкани", която се състоя в София, съобщиха организаторите на събитието, цитирани от БТА. 
Организатори на форума са Фондацията за европейска реформа New Direction, вицепрезидент на която е членът на EП и 
на Групата на Европейските консерватори и реформисти и заместник-председател на ВМРО Ангел Джамбазки, и 
Международният републикански институт (IRI). 
"Основна цел на днешната среща е да формулираме няколко важни за България и региона тези. Първата от които е 
задължителната интеграция и вписване на братски наши държави като Македония, Албания, Косово, Сърбия в 
общоевропейския разговор и Европейския съюз. Ще проведем разговори за това какви са нашите отношения и какво 
трябва да се постигне. За нас българите е изключително важно да водим този разговор през правата и законните интереси 
на нашите сънародници в тези държави", е заявил Джамбазки, цитиран в съобщението. 
Той е добавил, че по време на събитието трябва да се формулира още веднъж недвусмислена българска позиция по 
отношение на нашия интерес на Балканите. 
"Като започнем от Македония, която аз никога няма да нарека нито Северна, нито Южна, нито Горна, нито Долна. Тя за нас 
е братска втора Българска държава на Балканите. Българската политика по отношение на Македония е колеблива от 
десетилетия. А ВМРО съществува, защото Македония е външнополитически въпрос. Радвам се, че успях да привлека както 
моите съюзници от Европейските консерватори конформисти, така и да върнем на Балканите Републиканския институт на 
САЩ, да ги запознаем с нашата гледна точка и да ги привлечем за съюзници", е допълнил евродепутатът. 
Според него основната задача е признаването и гарантирането на правата и законните интереси на българската общност 
в Северна Македония. 
По думите на Джамбазки целият разговор в момента се върти около историята, а историята е безспорна, основава се на 
историческите извори. "Остава впечатлението, че нашите приятели се опитват да ни оставят само в тази тема, като спорят 
за безспорните исторически факти. Всъщност голямата задача в момента е да се формулира българската общност в 
Македония. Включително и през конституционни промени, защото в конституцията на Македония има няколко 
държавнотворни елемента и народа, между които албански, египетски, но българския отсъства. Това трябва да бъде 
променено и поправено", е казал още Ангел Джамбазки. 
Мария Габриел е подчертала, че мястото на Западните Балкани е в Европейския съюз. "Каквото и да се случи по отношение 
на политическата част на този процес, ние трябва да продължим не само да го заявяваме, но да имаме все повече 
конкретни общи инициативи и действия, които да показват, че има грижа за региона. Защото, ако Европейският съюз не е 
в региона, други ще бъдат. За това е много важно, че новата Европейска комисия дава ясна заявка, че Западните Балкани 
ще бъдат един от водещите приоритети", е казала Габриел, цитирана в съобщението. 
Тя е подчертала, че след земетресението в Албания, Европейският съюз е бил сред първите помогнали, като са отделени 
15 млн. евро. 
Тя е наблегнала на необходимостта от инвестиции, защото, по думите на Габриел, няма местна икономика, няма държава, 
която може да се развива без тях. "Да се наблегне на инвестицията в талантите, защото изтичането на мозъци е много 
сериозен проблем в този регион. И, разбира се - голямата тема за сигурността", е посочила Габриел. 
Тя е изразила задоволство от резултатите от цифровата програма за Западните Балкани и намаляването със 70 процента 
на цените на роуминга. 
"С финансиране от 8 млн. е създадена регионална академия за киберсигурност, над 6 дигитални иновационни хъба. За мен 
обаче е важно да продължим в рамките на ресора, който ми е отреден, с много по-конкретни инициативи. Давам пример 
с програмата Еразъм+. Само двама от партньорите ни в региона са част от Евазъм+ - Северна Македония и от февруари 
тази година Сърбия. Би било добро и важно послание за младите хора от региона да се включат в цялата част на 
програмата. Защото за момента им казваме "вие сте чужденци за Европейския съюз", тъй като те участват само в частта на 
програмата, свързана с третите страни", е казала още Мария Габриел. 
Тя е изразила надежда, че ще се инвестира много сериозно в иновациите. "По програмата "Хоризонт Европа" може да се 
изпрати силно послание за хората, работещи в научните изследвания - за рака, здравеопазването, селските райони. Има 
такива проекти, но са съвсем в началото. Нужни са много повече инвестиции, свързани с даването на перспективи на 
малките компании, е посочила Габриел и е допълнила, че това е нещо, което ще е добре да бъде направено в рамките на 
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новия мандат. Според нея след цифровата програма за Западните Балкани е дошло време за иновационна програма за 
Западните Балкани. 
 
√ Зелена вълна на световните борси в края на седмицата  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранната търговия, след като 
коментарите на Тръмп за преговорите с Китай вдъхнаха известно спокойствие в края на една иначе бурна седмица, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 1,55 пункта, или 0,38%, до 404,21 пункта, като печалби регистрираха 
баките, технологичните фирми и търговците на дребно. Въпреки това индексът е на път да запише най-големият си 
седмичен спад от два месеца насам на фона на слабите икономически данни за Еврозоната. 
Немският DAX регистрира слаб ръст от 18,48 пункта, или 0,14%, до 13 3073,27 пункта, на фона на поредните разочароващи 
данни за заводското производство в Германия. Промишленото производство в страната се е свило с 1,7% през октомври 
спрямо предходния месец. НА годишна база индустриалното производство е спаднало с 5,3% спрямо септември, когато 
бе регистрирано понижение от 4,5%. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 51,57 пункта, или 0,72%, до 7 189,42 пункта. Индексът обаче 
също е на път да запише най-големия седмичен спад от началото на октомври, след като силния паунд се отрази негативно 
на компаниите, разчитащи на износа. 
Френският CAC 40 напредна с 23,16 пункта, или 0,40%, до 5 824,71 пункта. 
„На пазарите има предпазлив оптимизъм“, коментира Дейвид Мадън последните сигнали от страна на Доналд Тръмп за 
търговското споразумение с Китай. „Акциите поскъпват, но никой не подхожда особено агресивно към тях, тъй като 
сделката все още не е финализирана“. 
Инвеститорите се подготвят за нова бурна седмица, която ще бъде белязана от парламентарните избори във 
Великобритания на 12 декември. 
Секторът на луксозните стоки записа леко повишение, като акциите на Kering поскъпнаха с 1,28%, въпреки че шефът на 
Moncler омаловажи спекулациите за придобиването на компанията от френския моден гигант. Книжата на Moncler 
поскъпнаха с 1,81%. 
Акциите на Marks & Spencer поскъпнаха с 3,58%, след като J.P Morgan повиши рейтинга си за книжата на компанията от 
“underweight” до “neutral”. 
Скромен ръст на Уолстрийт 
Основните американски борсови индекси регистрираха минимален ръст в четвъртък на фона на данните за безработицата 
в САЩ и противоречивите сигнали за преговорите между Вашингтон и Пекин. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 28,01 пункта, или 0,10%, до 27 649,78 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 се повиши с 4,67 пункта, или 0,15%, до 3 117,43 пункта. Индексът на високотехнологичните Nasdaq напредна 
с 4,03 пункта, или 0,05%, до 8 570,70 пункта. По време на сесията индексите се колебаеха между леки повишения и 
понижения, опитвайки да намерят посока. 
Dow бе подкрепен от Nike, чиито акции поскъпнаха с 2,21%, след като Godman Sachs повиши рейтинга си за книжата на 
производителя на спортни стоки. Акциите на Apple също тръгнаха нагоре, записвайки ръст от 1,47%. Секторите на 
комуникационните услуги и технологии нараснаха с по 0,4%, давайки тласък на S&P 500. 
Заявленията за помощи за безработица в САЩ са възлезли на 203 000 през последната седмица, съобщиха Министерството 
на труда на САЩ. Това е под очакваните 215 000 молби от анализаторите, анкетирани от Ройтерс, и най-ниското ниво за 
последните 7 месеца. Тези данни успокоиха притесненията, които бяха породени от разочароващият резултат за новите 
работни места, разкрити от частния бизнес през ноември. 
Колебливите повишения в четвъртък идват на фона на разнопосочните сигнали за търговския конфликт между САЩ и 
Китай. В сряда Dow се повиши с близо 150 пункта, след като Блумббърг съобщи, че двете страни са близо до постигане на 
споразумение относно размера на митата, които ще бъдат отменени като част от т.нар. „първа фаза“ на търговската сделка. 
Американският президент Доналд Тръмп заяви в сряда, че преговорите „вървят много добре“. Тези два фактора помогнаха 
на индексите да прекратят тридневната си губеща серия, която от своя страна бе резултат от по-ранен коментар на Тръмп, 
в който той каза, че може да отложи подпписването на споразумението до края на президентските избори в САЩ през 
2020 г. 
Китай и САЩ разполагат с 10 дни, за да финализират сделката, преди да влязат в сила новите американски мита върху 
вноса от Китай, които ще засегнат стоки на стойност 156 млрд. долара. 
Печалби в Азия 
Основните борсови индекси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха повишения в петък на фона на последните 
развития в търговските преговори между САЩ и Китай, предаде Маркетуоч. 
Говорителят на китайското министерство на търговията Гао Фън заяви в четвъртък, че преговарящите от двете страни 
поддържат „тясна комуникация“ и подчерта, че Пекин настоява отмяната на част от американските мита, да бъде част от 
споразумението между двете страни. 
„Въпросът дали САЩ и Китай ще успеят да постигнат сделка остава водещият на пазарите. Може би това е единственият 
фактор, които ще бъде в центъра на вниманието до 15 декември, когато влиза в следващия кръг от мита“, коментират от 
Mizuho Bank. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 54,31 пункта, или 0,23%, до 23 354,40 пункта, като 
акциите на Kobe Steel поскъпнаха с 3,23%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 12,55 пункта, или 0,43%, до 2 912,01 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 13,36 пункта, или 0,82%, до 1 640,33 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се 
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повиши с 281,33 пункта, или 1,07%, до 26 498,37 пункта, книжата на Tencent и Aliababa поскъпнаха съответно с 1,70% и 
3,23%. 
Южнокорейският индекс Kospi напредна с 21,11 пункта, или 1,02%, до 2 081,85 пункта, следвайки печалби в технологичния 
сектор, където книжата на Sаmsung и SK Hynix поскъпнаха с 1,82% и 2,28%. 
В Австралия ASX 200 се повишиш с 24 пункта, или 0,36%, до 6 707 пункта, като акциите на Beach Energy поскъпнаха с 3,75%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха смесени резултати в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX 
отчете ръст от 0,20 пункта, или 0,04%, до 544,23 пункта. BGBX40 се повиши с 0,03 пункта, или 0,03%, до 108,24 пункта. 
BGTR30 изтри 0,62 пункта от стойността си, или 0,13%, достигайки ниво от 491,93 пункта. BGREIT регистрира спад от 0,05 
пункта, или 0,04%, до 130,77 пункта. 
 
√ Франция готова да сезира СТО заради американските мита  
Франция е готова да се обърне към Световната търговска организация (СТО) във връзка с възможните наказателни мита на 
САЩ върху шампанското и други френски стоки в спора за планирания от Париж данък за интернет компаниите. Това заяви 
днес френският министър на икономиката и финансите Брюно Льо Мер, цитиран от БТА. 
"Готови сме да отнесем случая до международен съд, по-специално СТО, тъй като националният данък върху дигиталните 
компании засяга американски компании по същия начин, както и компании от ЕС или френски, или китайски компании. Не 
е дискриминиращ", уточни Льо Мер в ефира на телевизия Франс 3. 
"Според нас тези санкции нямат правно основание", каза френският министър. 
В началото на седмицата САЩ заплашиха да наложат мита на френски стоки за около 2,4 милиарда долара. Списъкът 
включва млечни продукти, сред които сирена, пенливи вина, козметика и козметични принадлежности, чанти и порцелан. 
Допълнителните мита за тези категории стоки могат да достигнат 100 процента. 
 
√ Нобелови лауреати настояват за спешни мерки срещу климатичните промени  
Нобеловите лауреати за 2019 година отправиха призив за засилване на мерките за борба с климатичните промени, 
предаде БНР. Нобелистите говориха на пресконференция в Стокхолм, където на 10 декември ще получат наградите си. 
Носителят на Нобел за химия Стенли Уитингъм, отличен за разработването на литиево-йонните батерии, които направиха 
възможна революцията на мобилните технологии и намаляване употребата на изкопаеми горива, заяви: "Смятам, че назря 
времето да решим проблема с климата, но трябва да сме прагматични, защото няма да е лесно. Не можем просто да спрем 
всичко, което отделя въглероден диоксид. Но мисля, че литиево-йонните батерии ще помогнат за решението като 
например електрификация на транспорта." 
Швейцарският учен Дидие Кело, който спечели Нобеловата награда за физика, за разкриване тайните на еволюцията на 
вселената, подчерта: "Аз ще коментирам астрофизичната страна, защото на няколко пъти чух хора да казват, че няма 
значение, защото в даден момент ще се наложи да напуснем Земята. Това е изключително безотговорно изказване. 
Звездите са толкова далеч, че изобщо не се надявайте да успеете да избягате от Земята. По-добре да се съсредоточим 
върху решаването на проблема, а не да мечтаем как ще унищожим и изоставим планетата си." Американката Естер Дуфло, 
която е един от тримата лауреати на Нобела за икономика, каза: "Често хората се надяват, че нещата ще се оправят от 
самосебе си, защото възобновяемата енергия ще стане по-евтина и ще захранваме консумацията си с нея. Щеше да е 
чудесно, но не трябва да разчитаме, че ще се случи. Спирането на промените в климата изисква промяна в поведението 
ни и в консумацията ни, особено в богатите страни." 
Междувременно споровете около литературната награда Нобел се задълбочават. Стигна се до там, че Косово обяви, че ще 
бойкотира церемонията на 10 декевмри по връчването на Нобеловата награда за литература за 2019 година, обяви 
външният министър Беджет Пацоли, цитиран от Франс прес. Бойкотът ще се изрази в отсъствие на косовския посланик в 
Швеция от церемонията в Стокхолм. А причината, както посочи Пацоли, е, че лауреатът - австрийският писател Петер 
Хандке, е бил приятел на бившия югославски президент Слободан Милошевич. 
Турция се намеси на държавно ниво с критика към нобеловия комитет. Съветникът на президента Реджеп Ердоган - 
Ибрахим Калън, обясни, че за Анкара е цинично човек, който отрича геноцида срещу босненските мюсюлмани в 
Сребреница, да получава такова признание. 
 
√ Зеленски пред ключова среща с Путин  
За новия украински президент Володимир Зеленски срещата с лидерите на Русия, Франция и Германия е ключов момент 
за усилията му да сложи край на продължилите повече от пет години сражения с подкрепяните от Москва сепаратисти в 
Източна Украйна. Макар Кремъл да споделя тази цел, в Украйна има опасения, че Зеленски, който е новак в политиката, 
може да направи прекалено големи отстъпки. 
Избраният през април за държавен глава бивш комедиен актьор заяви, че решаването на конфликта, в който загинаха над 
14 000 души, е основният му приоритет. Срещата в понеделник в Париж, където той за първи път ще се срещне с руския 
президент Владимир Путин, създаде надежди, че те могат да се споразумеят за дълготрайно спиране на огъня. 
На видеоклип, записан наскоро от Зеленски във фитнес салон, той каза, че да се опитваш да спреш кръвопролитието без 
да говориш директно с Русия е като да бягаш на фитнес пътечката. 
"Някои казват, че можем да се справим и без такъв диалог. Това обаче е като да бягаш на пътечката - правиш нещо, губиш 
калории, но си стоиш на едно място". 
Срещата ще бъде ключов тест за Зеленски, който бе замесен и в разследването за импийчмънт в американския Конгрес 
срещу президента Доналд Тръмп. 
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В телефонен разговор от 25 юли Тръмп упражни натиск върху Украйна да разследва политическия му опонент Джо Байдън, 
като Белият дом не предоставяше близо 400 милиона долара военна на Киев. Забавянето й засили страховете сред 
украинците, че Вашингтон им обръща гръб или ги поставя в слаба позиция по отношение на Русия. 
Зеленски от месеци търси среща с лидерите на Русия, Франция и Германия. Първата подобна среща бе проведена през 
2014 г. в Нормандия, Франция, малко след като Москва реши да подкрепи сепаратистите в индустриалния регион Донбас, 
Източна Украйна. Конфликтът започна седмици, след като Москва анексира украинския полуостров Крим след 
отстраняването на проруския президент на Украйна по-рано през същата година. 
Съединените щати и Европейският съюз отговориха с въвеждането на санкции срещу Русия, обвързвайки отмяната им с 
постигането на мирно споразумение, за което да посредничат Франция и Германия. Споразумението от 2015 г., подписано 
в беларуската столица Минск след поредица от военни поражения на украинските сили, предвиди широка автономия за 
сепаратистките региони, което бе дипломатически успех за Русия. 
С Минското споразумение Кремъл реализира целта си да гарантира самоуправление за бунтовническите региони, което 
да позволи на Москва да контролира Украйна и да попречи на желанието й да се присъедини към НАТО. 
"Минск всъщност повече или по-малко дава на Русия това, което тя искаше", казва Дмитрий Тренин, директор на центъра 
"Карнеги" в Москва. 
Документът, който бе договорен от предшественика на Зеленски Петро Порошенко, остави недоволни мнозина в Украйна. 
Съдържащите се в него договорки за автономия на контролираните от бунтовниците територии и обща амнистия за 
сепаратистите не бяха приложени на практика. Спорадичните сражения в Източна Украйна продължават въпреки мирното 
споразумение, блокирайки опитите за политическо решение. 
Сега Путин възнамерява да използва срещата в Париж, за да засили натиска върху Зеленски за изпълнение на Минското 
споразумение, като разчита на подкрепата на френския президент Еманюел Макрон, който даде сигнал, че иска 
нормализиране на отношенията с Русия. Ако споразумението от 2015 г. бъде приложено, то може да направи възможна 
отмяната на санкциите на ЕС, като в същото време Москва запази влиянието си върху Украйна. 
Путин и хората от обкръжението му предупредиха, че Москва няма да приеме промени в Минското споразумение, особено 
по най-чувствителния въпрос за граничните пунктове. Според споразумението от 2015 г. Украйна може да възобнови 
контрола си върху границата на контролираните от бунтовниците територии с Русия, след като в тези региони бъдат 
произведени местни избори и те получат автономен статус. Симпатиите към Москва са силни в тези райони, особено в 
провинциалните центрове Донецк и Луганск. 
"Русия иска Минското споразумение да бъде изпълнено, както бе формулирано, като въпросът с границата бъде оставен 
на последно място. Путин не отива никъде, за да загуби", каза Тренин. 
Според експерта макар Путин да си дава сметка, че на Зеленски му е трудно да изпълни Минското споразумение по 
вътрешнополитически съображения, руският лидер "иска да покаже на европейците своята добросъвестност, ангажимента 
си към Минското споразумение, готовността си да направи това, което зависи от него, за да има споразумение". 
Зеленски заяви, че Минското споразумение е лошо за Украйна и обеща да се опита да го промени, като настоява за бързо 
възстановяване на контрола върху границата и за изтегляне на руските войници от контролираните от бунтовниците 
територии. Кремъл отрича в Украйна да има руски войници. 
Според Вячеслав Никонов, председател на комисията по образованието в долната камара на руския парламент, Минското 
споразумение е "единственото нещо, заради което Донбас все още е част от Украйна". Той заяви, че ако Украйна се откаже 
от него, както настояват някои хора в Киев, "това означава, че Донбас ще стане свободен". "За Зеленски единственият шанс 
да реализира някакъв прогрес е да изпълни Минските споразумения", категоричен бе Никонов. 
Мнозина в Украйна се опасяват, че Путин, който е на власт от близо 20 години, ще надхитри лесно украинския президент, 
който е новак в политиката. 
"Зеленски рискува да остане сам срещу тримата други, като лидерите на Франция и Германия заиграят на страната на 
Русия. Минските споразумения не оставиха пред Киев особен избор - или да реинтегрира Донецк и Луганск при руските 
условия и да получи "троянски кон" или да загуби тези територии в един замразен конфликт", каза Вадим Карасьов, 
ръководител на базирания в Киев Център за глобални стратегии. 
Според Карасьов Зеленски ще се опита да избегне радикалните ходове заради страха си от ответна реакция от украинската 
крайна десница и радикалните националисти, които са силно противопоставени на каквото и да било сближаване с Русия. 
Обсъжданията в Париж могат да доведат до важни резултати, като например размяна на затворници и изтегляне на 
войници от фронтовата линия, но не и до пробив, прогнозира експертът. 
Володимир Фесенко, ръководител на мозъчния тръст Пента, прогнозира, че Зеленски ще бъде подложен на сериозен 
натиск от хората, които са против сделка с Русия, независимо от резултата на преговорите. 
"Дори Зеленски да не подпише нищо, той ще стане обект на подозрения и обвинения. А ако се споразумее за изтегляне на 
войниците, ще го обвинят в капитулация", подчерта Фесенко. 
Политическата партия на бившия президент Порошенко и други опозиционни групи планират демонстрация в Киев в 
неделя, за да призоват Зеленски да не прави каквито и да било отстъпки. 
Социологическите проучвания сочат, че усилията му за постигане на мир се ползват с широка обществена подкрепа. 
75 процента от участниците в анкета от миналия месец ги поддържат. Проучването, проведено от Фондацията за 
демократични инициативи и Киевския международен институт за социология сред 2041 души, е с допустима статистическа 
грешка от 2,3 процента. 
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