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Aсоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
БГ Предприемач 
 
√ Над 400 гости уважиха 23-тия рожден ден на АИКБ  
По традиция, честването на поредния рожден ден беше поредното културно събитие организирано от ръководството на 
Асоциацията. Този път, гостите на празника имаха удоволствието да се насладят на великолепната постановка на 
Сатиричния театър „Да, г-н премиер“. 
Представители на дипломатически мисии, изпълнителната и законодателната власт, бизнеса, синдикалните и 
неправителствени организации бяха част от официалното честване на 23-тия рожден ден на Асоциация на индустриалния 
капитал в България. 
„Искам да благодаря на всички, които сте тук, както и на тези които не успяха да дойдат, но намериха време да поздравят 
АИКБ за 23-тия рожден ден. За нас това е признания за конструктивната и обективна позиция на Асоциацията. Изпращаме 
една успешна година, както за АИКБ, така и за България. Ръстът на БВП ще надмина 3,5%, безработицата е под санитарния 
минимум, имаме ръст на доходите над 10% и ръст на производителността около 3-3,5 на сто. Това ни нарежда на 5-то 
място в ЕС по ръст на БВП. Такива са прогнозите за следващите 2 години, през които очакваме България отново да бъде в 
челната петица. Нещата обаче могат да се случат и по-добре и АИКБ ще направи всички по силите си, за да бъдат проведени 
всички необходими реформи”, заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. 
 
Аctualno.com 
 
√ И АИКБ готви пакет от законови промени за борба със сивата икономика 
АИКБ разработва предложения за законови промени, с които да се ограничи финансово икономическия интерес към 
нарушения от страна на работника и на бизнеса по отношение на сивия сектор у нас. Според бизнеса, за да се ограничи 
сивият сектор са необходими няколко неща: 
"На първо място промяна на мисленето на работниците и работодателите, а и на цялото общество. Може да се помисли и 
върху промяна на законодателството, тъй като в момента законодателството поощрява не, но по-скоро неглижира 
проблема. Остава икономическият интерес и у работодателя и у работника да влязат в такъв нерегламентирани 
отношения." Така коментира решенията на проблема със сивия сектор Добрин Иванов, изп. директор на АИКБ пред БНТ. 
Коректните работодатели губят, защото стават по-малко конкурентно способни, отколкото некоректните - цената на труда 
става по-скъпа, съответно и цената на продукта, обясни още той. 
На 9 декември КНСБ изнесоха данни за сивата икономика в България. Оказа се, че сивият сектор генерира около 23 млрд. 
лв., което се равнява на почти 20% от икономиката на страната. Големият проблем - работници масово се осигуряват на 
миниманлна работна заплата и в същото време получават допълнително възнаграждение по друг вид договор. Най-
засегнатите сектори са автосервизи, земеделие, строителство, където над 2/3 от отраслите влизат в сивия сектор. Причина 
според синдиката са и моралът, и ниските заплати в тези сфери. 
КНСБ предлагат промени в Кодекса за социално осигуряване: "Ако сте длъжник на осигуровки за повече от 3 месеца, НАП 
да извърши проверка". Причината е да се избегне срока на давност от 5 години, който на практика прави тези осигуровки 
несъбираеми. Така се надяваме да подобрим и приходите в бюджета, коментира Любослав Костов, икономист от КНСБ. 
"Най-важно е хората да не забравят, че който работи в сивия сектор губи права. Права за майчинство, права за обезщетение 
при безработица, права на пенсия. Сивото убива не е куха фраза.", заяви синдикалистът. 
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Важни обществено-икономически и политически теми 

 
 
 
БНТ 
 
√ Борисов: Винаги съм щастлив, когато има добри данни за българската икономика  
"Винаги съм щастлив, когато има добри данни за българската икономика". Това сподели в личния си Фейсбук профил 
премиерът Бойко Борисов, цитирайки данни от Националния статистически институт спрямо октомври 2018 г. 
Според информацията на НСИ, в сравнение с предишната година, ръстът за тази е следния:  

- Строителната продукция се увеличава с 3.1%;  
- Оборотът в търговията на дребно нараства с 1.2%; 
- Промишленото производство регистрира ръст от 1.7%. 

 
√ Захариева: През март трябва да има решение за Северна Македония и Албания  
През март Европейският съвет трябва да вземе решение дали да започне преговори за членство в ЕС със Северна 
Македония и Албания. Това каза в Брюксел вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, която 
участва в заседание на Съвета на външните министри от ЕС. Основна тема на срещата днес бяха отношенията между 
Европейския съюз и Африка. За първи път Съветът се ръководеше от новия върховен представител по въпросите на 
сигурността на външните работи Жозеп Борел. 
Още от кореспондента ни в Брюксел Д. Апостолова. 
Екатерина Захариева припомни, че Франция е предложила нова методология за разширяването, която обаче тепърва 
трябва да се обсъжда от държавите членки и това може да отнеме много време. Затова част от външните министри от ЕС 
настояват решението за начало на преговори на членство със Северна Македония и Албания да бъде взето през март. 
Екатерина Захариева, министър на външните работи: Обединихме се, че това трябва да се случи март месец. Предстоят 
избори - не само в Северна Македония, но и в Сърбия и във Франция. Считаме, че Европейският съвет трябва да се върне 
към темата март месец по отношение на двете държави. 
Захариева коментира и предложенията за промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, 
свързани с контрола върху главния прокурор. 
Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи: Ние казахме, че този въпрос е много важен за 
българското общество и затова ние като правителство сме убедени, че е по-добре преди да приемем новия механизъм за 
разследване и контрол върху главния прокурор да чуем мнението на експертите от Венециалнската комисия. Но ние не 
сме задължени да правим това. Това беше инициатива на правителството, на правосъдния министър и на премиера. 
Външният министър допълни, че Борисов е изпратил и писмо до председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, в 
което я информира за предложените промени. 
 
√ Александър Андреев: Сега е моментът за промени в изборното законодателство  
За по-високи санкции за купения и корпоративния вот призова президентът Румен Радев. По негова инициатива в 
президентската институция се проведе дискусия, на която се обсъдиха проблемите при проведените местни избори. В 
дебата участваха представители на Централната избирателна комисия и на отговорните институциите за провеждането и 
организацията на местния вот, както и анализатори на изборния процес. 
Александър Андреев, говорител на ЦИК: Ние считаме, че организацията на изборите, факт е, че те бяха насрочени доста 
по-рано, даде възможност подготовката да протече нормално и да бъдат проведени нормално и самите избори. 
Президентът е очертал ясно въпросите, които трябва да бъдат разгледане при следващо обсъждане. Акценти бяха 
купуването на гласове, контролираният вот, недействителните гласове. 
Александър Андреев: Знаем, че тук трябва да има законодателната воля на парламента, за да може те да бъдат решени по 
нормативен път. 
Машинното гласуване е едно възможно средство, за да бъдат намалени недействителните гласове, смята говорителят на 
ЦИК. 
Като проблем при попълването на бюлетина Андреев посочи неяснотата или неразбирането на избирателите за 
правилното попълване на преференцията. Отбелязването само на преференцията води до недействителност на гласовете. 
Александър Андреев: По-подробен анализ ще бъде извършен едва след като приключат всички дела по обжалването на 
резултатите в административните съдилища. 
По негово мнение, ако трябва да бъдат правени промени в изборното законодателство, сега е моментът да бъдат 
преценени и анализирани. 
Александър Андреев: Това, на което бихме акцентирали, е да бъдат разгледани въпросите, свързани с протоколите, тъй 
като в самите протоколи се съдържат данни, които нямат съществено значение за определянето на резултатите от 
изборите. 
 
√ Ще се проведе среща в МРРБ за водната криза в Перник  
Среща в Регионалното министерство за режима на водата в Перник. 
Ресорният министър Петя Аврамова и кметът на града Станислав Владимиров ще потърсят решения за водната криза в 
региона, довела жителите на областта до протестна готовност. 
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Заради сухи чешми, вчера жителите на пернишкия квартал Църква и на Батановци дадоха отсрочка от няколко дни на 
институциите, за да се справят с проблема. В противен случай заплашват да блокират пътя за Гърция. 
Днес сигнали постъпват и от високите части на квартал "Могилите". Хората алармират, че чешмите им остават сухи дори в 
часовете, в които трябва да имат вода и са категорични, че повече няма да търпят. 
 
√ Кога ще се въведат екостикери за автомобилите?  
Всяка година когато паднат мъглите започват разговорите за това как могат да се ограничат вредните емисии, които 
автомобилите произвеждат. Много се говори за това как стандартите за гориво трябва да се вкарат в някакви рамки. Все 
още обаче стикери за екологични норми не са въведени. 
Георги Илиев, собственик на пункт за ГТП обясни за зрителите на БНТ, че се очаква през първото тримесечие на 2020 година 
Автомобилна администрация да въведе екостикери. Те нямат нищо общо с еконормите, по които е сертифициран 
автомобила. Екостикерът мери моментното състояние на автомобила. 
Ако автомобилът замърсява повече, то той ще има по-нисък екостикер. Съответно в определени дни с по-голямо 
замърсяване ниският екоклас ще бъде лимитиран за влизане в центъра на града. 
 
√ Възможностите на водорода като бъдещ алтернативен източник на енергия  
Русенският университет "Ангел Кънчев" представи новосъздадена мобилна водородна лаборатория в три училища, за да 
демонстрира възможностите на водорода като бъдещ алтернативен източник на енергия. 
Вижте повече в прякото включване на Роман Сушков. 
Гергана Кръстева, преподавател по физика от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе: Учениците изучават водорода, в 11-и клас 
се запознахме с водородния атом със спектрите му. През другите години изучават замърсяването. 
И какво ново могат да научат те по този начин? 
Гергана Кръстева, преподавател по физика от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе: Ами, нов вид енергия, възобновяемите 
източници или са по-скъпички, а тук доста евтина енергия ще излезе и полезно за практиката, а и за тях съответно. 
Никол Димитрова, ученик от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе: Всъщност аз никога не съм била толкова запозната с 
водородната енергия до днес и това, което научих е, че с малко може да стане доста по-добре в Русе, и не само в Русе, а в 
България като цяло. 
 
√ ООН: България е страна с много високо ниво на човешко развитие  
България е сред страните с много високо ниво на човешко развитие. Страната ни заема 52 място с резултат 0,812 в списъка 
от 189 държави по Индекс на човешко развитие (Human Development Index). Това се казва в Доклада за развитие на 
човечеството за 2019 г., изготвен от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и характеризиращ човешкото развитие в света 
въз основа на показателите за 2018 г. 
По този показател България е сред водещите балкански държави. Преди нас са само Словения (24 място), Гърция (32 място) 
и Хърватия (46 място). Веднага след нас са Черна гора и Румъния, а Турция е 59. Тези три държави също влизат в групата с 
много високо ниво на човешко развитие. 
Сърбия оглави групата на втората категория държави по човешко развитие. Тя е едва на 63 място с показател 0,799. 
Докладът за развитие на човечеството е независим отчет на Програмата за развитие на ООН, изготвен от водещи световни 
учени и експерти в областта на развитието и сътрудничеството. 
С най-висок индекс на човешко развитие през 2019 г., както и през миналата, е Норвегия (0,954), следвана от Швейцария 
(0,946), Ирландия (0,943), Германия и Хонконг (по 0,939). 
 
√ Путин и Зеленски се договориха да съживявят мирния процес в Източна Украйна  
В Париж се проведе среща на лидерите от "нормандската четворка". Беше договорено съживяване на мирния процес в 
Източна Украйна и прекратяване на огъня в конфликтната зона. 
Около 2 часа и 20 минути продължи срещата в зала "Мюра" в Елисейския дворец във формат - френският президент 
Еманюел Макрон, германският канцлер Ангела Меркел и президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир 
Зеленски. Основна тема на разговорите - Източна Украйна. 
Володимир Зеленски, президент на Украйна: Първото нещо, за което се съгласихме, са незабавни мерки за укрепване на 
сигурността в Източна Украйна. Това означава пълно и безсрочно прекратяване на огъня. То трябва да започне да се 
прилага до края на годината. 
Владимир Путин, президент на Русия: Това е важна крачка напред по пътя на деескалация в Източна Украйна и примирие. 
Трябва да синхронизираме мирния процес с политически реформи в Украйна, съгласно Минското споразумение. 
На четиристранната среща преговарящите са се договорили да работят за размяна на всички военнопленници до края на 
2019 г. 
Ръководителите обаче не успяха да постигнат съгласие по ключови въпроси като графика за провеждане на избори в 
Донбас и контрола на границите в района. 
След края на четиристранните разговори Путин и Зеленски проведоха кратка друстранна среща на четири очи. 
Следващото събиране в "нормандски формат" ще се състои след четири месеца в Берлин. 
 
√ ЕС ще удължи санкциите срещу Русия  
Лидерите на ЕС ще подновят икономическите санкции срещу Русия, когато се срещнат за среща на върха тази седмица, 
заяви германският външен министър Хайко Маас. 
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Той заяви, че не вижда причина за облекчаване на мерките, наложени на Москва заради нейната роля в конфликта в 
източна Украйна. Санкциите са насочени към цели сектори на руската икономика, включително нейните ценни петролни 
и газови отрасли, цитира АФП. 
Европейските мерки бяха предприети за първи път, след като полет MH17 на малайзийските авиолинии беше свален над 
източна Украйна през 2014 г., при което загинаха 298 души. Оттогава лидерите на ЕС ги подновяват на всеки 6 месеца. 
Франция е домакин на многоочаквана четиристранна среща на върха с Русия, Украйна и Германия днес с надеждата да се 
постигне напредък за мира в Украйна. 
Френският президент Еманюел Макрон настоява за размразяване на отношенията между Европа и Русия, но Маас заяви, 
че е рано за облекчаване на санкциите. 
"Ще продължим онова, което сме смятали за правилно досега - да разширим санкциите, защото причините, довели до 
санкциите, продължават да съществуват", заяви Маас на среща на външните министри на ЕС в Брюксел. 
"В момента за мен няма причина да променя нещо в санкционната политика на Европейския съюз спрямо Русия." 
Срещата в Париж на Макрон, руския лидер Владимир Путин, германския канцлер Ангела Меркел и украинския президент 
Владимир Зеленски е първата среща на върха на т. нар. „Нормандски формат“ от три години. 
Той се стреми да приложи споразумения, подписани в Минск през 2015 г., които призовават за изтегляне на тежкото 
въоръжение, възстановяване на контрола на Киев, по-широка автономия за Донецк и Луганск и провеждане на местни 
избори. 
Хиляди бяха убити, след като проруските милиции в Източна Украйна започнаха борба за независимост през 2014 г., като 
започнаха конфликт, задълбочил отчуждението на Русия и Запада. 
За да бъдат премахнати или облекчени санкциите, ЕС настоява споразуменията от Минск да бъдат приложени. 
 
√ Швейцария се включва в схемата на ЕС за парниковите емисии  
От 1 януари Швейцария ще стане първата държава, която успешно свързва своята схема за търговия с емисии на парникови 
газове със схемата на ЕС. С това приключва процес, продължил почти 10 години, съобщи БНР. 
През 2010 г. Съветът упълномощи Европейската комисия да започне преговори с Швейцария по въпросното споразумение. 
Според правилата на ЕС схемата му може да бъде свързана с други схеми за търговия с емисии, при условие че са 
задължителни, имат абсолютен таван на емисиите и са съвместими с нея, какъвто е случаят с швейцарската схема. 
За пълното влизане в сила на споразумението беше необходимо швейцарската схема да обхваща и въздухоплаването. 
 
√ Ще избере ли Финландия най-младия си премиер?  
Тя е само на 34 години и може да стане най-младият министър-председател на Финландия. 
Санна Марин - настоящ министър на транспорта и комуникациите, успя да спечели вътрешно-партийна битка. Така Социал-
демократическата партия, която е начело на 5-членната коалиция, управляваща Финландия, я номинира за поста. 
Кандидатурата ѝ трябва да бъде гласувана в парламента. 
До политическата криза в страната се стигна, след като преди няколко дни Анти Рине подаде оставка. Причината - някои 
от партиите в коалицията снеха доверието си от него, заради невъзможността му да се справи със стачката в пощенските 
служби. 
След номинирането си Марин каза пред репортери, че има много работа по възстановяване на доверието. 
Смяната на премиери се случва в особен за Финландия момент - до края на годината страната председателства Съвета на 
Европейския съюз. 
 
БНР 
 
√ Подем на промишленото производство при стагнация в строителството и търговията на дребно през октомври 
Последно проучване на Националния статистически институт (НСИ) за октомври отчита подем на промишленото 
производство за втори пореден месец, символично повишаване в строителството и леко свиване на търговията на дребно, 
което е знак за относително стабилна икономическата експанзия в България в началото на четвъртото тримесечие. 
Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства през октомври с 
1,1% спрямо септември, когато се повиши с 0,7%, като това представлява по-нататъшен растеж в промишления сектор и в 
началото на последното за годината тримесечие след добра експанзия през третото тримесечие и низходящия тренд през 
първото полугодие. 
На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство нараства през октомври с 1,7% след 
анемично повишение с 0,1% през септември, като това представлява най-солиден растеж от април насам. 
През октомври увеличение спрямо преходния месец с 1,8% отбелязва преработващата промишленост и с 0,7% в добивната 
промишленост при спад с 4,6% на производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ. Спрямо 
октомври 2018-а година производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се понижава с 6,8%, 
докато преработващата промишленост нараства с 2,5%, а добивната промишленост - с 9,4 на сто. 
В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повишава през октомври с едва 0,1% спрямо 
септември, когато нарасна с 0,7%. Продукцията от гражданското и инженерното строителство се повишава с 0,2%, докато 
сградното строителство остава на нивото от предходния месец. 
На годишна база обаче растежът на строителната продукция през октомври се забави рязко до 3,1% от 6,9% през 
септември, когато нарасна с най-добро темпо от месец март насам, като сградното строителство нараства със 7,9% (спрямо 
октомври 2018-а), но при спад с 3,0% на гражданското и инженерното строителство. 
НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно, като през октомври търговията се свива с 0,1% след 
стагнация през септември и спад с 0,3% през август, запазвайки негативната тенденция от края на лятото. 

https://bnr.bg/post/101202247/shveicaria-se-vkluchva-v-shemata-na-es-za-parnikovite-emisii
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На годишна база търговският оборот се увеличава през октомври с 1,2%, но след растеж с 2,6% месец по-рано, 
отбелязвайки най-слабо повишение от юли насам. 
Днешните смесени данни предполагат запазване на относителен стабилен растеж на българската икономика в началото 
на четвъртото тримесечие след повишение на БВП през третото тримесечие с 0,8% на тримесечна и с 3,7% на годишна база. 
В края на миналия месец НСИ отчете подобряване на стопанската конюнктура в България през ноември с оглед на по-
благоприятна конюнктура в строителството и търговията на дребно при стабилизация в промишлеността и в сферата на 
услугите. 
Аналогично последно проучване на Европейската комисия обаче отчете първо отслабване на общите икономически 
нагласи в нашата страна през ноември от август насам в резултат на рязко влошаване на доверието на българските 
промишлени мениджъри, понижаване на доверието и в сферата на услугите, като и при търговията на дребно (спад до 
18,5 от 19,4 пункта), като подобрение бележи единствено доверието на мениджърите в строителния бранш. 
Противоречивите резултати от тази поредица бизнес проучвания за нашата страна предполагат, че българската икономика 
вероятно ще запази относителен стабилен растеж през последното тримесечие на настоящата година. 
 
√ България може да привлича туристи с винени турове 
Страната ни има потенциал да предлага специализиран туристически продукт  
Развитието на винен туризъм е един от начините България да промени представата за евтина алкохолна дестинация, 
посочват експерти в бранша. Разработени са 12 винено-културни дестинации по проект „Сподели България“. Те са 
съвместна инициатива на Министерството на туризма и Министерството на земеделието и включват 55 общини в цялата 
страна, близо 120 туристически забележителности и характерните за всеки регион вино и кулинария. 
Гий Лабери е французин, който популяризира България като винена дестинация във Франция. 
Един французин, рекламиращ българския туризъм 
"Аз съм от Бордо във Франция. Живея тук от 10 години. Управлявам туристическа фирма. Също имам и малка винарна. 
Офисът ми се намира в центъра на Пловдив, имаме такъв и във Варна. Навлизаме на пазара от 8 години и голямата част от 
туристите ни са французи. През 2007-а, когато България стана член на Европейския съюз, пристигнах тук, за да проверя 
условията за винарните и отглеждането на лозя. Тогава пътувах и до Румъния, но открих че България е малка и красива 
страна. Освен това намерих своята любов. Съпругата ми е българка. Организираме винени турове в България за около 3000 
френски туристи годишно, както и за други любители на виното по света“, разказа Гий Лабери за своя опит в рекламирането 
на страната ни като посока за туризъм. 
Хората, не знаят и не се вслушват в това, което искат туристите. Те предлагат някакво вино, което смятат, че е добро. Да, 
това вино в България е добро, но то не среща вкуса на туриста, който идва тук, отбелязва Лабери. 
Специализираните турове - туризъм с добавена стойност 
България е добра дестинация. Но страната трябва да се рекламира по-добре. В много страни хората не знаят къде се 
намира България, че има морски и културен туризъм, че има още много неща, които може да предложи, допълни 
французинът. 
"Това, което ние предлагаме, е общият туристически продукт - почивки. Опитваме се да предлагаме специализирани - 
винени и културно-познавателни турове, но това е една много много малка част от туристите - много малка част от хората 
търсят специализираните форми. 90% от тях търсят стандартни почивки.  Хората, които търсят специализирани турове, са 
хора с доста по-високи изисквания. Те биха искали да имат различни преживявания от това, което търси масовия турист. 
Те искат да опознаят културата, търсят места с богата история. Предпочитат добро обслужване, добри хотели и добър 
екскурзовод. Те искат да научат много повече за историята и културата и за тях комфортът е много важен заради различния 
стандарт, при който живеят", посочи французинът от Бордо Гий Лабери, който от 10 години живее в Пловдив и управлява 
семейна туристическа фирма. 
Виненият туризъм може да гради имидж 
Виненият туризъм като преживяване създава емоционална връзка с дестинацията, затова той може да гради имидж, нещо 
от което България има необходимост, подчерта Екатерина Христова, инициатор на платформата за винен туризъм 
Winetrips.eu. 
"За разлика от последните, може би около десетина години, когато за винен туризъм почти не се говореше, последните 
две години нещата наистина започват да придобиват посока, започват да придобиват смисъл и все повече се наблюдава 
желанието на всички участници в системата, която е свързана с винения туризъм,  нещата да се случват по правилния 
начин. И да се върне имиджа на България като една дестинация за качествен туризъм, включително и благодарение на 
винения туризъм", коментира Екатерина Христова. 
Виненият туризъм е свързан с представяне на производствения процес, лозята, беседа за създаването на съответната изба. 
Малките винени проекти с бъдеще 
"И всъщност големият бум и развитието на винения туризъм последните две години тръгва именно от такива, малко по-
малки винени проекти, които са или семеен бизнес, или приятелски бизнес, направени със страшно много любов и 
отношение към винопроизводството. И собствениците разбират смисъла от това да посрещат гости, разбират смисъла от 
това какво носи виненият туризъм като добавена стойност към винопроизводството", изтъкна Христова. 
Около 80 изби предлагат винен туризъм, около 25 имат и места за настаняване, сочи проучване. 
"Около 36 имаха ресторанти към избите, където можеха да предлагат храна. И по-голямата част от избите на практика 
предлагат винен туризъм след предварителна резервация, защото обичайно, за да може да се гарантира това, че ще им 
бъде разказано професионално, голяма част от туровете се водят от технолозите на избите", допълни Екатерина Христова.  
  
√ Рано или късно ще затворим въглищните централи 
Интервю на Веселина Миланова с Антон Иванов за предаването ''Преди всички'' 

https://bnr.bg/post/101198217
https://bnr.bg/post/101197809
https://bnr.bg/post/101197809
https://www.winetrips.eu/en/
https://www.winetrips.eu/en/
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Рано или късно въглищните централи трябва да бъдат затворени, заяви пред БНР енергийният експерт Антон Иванов. 
„Ние като част от ЕС осъществяваме общи политики, стремим се към постигане на общи цели, които включват и доста 
ангажиращи цели към околната среда и против промените в климата. На национално ниво обаче тежестта, която отделните 
страни-членки носят при решаването на тези общи цели, са доста различни“, коментира експертът в интервю за 
предаването „Преди всички“ на програма „Хоризонт“. 
„България, която разчита до голяма степен на въглищни централи и която има относително нисък БВП, по-трудно може да 
изпълни тези предизвикателства. Когато се седи на една маса със страни, които имат доста по-добър финансов ресурс, е 
трудно да поставиш своите изисквания, ако не си подготвен с планове и стратегии, които ясно да дефинират националния 
проблем“, продължи Антон Иванов. 
Според него досега ни е пречело притеснението, че когато се каже истината на хората, те ще останат недоволни.  
Болезнената истина, която управляващите се опитват да спестят на хората, е, че в ЕС вече са взети решения за политика 
към ограничаване на производствата, които емитират вредни газове или газове, които допринасят за климатичните 
промени, категоричен е Иванов и добави, че всяка страна трябва да понесе своята тежест. Според него рано или късно 
въглищните централи трябва да бъдат затворени. 
„Вече има взети решения. ЕС се движи в това направление и ние не би трябвало да акцентираме върху борбата срещу тези 
решения, защото те са общи, а по скоро да поставим националния проблем и да искаме съдействие от останалите страни-
членки там, където смятаме, че националният проблем не може да бъде решен само с вътрешни ресурси“. 
По думите на експерта този преход ще има съществено влияние върху цялата икономика и общество. Енергийният преход 
изисква инвестиции и финансови ресурси, които няма как да не се отразят по веригата до консуматора, смята Антон 
Иванов, но добави, че и енергията от въглища също поскъпва.  
„Изборът вече не е дали да запазим въглищните централи, а до това как да осигурим плавен преход, без да засягаме нито 
рязко интересите на онези, които са заети в това производство, нито сигурността на енергийната система да я сложим на 
карта. Без да имаме ясен план на правителството, предложен на дискусия, ние всички останали ще изтъкваме своите тези 
и гледни точки, без това да отразява общонационалния интерес. Там е притеснението, че все още липсва представен на 
общо обсъждане актуализираният план „Климат – енергетика“, който би следвало да бъде изпратен в Брюксел до края на 
тази година. Това е документ, който би следвало да бъде обсъден първо в България и след това да бъде изпратен в Брюксел 
като национална позиция“, коментира Антон Иванов. 
Според него за пореден път ще закъснеем и за пореден път ще се опитаме да претупаме дискусията.  
 
√ Панаирът на книгата в НДК се открива днес  
Интервю на Веселина Миланова с Мила Ташева за предаването ''Преди всички'' 
47-ият панаир на книгата се открива днес в НДК. Най-мащабният книжен форум в България ще продължи до неделя, а 
публиката може да очаква десетки съпътстващи литературни събития. 
Официалният старт ще бъде даден в 17 ч. с изпълнение на джаз формация „София” в Централното фоайе на НДК. 
Културната програма включва над 70 литературни събития - срещи с български и чужди автори, преводачи и издатели, 
както и премиери на най-новите книжни заглавия у нас, каза Велизара Добрева - председател на Асоциация „Българска 
книга”. 
„Тази година изложението ще бъде отново на 4 етажа в НДК. Ще бъдат предоставени книги в цялото им разнообразие. 
Както възрастовото - от най-малките до най-големите, така и жанрово. Предлага се и художествена литература, и 
научнопопулярна, и образователна. Цялото разнообразие на българския книжен пазар“, разясни тя. 
Според Мила Ташева от сайта "Аз чета" форумът се е утвърдил като истински литературен празник. "Откакто съществува и 
Софийският международен литературен фестивал, вече говорим за едно съвсем мащабно, пищно, разкошно събитие с 
много сериозна културна програма, което има заявки да се появи на картата на литературните фестивали в Европа", добави 
тя в интервю за предаването "Преди всички". 
На панаира на книгата тази година ще присъстват 160 издателства, като голяма част от тях не са от София.  
Щандовете на издателите ще работят от 10 до 20 ч. 
 
√ Земеделски производители искат промяна в класификацията на отпадъците  
Земеделски производители започват подписка за промяна в Наредба №2 и класификацията на отпадъците. Тяхното 
недоволство е продиктувано от нормативната уредба, която определя като отпадък растителните остатъци при 
обработката на етерични култури и ги задължава същите да бъдат извозвани до най-близкото депо. 
С драстичното увеличаване на заетите площи с лавандула, които само в област Добрич са повече от 70 000 декара, 
промяната на наредбата, според преработвателите, е наложителна, тъй като е морално остаряла и не отразява 
действителната ситуация. 
В подписката производителите, преработвателите и собствениците на дестилационни уредби за добив на етерични масла 
настояват текстовете, класифициращи растителните остатъци като отпадък, да бъдат премахнати. 
Според тях извозването на огромната суровина към депо е допълнителен финансов ресурс, по този начин се натоварва 
излишно и пътната инфраструктура, замърсява се и въздухът. 
Вторият акцент в сигнала им е, че растителният остатък е с доказани качества и може да се използва като тор, а не да се 
изхвърля. 
Подписката е адресирана до заместник министър-председателя Марияна Николова, до министъра на околната среда и 
водите Нено Димов и до министъра на земеделието Десислава Танева. 
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√ Подем на икономическите нагласи на инвеститорите в еврозоната за втори пореден месец  
Нагласите на инвеститори и анализатори относно икономическото развитие в еврозоната и в глобален план през декември 
се подобри изненадващо за втори пореден месец до най-високо ниво от месец май насам благодарение на сигнали за 
подем на азиатските икономики и на растящи очаквания за фискална намеса от страна на правителствата в региона на 
единната валута, показват резултати от последно проучване на компанията за пазарни изследвания Sentix. 
Индексът на инвеститорското доверие на Sentix, определен от проучване сред 1131 инвеститори в еврозоната, проведено 
между 5-и и 7-и декември, нарасна силно до +0,7 пункта от -4,5 пункта през ноември и доста над осреднената пазарна 
прогноза за индекс на ниво от -5,0 пункта. 
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в еврозоната, се подобри от -5,5 пункта през ноември до -1,0 
пункт през декември (най-високо ниво от юли 2019-а), докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи нарасна още 
по-рязко - от -3,5 до +2,5 пункта, достигайки най-високо ниво от март 2018-а година. 

 
 
Според последното проучване на Sentix много неща се развиват по-добре от очакваното, като им просветляване на 
икономическите перспективи под целия свят. Регионът на Азия, изключвайки Япония, представлява по-конкретен източник 
на надежда - особено за германската икономика. 
Общият немски Sentix индекс нарасна през декември до -1,4 пункта от -6,5 пункта през ноември, достигайки най-високо 
ниво от юни 2019-а година. 
Индексът Sentix, измерващ текущата икономическа ситуация в Германия, се повиши от -8,3 пункта до -3,3 пункта (най-
високо ниво от юли 2019-а), докато индексът на бъдещите инвеститорски нагласи скочи още по-рязко от -4,8 до +0,5 пункта, 
достигайки най-високо ниво от февруари 2018-а година. 
Компанията за пазарни изследвания Sentix отбеляза, че като бивш световен лидер по отношение на износа, Германия беше 
особено силно засегната напоследък от проблемите в световната търговия. Настоящите сигнали за обрат на негативна 
тенденция - като се започне от азиатския регион, изключвайки Япония - автоматично означават облекчаване на 
германската икономика през последните месеци. 
Последното проучване сред над 1000 институционални и частни инвеститори също така установи, че все по-голям брой от 
анкетираните вече очакват, че еврозоната ще избегне рецесията, която до скоро очакваха мнозина, като в същото време 
все повече представителите на Европейската централна банка и на новата Европейска комисия гледат благосклонно на по-
големи по размер държавни разходи. 
"Все повече инвеститори са убедени, че най-лошото за европейската икономика вече приключи и че стимулиращите мерки 
от страна на централната банка и на европейските политици ще подпомогнат икономиката през следващите месеци", 
отбеляза управляващият директор на Sentix Патрик Хъси. 
Инвеститорският оптимизъм се основава най-силно на състоянието на трудовите пазари, които останаха "изключително 
здрави" въпреки икономическата слабост в Европа и Съединените щати през последните две години. Това обаче в скоро 
време може да доведе до инфлация по отношение на растящите заплати, отбеляза Sentix. 
Аналогичното проучване за САЩ също показва подем на инвеститорските нагласи относно американската икономика, като 
съответният общ Sentix индекс нарасна през декември до най-високо ниво от май 2019-а година от 11,6 пункта спрямо 8,7 
пункта през ноември. Индексът на текущата оценка се повиши до 27,0 от 24,8 пункта, докато Sentix индексът на 
икономическите очаквания в бъдеще нарасна от -6,3 пункта през ноември до -2,8 пункта през декември, достигайки най-
високо ниво от март 2018-а година. 
Глобалният Sentix индекс на икономическите нагласи на инвеститорите нарасна от 3,0 пункта през ноември до 6,4 пункта 
през декември (най-високо ниво от май 2019-а), като индексът на текущата икономическа оценка скочи до 9,0 от 6,9 пункта, 
а индексът на бъдещите очаквания нарасна от -0,7 до 3,8 пункта, достигайки най-високо ниво от май 2019-а насам. 
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Аналогично на всички тези проучвания, инвеститорските нагласи и в рамките на страните от Източна Европа също бележат 
подобрение, като общият Sentix индекс се повиши от -1,8 до +0,7 пункта (най-високо ниво от май 2019-а), индексът на 
текущата икономическа ситуация - от -1,0 до +0,3 пункта (най-високо ниво от юли тази година), а индексът на бъдещите 
икономически нагласи нарасна от -2,5 до +1,3 пункта, достигайки по този начин най-високо ниво от месец май. 
 
√ Световната банка призова държавите да мислят за социалните ефекти от борбата срещу климатичните промени  
Световната банка призовава правителствата да мислят за социалните ефекти от мерките, които възнамеряват да 
предприемат в борбата срещу климатичните промени, предаде Франс прес. 
"Реакцията в различни части на света срещу орязването на енергийните субсидии - социалното недоволство, е оправдано", 
заяви в интервю за агенцията изпълнителният директор на Световната банка Аксел ван Троценбург, който смени през 
октомври на поста Кристалина Георгиева. 
Той ще участва в среща на министри на финансите от 50 държави в рамките на конференцията на ООН в Мадрид за 
климатичните промени. Ван Троценберг изрази опасения, че в много страни не се взема предвид това, че най-голяма част 
от сметката за мерките за климата се плаща от най-уязвимите части от обществата. 
 
√ Унгария и Полша в центъра на дискусиите на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел  
По време на днешния Съвет "Общи въпроси" в Брюксел министрите ще проведат изслушване за положението в Унгария и 
ще направят преглед на ситуацията с принципите на правовата държава в Полша.  
Ще има и дебати по многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 година.  
Министрите ще продължат подготовката за заседанието на Европейския съвет в четвъртък и петък, ще обсъдят и 
проектозаключения.  
Те ще дебатират и по работата на Европейската комисия догодина.  
Предстоящото хърватско председателство ще представи пътната карта за европейския семестър за 2020 г. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Приключи третият кръг от преговори за новата програма „Еразъм+“ 
Българският еврокомисар Мария Габриел благодари на преговорните екипи 
Третият кръг от преговори за бъдещата програма „Еразъм+“ е приключил, става ясно от публикация във Facebook на 
българския еврокомисар, Мария Габриел. Тя изрази благодарност към преговорните екипи на Европейския парламент и 
на Финландското председателство на Съвета на ЕС „за конструктивната дискусия в третия кръг преговори“. 
„Признавам усилията и духа на сътрудничество на екипите, постигнали значителен напредък на техническо ниво. Много е 
важно съзаконодателите да постигнат бързо политическо споразумение, за да се осигури добра подготовка на 
изпълнението на програмата. Трябва да определим и подготвим нови действия, да работим с органите на държавите 
членки и да публикуваме покани за предложения, за да позволим проектите да стартират в началото на учебната 2021 г., 
написа Габриел. 
Тя добави, че милионите млади европейци се нуждаят от програмата да пътуват, да опознават нови култури, да трупат 
знания и опит. „Това е от съществено значение в труден контекст на нарастващи неравенство, поляризация и 
разпокъсаност на обществата ни. Преговарящите екипи могат да разчитат на мен за постоянен диалог и сътрудничество в 
по-нататъшните преговори“, каза еврокомисарят. 
 
News.bg 
 
√ Горанов иска повече правомощия за НАП 
"Предприехме малко по-оперативни мерки спрямо някои стопански субекти. Запечатали сме обекти, но законът дава 
възможност след определен период отново да отворят, да работят и да се сменят на месец по три фирми на един и същи 
обект, след като предишните са натрупали задължения". 
Така финансовият министър Владислав Горанов отговори на въпрос на News.bg какъв е резултатът от проверката на 
данъчните, които влязоха в няколко заведения в столицата през уикенда. 
Четири вериги заведения в София бяха проверени и затворени заради дългове за близо 15 милиона лева. Според 
информации от едно от заведенията, което се намира в столичен мол, данъчните са изнесли маси, столове и оборудване, 
които ще бъдат обявени за публична продан. 
По време на форума на КНСБ, в който финансовият министър взе участие, той даде за пример Spagetti Kitchen, който 
данъчните запечатали. 
Оценката на Горанов е, че това е едно безкрайно състезание между добосъвестните и недобросъвестните фирми. 
Финансовият министър открои, че полага усилия да мотивира приходните администрации и да ги въоръжи с максимално 
възможен инструментариум да наложат справедливост в този процес. 
Често контролните органи от приходните администрации забелязват нарушения и се опитват да ги предотвратят с редица 
законодателни промени. 
Често срещано е дори и фирми, които действат законно и декларират своите задължения, но при действия на приходната 
администрация обектът започва да работи и да бъде опериран от друга фирма. "Тогава данъците няма как и от кого да 
съберат. Старата фирмата бива прехвърляна на малоимотни граждани и няма какво да се изпълни принудително", обясни 
Горанов. 
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Запитан къде е фиктивната роля на законодателната и изпълнителната власт за това, че работодателите избягват да плащат 
редица осигуровки и данъци, а гражданското общество не може да реши проблемите, Горанов посочи, че гражданското 
общество може да разреши всички въпроси. 
Горанов изтъкна, че през годините се е предлагало да се дадат допълнителни правомощия на НАП като аналог на тези, 
които има Главна инспекция по труда (ГИТ). 
Финансовият министър не вижда пречка идеята да се случи, защото броят на служителите на НАП е по-голям от тези на 
ГИТ. Той е съгласен, че може да се засили ролята на НАП върху целевия контрол върху спазването на осигурителното 
законодателство. 
"Ако успеем да затворим сивия оборот на входа, тогава няма как да се реализира неформалната заетост, защото ако в един 
ресторант няма укрит оборот, то няма как на сервитьора да се плати под масата", отсече Горанов. 
Според него проблемът на доверието в осигурителната система не е от вчера, а правителството винаги се въздържа от 
увеличението на правата в осигурителната система, които не са тясно обвързани с приноса. Горанов даде за пример, 
че увеличението на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст деморализира системата. 
Осигурителната система трябва да е много тясно балансирана между приноса и правата. Не е лесно и е постоянен дебат 
между социалните партньори, категоричен беше Горанов. Той посочи, че страната ни постоянно получава упреци от 
Световната банка, че плащането на данъци в България е един сложен процес и сме на едно от задните места в Европа по 
скорост и ръст на плащане на данъци. 
 
Investor.bg 
 
√ Президентът: Най-трудно е да преодолеем корпоративния и купения вот 
Струва пари, но трябва да имаме машинно гласуване, за да решим проблема с недействителните бюлетини, заяви 
Румен Радев  
Машини ще доставим, пари ще се дадат, организация ще се направи, най-трудно е да преодолеем корпоративния и 
купения вот, коментира президентът Румен Радев на организираната от него среща с представители на ЦИК и на 
институциите, свързани с провеждането и организацията на местните избори тази година, както и анализатори на 
изборния процес. Целта на срещата, на която присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова, е да бъдат набелязани 
проблемите и начините за тяхното отстраняване. 
Президентът Радев се позова на статистика и доклади, предоставени от ДАНС, МВР и прокуратурата, според които няма 
съществени разлики между местните избори през 2015 г. и тези през настоящата година. 
Гледайки всичко това, което социолози и политолози, експерти, обобщават усещането у хората е, че тук се върти индустрия 
за десетки милиони, заяви президентът, цитиран от БТА. Той призова присъстващите експерти към редложения за мерки 
за справяне с проблема на корпоративния и купения вот, който определи като срамен. 
Това е срамно да се случва в европейска държава в 21-ви век, коментира Радев, като добави, че трябва да се върви към 
категорично увеличаване на тежестта на наказанията - и административни, и като криминални престъпления. Трябва да 
търсим дали ще променяме и съотношението, как ще ги класифицираме, кои са административни нарушения, кои - 
криминални престъпления, защото това е престъпление срещу демокрацията, заяви Радев. Това подменя вота на 
гражданите, коментира той и добави, че от честността и прозрачността на изборите зависят не просто демокрацията, а 
легитимността на управлението и на институциите. 
В началото на срещата Радев каза, че е получил подробни доклади, както е изискал, от МВР, ДАНС и прокуратурата, и 
добави, че липсата на представител на изпълнителната власт на дискусията не отменя нейната отговорност пред 
гражданите и закона за честни и открити избори. Радев поиска от експертите предложения за такива промени, така че да 
се върви към значително подобряване на изборния процес. Държавният глава планира и консултации с политическите 
партии как със законови и с организационни промени да бъдат постигнати по-добри избори. 
В демократичния свят няма универсални правила, които да водят към идеални избори, идеални избори няма, това е 
огромна организация, която обхваща всички хора в държавата и е нормално да има проблеми. Но не е нормално, когато 
тези проблеми излизат извън общоприета обществена рамка, коментира държавният глава, а, според него, на последните 
местни избори се е излязло от тази рамка в редица отношения. Според Радев са необходими поуки и енергични действия, 
защото времето до следващите избори не е толкова много, предвид на огромния обем от работа, която трябва да бъде  
извършена. 
Държавният глава коментира като абсолютно неприемлив процентът на недействителните бюлетини за общински 
съветници, който, по думите му, не може да бъде процент за една нормална европейска държава. Президентът посочи 
като проблеми и огромния брой сгрешени бюлетини, разминавания в избирателните списъци, спазването на закона и от 
социологическите агенции, и от медиите, които влияят на мнението на хората. За недействителните бюлетини президентът 
открои отбелязването на преференции, но неотбелязването на партия. Това само показва и доказва, че спасението тук е 
машинният вот, заяви Румен Радев, който направи аналогия с банкомата, който не пуска да се получи исканата сума, докато 
клиентът не мине през целия цикъл. Така и машината предоставя защитен логически механизъм, който не пуска да се 
отбележи преференция, без да е отбелязано другото необходимо поле. 
Да, струва пари, но трябва да имаме машинно гласуване, най-малкото, за да решим проблема с недействителните 
бюлетини, както и с преброяването, с обобщаването и голямото чакане на СИК, пренасянето на протоколи. По отношение 
на машинното гласуване в Бюджет 2020 няма изрична позиция за откриване на процедура за купуване на машини, посочи 
Румен Радев и постави въпросите откъде и как ще се осигури финансирането, както и кога ще започне процедурата. Поне 
този път 6 месеца преди следващите избори всичко трябва да е по местата си, добави Радев. 
Трябва да се ускорят и темповете за работа по дистанционно електронно гласуване, изтъкна още президентът. 
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Той коментира във връзка със социологическите агенции и медиите, че законът се нарушава поголовно, а има и огромни 
разминавания в екзитполовете с действителността, които се подемат от медиите в хода на изборите и влияят на 
гласуването на хората. Това е недопустимо и тук трябва да има сериозна реакция, заяви президентът. 
 
В. Монитор 
 
√ Преговаряме за внос на газ и през турски LNG-терминали 
Хранилището в Чирен е пълно 
Внапреднал етап са преговорите с турския газопреносен оператор BOTAS за реверсиране на потока на природен газ и 
реализиране на физически доставки на газ от Турция към България през съществуващата точка на междусистемно 
свързване Странджа/Малкочлар, съобщиха за „Монитор“ от енергийното министерство. 
Очакваният капацитет за пренос в посока към България е 10-11 млн. куб. м дневно. Източник на тези количества могат да 
бъдат всички доставчици на Турция, включително терминалите за втечнен газ, които в съседната страна са три. 
На питане на „Монитор” от енергийното ни министерство поясниха, че доставките от към Турция могат да стават по 
газопровода „Балкански поток”. Вече е въведена в експлоатация 11 км нова тръба от българо-турската граница до 
компресорна станция “Странджа” и новата едноименна газоизмервателна станция. По този начин е осигурен капацитет за 
внос на до 54,6 млн. куб. м дневно. 
Консумацията на газ у нас през зимата е около 10-15 млн. куб. М на денонощие с пикове до 17 млн. куб. м в най-студените 
дни. 
Според енергийния експерт проф. Атанас Тасев, няма риск да останем без газ при евентуално спиране на транзита през 
Украйна, защото тръбите откъм Турция пълнят и вече са на станция „Странджа“. Той припомни за подписаното 
споразумение между „Газпром“ и „Булгартрансгаз“ за промяна на точката на доставката. 
Председателят на енергийната парламентарна комисия Валентин Николов, можем да вземем руски газ и през Турция, 
защото при съседите има излишък. По думите му, след пускането на ТАНАП, съседите могат да разчитат на по-големи 
количества газ и от Азербайджан, освен от „Газпром“. 
В случай на спиране на доставките за поне 2 месеца можем да разчитаме на газовото хранилище в Чирен. По информация 
на министерството на енергетиката преди началото на зимния сезон в него са нагнетени 546.5 млн. куб. м или 99.4% от 
капацитета за съхранение. Наличният природен газ може да покрие консумация в размер до 3.82 млн. куб. м дневно до 
края на февруари, след което капацитетът на изтеглянето на синьо гориво от там започва да намалява. 
Третата алтернатива при спиране на доставките е реверсивната връзка при Кулата. От 1 април 2019 г. е осигурен входен 
капацитет от 4,6 млн. куб. м на ден. През тази точка на свързване можем да получаваме доставки както от терминала за 
втечнен газ „Ревитуса” в Гърция, така и от конвенционални източници. 
Както „Монитор” вече писа, в съседната започнаха едномесечните тестовете на Транс-адриатическия газопровод (ТАП), 
който е свързан с пуснатия в експлоатация Транс-анадолски газопровод (ТАНАП), минаващ през цяла Турция. По двете 
съоръжения ще се доставя природен газ от Азербайджан за цяла Югоизточна Европа, като тръбата достига до Южна 
Италия. 
 
√ Фаднъкова: ГЕРБ внася закон срещу горенето на отпадъци 
Народни представители от ГЕРБ ще внесат днес искане за закон, свързан със санкции срещу горенето на отпадъците. Това 
съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова в понеделник, която отчета че в последните дни има значителни 
превишение на фини прахови частици във въздуха. 
„Ясно е, че не трафикът е виновен за тях, а отоплението с твърдо битово гориво и горенето на отпадъците“, каза Фандъкова 
и отбеляза, че проблемът с горенето е в голям в райони като „Красна поляна“. „Това е голям бич за хората там, затова 
поисках и в последните месеци се работеше в Народното събрание да приемат инкриминирането на горенето на отпадъци, 
защото само за последната седмица са направени над 60 проверки за горене на отпадъци на открито, съставени са над 20 
акта, но сами по себе си те не вършат никаква работа“, изтъкна Фандъкова. 
Междувременно в понеделник столицата за пореден ден осъмна в мъгла с мръсен въздух. Нивата на фини прахови частици 
във въздуха бяха над нормите, като превишението е от два до близо 20 пъти, сочат данните на сайта airsofia.info, 
поддържан от гражданско сдружение. Най-сериозно бе замърсяването в кварталите “Света Троица”, “Подуене”, “Хаджи 
Димитър”, “Сухата река”, “Левски Г”, “Орландовци” и други. По данни на Столична община, обаче, показанията на 
станциите за измерване на чистотата на въздуха към 7 ч. сутринта са били под 50 микрограма, с изключение на станцията 
в “Младост”, където тези стойности са по-високи. Това каза пред БНТ Лорита Радева, председател на комисията по околна 
среда в Столичната община. Според правилата на общината не се предприеха специални мерки за борба със 
замърсяването, например „зелен билет”, тъй като той може да бъде въведен, ако показанията на поне 2 от станциите в 
София са за нива на фини прахови частици над 200 микрограма. 
За утрешния ден от кметството призовават гражданите да не използват личните си коли, а градския транспорт. Също така 
приканват домакинствата, използващи твърдо гориво за битово отопление да преминат към алтернативно отопление. От 
Столичния инспекторат пък ще извършват извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови 
източници за замърсяване с прахови частици. Ще се проверяват и строителните обекти. 
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Pariteni.bg 
 
√ Какви промени се предлагат в наредбата за учителския труд 
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев предлага промени в Наредба номер 4 от 20 април 2017 г. за 
нормиране и заплащане на труда на учителите, които са свързани с осигуряването на предвиденото увеличение на 
работните заплати на педагогическите специалисти с не по-малко от 17% от 1 януари 2020 г. 
Министерството на образованието и науката е разработило проект на Наредба за изменение и допълнение на 
горепосочената Наредба номер 4.  
С проекта се предвижда минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти да 
се увеличат с не по-малко от 17%.  
Проектът е разработен въз основа на поетите ангажименти на правителството за поетапно повишаване на 
възнагражденията на педагогическите специалисти, като до края на четиригодишния мандат на кабинета заплатите на 
учителите трябва да бъдат удвоени.  
Повишаването на възнагражденията е една от основните мерки за преодоляване на недостига на педагогически 
специалисти и за мотивиране на младите хора да изберат учителската професия. 
В промените са посочени какви трябва да са минималните размери на основните месечни заплати на педагогическите 
специалисти през 2020 г. 
Основна заплата не по-малко от 1085 лв. ще получават младите учители през 2020 г., а през тази година началната 
учителска заплата е 920 лв. Същата основна заплата от минимум 1085 лв. през 2020 г. ще получават работещите в училище 
- възпитатели, логопеди, психолози, педагогически съветници, корепетитори, хореографи, треньори по видове спорт, 
рехабилитатори на слуха и говора, и ръководители на направлението ИКТ. 
Минималните възнаграждения на старшите учители през 2020 г. ще достигнат 1120 лв., а на главните учители - 1176 лв.  
Директорите на детски градини и училища ще получават не по-малко от 1334 лв., а заместник-директорите - 1246 лв. 
За целта в бюджета за следващата година са заложени 360 млн. лв. повече за увеличението на трудовите възнаграждения 
на учителите. Предвидени са и 54 млн. лв. за увеличение на индивидуалните работни заплати на непедагогическия 
персонал. 
Новите минимални размери на основните месечни работни заплати на педагогическите специалисти са съобразени с 
подписания, на 12 ноември 2019 г., на отраслово ниво Анекс към Колективния трудов договор за системата на 
предучилищното и училищното образование. 
Увеличението на възнагражденията на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното 
образование е предпоставка за привличането и задържането на повече млади учители във всички образователни 
институции, дори и в тези в най-малките и отдалечени населени места. 
Наредбата влиза в сила от 1 януари 2020 г. и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика, и с министъра на 
финансите. 
В проекта на Наредбата е направено и допълнение, свързано с необходимостта от определянето на минимална норма на 
преподавателска работа на педагогическите специалисти, преподаващи във втория гимназиален етап на средното 
образование по профилиращия учебен предмет "Предприемачество" в профила "Предприемачески". 
В съответствие с разпоредба от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба номер 7 от 11 август 2016 г. за 
профилираната подготовка, учебните програми, утвърдени при условията и по реда на Наредбата, влизат в сила за 
учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в 11-и клас, в т.ч. и по профилиращия предмет 
"Предприемачество" от профила "Предприемачески". 
Обучението по профила "Предприемачески" е насочено към овладяване на базисни знания и умения, свързани с 
предприемачеството и кариерното ориентиране, като в учениците се формира предприемаческа култура като част от 
тяхната обща култура. 
Обучението е насочено не само към придобиване на знания и теоретична подготовка, но и към придобиването на ценни 
практически умения, необходими за започването на бизнес. Основната цел в обучението е придобиването на управленска, 
икономическа и информационна грамотност, и формирането на модели на поведение в областта на предприемачеството. 
Във връзка с изучаването на сходни икономически дисциплини, минималната норма преподавателска работа на 
педагогическите специалисти, преподаващи по профилиращия учебен предмет "Предприемачество" в профила 
"Предприемачески", е приравнена на нормата преподавателска работа по профилиращия предмет "Технологии", в размер 
на 700 часа годишно. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ По-висок кредитен рейтинг - 8 извода за икономическата политика  
Международната рейтингова агенция Standard&Poor’s Global Ratings повиши дългосрочния и краткосрочния кредитен 
рейтинг на България в чуждестранна и местна валута от 'BBB-/A-3 до 'BBB/A-2' с положителна перспектива. Накратко, 
агенцията аргументира действието с постигането на икономически растеж без натрупване на външни дисбаланси, добрите 
бюджетни показатели и напредъка по пътя към Механизма на обменните курсове (ERM 2). 
Няколко важни акцента в анализа на Standard&Poor’s, заслужават внимание: 

• България постига икономически растеж в последните години при поддържане на бюджетна дисциплина и с 
излишък по текущата сметка, с други думи - не се наблюдава натрупване на значими макроикономически 
дисбаланси. Още повече, независимо от динамиката на пазара на труда и бързото нарастване на 
възнагражденията, икономиката не губи международна конкурентоспособност, като износът продължава да 
расте. Според агенцията, рекордно ниската безработица и продължаващото покачване на заплатите няма да е 

https://www.minfin.bg/upload/42865/RatingsDirect_BulgariaRaised.pdf
https://www.minfin.bg/upload/42865/RatingsDirect_BulgariaRaised.pdf
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пречка пред износа в средносрочен план, най-малкото защото към момента България все още е страната в ЕС с 
най-ниски разходи за труд. 

• Заедно с това, анализът отчита и промените в структурата на икономиката. Прогнозата за преките чужди 
инвестиции до 2022 г. е за запазване на относително ниските нива от последните няколко години. В същото време 
агенцията отчита, че външният капитал в много по-голяма степен се насочва към индустриални предприятия, за 
сметка на придобиване на недвижими имоти или строителство. Тези инвестиции имат важен принос за 
трансформацията в промишлеността, която води до нарастване на износа на продукти с по-висока добавена 
стойност, включително машини и съоръжения, за сметка на свиване на отраслите, разчитащи на евтин 
нископроизводителен труд. 

• Вътрешното търсене ще се превърне в по-важен фактор за икономически растеж в следващите няколко години. 
От една страна, нарастването на доходите и позитивните очаквания за пазара на труда ще подкрепят по-високо 
потребление на домакинствата. Заедно с това, публичните инвестиции значително ще нараснат до 2022 г. заради 
финализиране на капиталови разходи, планирани в рамките на оперативните програми за периода 2014-2020 г. 

• Застаряването на населението и външната миграция постепенно свиват работната сила и този процес вероятно ще 
продължи, което ограничава увеличаването на потенциала на българската икономика в дългосрочен план. 
Демографското предизвикателство обаче е основание за провеждане на структурни реформи. Част от тях са пряко 
относими към пазара на труда, като например преодоляването на несъответствията между търсените и 
предлаганите знания и умения. Агенцията отчита необходимостта от подобряване на функциониране на 
съдебната система, което е предпоставка за дългосрочно развитие на бизнес средата, а това, от своя страна, е 
основание за привличане на повече чужди инвестиции от прогнозираните нива в разглеждания базов сценарий. 
Допълнителен фактор за реформи е и очакваното обвързване на европейските средства в периода 2021-2027 с 
върховенството на закона. Като цяло, агенцията счита членството в ЕС като своеобразен „двигател“, насърчаващ 
институционалното сближаване. 

• Намаляването на нивото на държавния дълг през последните пет години е фактор за повишаването на рейтинга. 
Заедно с ниската задлъжнялост на домакинствата и частния сектор, то представлява буфер при външни шокове. 
Ролята на бюджетната дисциплина обичайно се омаловажават в благоприятната част от икономическия цикъл. 
Трябва отново да припомним, че доверието бързо се губи и бавно се връща – влошаването на бюджетните 
показатели и фалитът на КТБ през 2014 г. доведоха до две поредни намалявания на кредитния рейтинг в рамките 
на месеци, докато дори само връщането на старото ниво отне пет години. 

• За пореден път, буди недоумение анализът на ролята на паричния режим в България. По методологията на 
агенцията, паричните съвети са по-скоро слабост, като за България аргументацията е основно по линия на 
ограничената възможност на централната банка да бъде „кредитор от последна инстанция“. Без да коментираме, 
че всъщност ограничаването на свободата за провеждане на монетарна политика е съдържателното предимство 
на самата институция на паричния съвет, трябва да посочим, че в доклада всъщност многократно се посочват 
големите постижения за макроикономическата стабилност, които са резултат именно на функционирането на 
борда. Те включват както дисциплиниращата роля върху политици от всички части на спектъра по отношение на 
данъчно и разходно благоразумие, така и натрупването на нарастващи външни резерви, а заедно с това и 
поддържане на висок капитал в банковата система.   

• Още една специфика на методологията на рейтинговата агенция си струва да бъде припомнена – основания за 
нисък рейтинг е ниското ниво на БВП на човек от населението. С други думи, бюджетната дисциплина и ниският 
дълг са необходимо, но недостатъчно условие за висок рейтинг; бедни страни с висок рейтинг няма. Още една 
причина да има фокус върху политики за постигането на дългосрочен висок икономически растеж и по-бързо 
сближаване с най-развитите икономики в ЕС. 

• Рейтингът може да бъде повишен при две развития – поддържането на бърз икономически растеж без натрупване 
на макроикономически дисбаланси или влошаване на бюджетната дисциплина и материализиране на значими 
структурни и институционални промени, например напредък по пътя за присъединяване към ERM II. В този 
контекст, агенцията отчита, че българското правителство е изпълнило предложените и поети от самото него 
ангажименти като предварителна подготовка за присъединяване към Механизма на обменните курсове. 
Необходимо е отново да припомним, че част от ангажиментите, които българското правителство пое, не 
представляват реални реформи – например в областта на несъстоятелността е обещано стартиране на проект, 
преглед и анализ на съществуващата уредба, препоръки, модел за събиране на данни, пътна карта; няма обаче 
действие по същинска промяна. Новоприетият закон за публичните предприятия пък страда от редица пропуски, 
които дават основания за съмнение в бъдещето му ефективно прилагане, още повече, че той не решава един от 
най-съществените проблеми – преструктуриране или закриване на лошо управлявани държавни компании. 

 
√ Филип Димитров избран за зам.-председател на Венецианската комисия  
Българският конституционен съдия Филип Димитров е избран за зам.-председател на Комисията за демокрация чрез 
право, известна още и като Венецианската комисия) към Съвета на Европа, съобщи lex.bg. Той е представител на България 
в комисията от началото на 2017 г. на мястото на проф. Евгени Танчев. Освен конституционен съдия, Филип Димитров е и 
бивш премиер на България в периода 1991-1992, посочват в съобщението за избора от Венецианската комисия. 
Италианецът Джани Букикио e преизбран за председател на Комисията, става ясно още от съобщението. 
Изборите за ново ръководство са били проведени на 6-7 декември във Венеция, като са избрани и още двама нови зам.-
председатели – Клер Бази-Малаури, член на френския Конституционен съвет и Реджина Кинер (Швейцария), професор на 
Конституционно и административно право в университета в Цюрих. 

https://news.lex.bg/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%bf-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb/
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Венецианската комисия е избрала още Хердис Керулф Торгейсдотир (Исландия), Вероника Билкова (Чехия), Майкъл 
Френдо (Малта) и Талия Хабриева (Руска федерация) за членове на Бюрото. 
Комисията предоставя правни съвети на държавите-членки и им помага да приведат своите правни и институционални 
структури в съответствие с европейските стандарти. 
Новината за избора на Филип Димитров за зам.-председател идва дни, след като Венецианската комисия обяви 
препоръките си за промени в законодателството у нас, с които да се осигури възможност за ефективно и независимо 
разследване срещу главния прокурор, в случай, че той извърши престъпление. 
В отговор премиерът Борисов обяви свика извънредно заседание на правителството в събота за изготвяне и одобрение на 
проект за промени в НПК. Те предвиждат шефът на отдел „Инспекторат“ към Върховната касационна прокуратура да 
разследва главния прокурор и заместниците му. Според правителството независимостта на шефа на инспектората ще бъде 
гарантирана от новия му статут, според който той ще бъде избиран с мнозинство от 2/3 на Прокурорската колегия на ВСС 
и ще има 7-годишен мандат. Проектът за промени в НПК вече е внесен в Народното събрание. 
 
√ Награда срещу касова бележка: Старозагорка взе 50 000 лв. от лотарията на НАП  
Старозагорка спечели 50 000 лева от лотарията с касови бележки на Националната агенция по приходите. Неделина Колева 
получава голямата награда в третия сезон на Лотарията с касов бон на стойност 0,55 лв. За участие в този сезон на 
инициативата на приходната агенция са регистрирани над 20 милиона касови бележки на обща стойност 270 млн. лева. 
Над 2 милиона от тях са сканирани чрез мобилното приложение на НАП и нововъведения QR код на бележките.  
На 9 декември в ефира на bTV, водещите Павел Колев и Ицака изтеглиха още двама печеливши – месечен и седмичен. 
Павлина Христова от Добрич е късметлията за декември, която грабна наградата от 2000 лв. Русенката Мария Пеева пък 
ще прави невероятни снимки с новия си таблет с ретина дисплей.  
От приходната агенция припомнят, че безплатното мобилно приложение ще продължи да бъде в помощ на потребителите, 
тъй като чрез него те ще могат да следят дали касовите бележки, които търговците им издават, са истински. По данни на 
НАП повече от 150 000 души ежедневно проверяват касовите си бонове. Повечето касови апарати вече печатат бележките 
с кодове, а до края на януари 2020 г. те ще станат задължителен реквизит за всеки касов бон.  
Освен с функция „данъчен инспектор“, приложението на НАП за мобилни телефони предлага и навигация до офисите на 
НАП, справка за здравно-осигурителен статус, данъчен календар и справка за регистрация по ДДС.  
 
√ Създадоха нов вид материал, който улавя и пречиства вредните въглеводородни емисии  
Учените са разработили евтин и изключително ефективен материал за улавяне на въглероден диоксид. Той ще може да се 
използва за създаване на филтри, а в бъдеще - и получаване на полезен продукт от събрания газ. Резултатите от 
проучването са публикувани в списанието ACS Applied Materials & Interfaces и цитирани от РИА Новости. 
Темата за улавяне на въглероден диоксид от промишлени емисии при строги екологични стандарти, приети в повечето 
развити страни, става все по-актуална. За съжаление, повечето от предлаганите технологични решения имат или ниска 
ефективност, или висока цена. 
Шведски учени от Технологичния университет Chalmers и Стокхолмския университет обаче са успели да създадат нов 
материал с редица предимства: той е екологично чист, устойчив, има висока степен на селективно улавяне на въглероден 
диоксид и ниска себестойност. Новият материал представлява биологична хибридна пяна, пълна с голям брой зеолитни 
гранули - естествени минерали от групата на алумосиликатите с висока порьозност и способност да улавят и задържат 
молекулите на въглеродния двуокис. 
Зеолитите отдавна се използват във високотехнологични минерални филтри, но обикновено присъстват под формата на 
големи парчета, което не позволява максимално използване на полезната им повърхност. А шведските учени са открили 
решение, с което правят възможно пълноценното използване на малки частици зеолити – т.нар. зеолитни прахове 
В момента учените продължават своите изследвания, като търсят възможностти за последваща обработка на събирания 
от този нов материал въглероден диоксид, така че да се получи полезен продукт - метанол. 
 
√ 7 държави от ЕС дават 3,2 млрд. евро за развитие на сектора за електрически батерии  
Европейската комисия разреши на седем страни-членки на ЕС, сред които Германия и Франция, да отпуснат държавна 
помощ в размер на 3,2 милиарда евро за развитие на сектора за електрически батерии, информира Франс прес. 
Този важен проект от общ европейски интерес ще включва 17 преки участници от целия сектор, като производителя на 
автомобили Бе Ем Ве (BMW) или на химикали БАСФ (BASF) и Солвей (Solvay), нo и малки и средни предприятия (МСП), 
някои от които са представени в няколко държави членки. Тези компании ще си сътрудничат тясно помежду си и с над 70 
външни партньора, включително и публични изследователски организации от цяла Европа. Те ще имат за цел да 
разработят литиево-йонни батерии, които имат по-дълъг живот, презареждат се по-бързо и са по-безопасни и по-
екологични от батериите, които се предлагат на пазара. 
Очаква се инвестициите на Германия, Франция, Италия, Полша, Белгия, Швеция и Финландия да позволят да се 
мобилизират допълнително 5 млрд. евро частни инвестиции, уточняват от Брюксел. Комисията намира тези субсидии за 
съвместими с правилата за държавните помощи в ЕС. 
„Одобрената помощ ще позволи да се гарантира, че този важен проект ще върви напред без да нарушава прекомерно 
конкуренцията“, подчерта еврокомисарят за конкуренцията Маргрете Вестагер. 
Германия е получила зелена светлина да инвестира до 1,25 млрд. евро. Следват Франция (960 млн. евро), Италия (570 млн. 
евро), Полша (240 млн. евро), Белгия (80 млн. евро), Швеция (50 млн. евро) и Финландия (30 млн. евро).  
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√ Стоте най-големи военни компании в света продали оръжия за близо $420 млрд.  
Обемът на продажбите на оръжия и военни услуги на 100-те най-големи компании във военно-промишления сектор в 
света е нараснал с 4,6% през 2018 година като е достигнал 420 млрд. долара. Това отчита новият годишен доклад на 
Стокхолмския международен институт за изследване на проблемте на мира (SIPRI). В един по-голям мащаб, от 2002 до 
2018 година обемът на търговия с оръжие се е увеличил с 47%. 
80 компании от Топ 100 са базирани в САЩ, Европа и Русия. От останалите 20, 6 са базирани в Япония, 3 в Израел, 3 в Индия 
и 3 в Южна Корея, 2 в Турция и по 1 в Австралия, Канада и Сингапур. Най-голям дял на глобалния пазар на оръжие държат 
САЩ - 59%, а първите 5 места в съставения от организацията Топ 100 на най-големите търговци на оръжия се държат от 
американски компании, начело с Lockheed Martin с общ обем на продажбите от порядъка на 148 млрд. долара (35% от 
общия обем продажби). 
Ключово събитие във военната промишленост на САЩ през 2018 е растящата тенденция към консолидация в сектора. Така 
например, две от пет от водещите американски компании – Northrop Grumman и General Dynamics, направиха сделки за 
придобивания за милиарди. Американските компании се готвят за нова програма за модернизация на въоръжението, 
която бе обявена още през 2017 година от президента Тръмп. Големите американски компании се стремят към 
окрупняване, за да имат възможност да произвеждат системи за въоръжение от ново поколение и да разполагат с повече 
възможности за сключване на нови договори с првителството на САЩ. 
Съвкупният обем продажби на 27 европейски компании, влизащи в рейтинга Топ 100 на SIPRI леко нараства през 2018 и 
съставлява $102млрд. Продажбите на оръжия на компаниите, базирани във Великобритания са отбелязали спад с 4.8%, до 
$35.1 млрд., и въпреки това, остават най-високи в Европа- 8,4% от общия обем. Втори в Европа е френският военно-
отбранителен сектор, със съвкупен обем продажби на оръжия от $23.2 млрд. Франция отбелязва ръст, обусловен главно 
от 30-процентното увеличение на продажбите на производителя на бойни самолети Dassault Aviation и държи 5,5% от 
общия обем продажби. 
Четири немски компании също са в рейтинга, като при техния съвкупен обем се забелязва спад от 3,8% в продажбите за 
миналата година. 
Десет руски компании пък държат 8,6% от общия обем продажби, което се равнява на 36,2 млрд. долара. Сравнено с 2017г. 
руските оръжейни производители и търговци губят 1,1% от пазарния си дял, което авторите на доклада обясняват с 
увеличаването на продажбите от страна на американски и европейски компании. Значителен ръст се отчита отчита при 
турските оръжейни компании, което експертите обясняват със стремежа на Турция да модернизира отбранителната си 
промишленост. В доклада няма данни за една от най-големите икономики в света към момента - китайската. 
 
√ Над 1 трлн. евро похарчени в ЕС за храни и безалкохолни напитки през 2018  
Домакинствата в ЕС са похарчили над 1,047 трилиона евро (6,6 процента от БВП на съюза) през 2018 година за храни и 
безалкохолни напитки, сочат данни, публикувани на сайта на Евростат.  
Това се равнява на 12,1 процента от общите разходи за потребление и е третата категория по обем на харчовете след 
"жилище, вода, електричество, газ и други горива" с 24 процента и "транспорт" с 13,2 процента от домакинските разноски. 
От всички в ЕС най-много домакинствата в Румъния са харчили най-много за храни и безалкохолни напитки (27,8 процента). 
След тях се нареждат литовците (20,9 процента) и естонците (19,6 процента).  
България е на четвърто място, като близо една пета (19,1 процента) от разходите на домакинствата са били за храни и 
безалкохолни напитки.  
В дъното на класацията са Великобритания (7,8 процента), Ирландия (8,7 процента), Люксембург (9,1 процента) и Австрия 
(9,7 процента).  
Най-голям спад на разходите за храна има в Литва, а най-силен скок - в Чехия и Словакия. 
 
√ Европейските борси започват седмицата в червения сектор  
Основните индекси на водещите борси в Европа записаха понижения в ранната търговия в понеделник, след като 
базираната в Лондон петролна компания Tullow Oil Plc съобщи, че няма да изплаща дивиденти на своите акционери, 
предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,43 пункта, или 0,11%, до 406,92 пункта. Немският DAX регистрира спад 
от 16,11 пункта, или 0,12%, до 13 150,47 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 12,22 пункта от 
стойността си, или 0,17%, достигайки ниво от 7 227,44 пункта. Френският CAC 40 се понижи с 20,84 пункта, или 0,36%, до 5 
851,07 пункта. 
Акциите на Tullow Oil сринаха с 61,46% достигайки 19 годишно дъно, след като главният изпълнителен директор на 
компания Пол МакДейд се оттегли от поста си на фона на продължаващите проблеми на фирмата с петролните й полета в 
Гана. Общият индекс SXEP, обхващащ европейските фирми е от петролната и газова индустрия, се понижи с 0,8%. 
Междувременно книжата на Tesco поскъпнаха с 5,38%, след като най-големият британски търговец на дребно съобщи, че 
обмисля продажбата на магазини в Тайланд и Малайзия, които са последните локации в Азия, в които компанията все още 
оперира. 
Акциите на Osram скочиха с 14,39%, след като стана ясно, че австрийския производител на чипове AMS ще придобие 55% 
от германската група за осветителни продукти за 4,6 млрд. евро. Книжата на AMS поевтиняха с 2,98%. 
Вниманието на инвеститорите тази седмица ще бъде насочено към предстоящите в четвъртък парламентарни избори във 
Великобритания, които ще решат съдбата на Брекзит. Последните проучвания показват, че консервативната партия на 
британския премиер Борис Джонсън е увеличила преднината си пред Лейбъристката партия. 
„Хората чакат да видят, дали консерваторите ще успеят да спечелят мнозинство“, казва Майкъл Бейкър, анализатор от ETX 
Capital in London. „Заради събитията от последните няколко години обаче никой не разчита особено на социологичните 
проучвания, което е и причината да не виждаме рали на пазарите“, добавя той. 

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/global-arms-industry-rankings-sales-46-cent-worldwide-and-us-companies-dominate-top-5
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Оптимизъм в края на седмицата в САЩ 
Основните индекс на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в петък на фона на по-добрите от очакваното данни 
за заетостта в САЩ, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 337,27 пункта, или 1,22%, до 28 015,06 пункта, като това беше най-доброто 
представяне на бенчмарка от 4 октомври насам, когато той добави 1,4% към стойността. Широкообхватният Standard & 
Poor’s 500 се повиши с 28,48 пункта, или 0,91%. До 3 145,91 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
напредна с 85,83 пункта, или 1%, до 8 656,53 пункта. 
Dow бе подкрепен от поскъпването на акциите на 3М с 4,32%. Енергийният сектор беше най-добре представилият се в S&P 
500, отчитайки ръст от 2%. Акциите на компанията-майка на Google, Alphabet, поскъпнаха с 0,94%, достигайки най-високото 
си ниво в историята. Книжата на Apple също достигнаха рекордни нива, след като поскъпнаха с 1,93%. 
„Пазарът е много силен“, коментира Майк Катз, партньор в Seven Points Capital. „Всеки път, когато има спад за няколко 
дни, пазарът се отръсква от слабото представяне и се връща до рекордните върхове. Приближавайки края на годината, 
вярвам, че ще достигнем и по високи стойности“, добави той. 
S&P 500 започна сесията със седмичен спад от 0,7%, но силно му представяне в петък му помогна да заличи загубите. След 
края на сесията Dow и Nasdaq записаха седмичен ръст от 0,1%, след като през предходните четири дни бяха събрали 
негатив от повече от 1%. 
Основната причина за добрите резултати бяха данните за заетостта в САЩ. През ноември американската икономика е 
добавила 266 хил. работни места, сочат данни на министерството на труда. Очакванията бяха за ръст от 187 хил. работни 
места. Безработицата в страната е намаляла до 3,5%, достигайки най-ниското си ниво от 1969 г. насам. 
Междувременно доходността по 10-годишните и по 2-годишните американски държавни ценни книжа достигна съответно 
1,84% и 1,62%. 
Ръст в Азия 
Водещите индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион започнаха седмицата с повишения, след като 
инвеститорите бяха обнадеждени от данните за заетостта в САЩ, предаде Маркетуоч. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 76,30 пункта, или 0,33%, до 23 430,70 пункта, след 
като стана ясно, че японската икономика е нараснала с 1,8% през третото тримесечие, което е повече от очакваното от 
анализаторите. Акциите на технологичния концерн Softbank поскъпнаха с 1,20%. 
Борсите в Китай не бяха разколебани от новината за понижение на износа с 1,1% на годишна база през ноември. Износът 
към САЩ се сви с 23%, което е най-лошият резултат от февруари насам и 12-ти пореден месец на спад. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 2,46 пункта, или 0,08%, до 2 914,48 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 0,18 пункта, или 0,01%, до 1 640,51 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
остана също почти без промяна, записвайки минимален спад от 3,64 пункта, или 0,01%, до 26 494,73 пункта. 
Търговските преговори между Вашингтон и Пекин продължават да са основния движещ фактор на пазарите, като 
инвеститорите се надяват двете най-големи икономики в света да постигнат споразумение пред 15 декември, когато 
влизат в сила новите американски мита върху вноса от Китай. 
Южнокорейският Kospi се повиши с 6,80 пункта, или 0,33%, до 2 088,65 пункта, докато в Австралия ASX 200 напредна с 23 
пункта, или 0,34%, до 6 730 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
спад от 1,67 пункта, или 0,31%, до 5 44,94 пункта. BGBX40 се понижи с 0,27 пункта, или 0,25%, до 108,45 пункта. BGTR30 
изтри 0,17 пункта от стойността си, или 0,04%, достигайки ниво от 494,17 пункта. BGREIT се понижи с 0,45 пункта, или 0,34%, 
до 130,32 пункта. 
 
В. Дума 
 
√ Еврокомисар иска разхлабване на правилата за бюджетния дефицит 
Новият еврокомисар по икономиката Паоло Джентилони заяви, че блокът трябва да обмисли разхлабване на строгите си 
правила за бюджетен дефицит, за да отговори на климатичните рискове и слабия растеж, повтаряйки подобен призив от 
страна на френския президент Еманюел Макрон, съобщава "Юроактив". Правилата, които целят да наложат бюджетна 
дисциплина сред държавите членки на Европейския съюз (ЕС), възникнаха от финансовата криза и трябва да бъдат 
актуализирани, е казал Джентилони. 
Т.нар. Пакт на ЕС за стабилност и растеж ограничава бюджетния дефицит до 3% от брутния вътрешен продукт (БВП) и общия 
дълг до 60% от БВП на страните членки на блока. Някои държави успяха да спазват тези правила чрез години на икономии, 
но други изостават с огромни дългове. От дълго време са налице критики относно факта, че страните се нуждаят от повече 
гъвкавост, за да могат да харчат там, където е необходимо за стимулиране на растежа и борбата с кризите. 
Наскоро Еманюел Макрон се присъедини към призивите на страните от ЕС да им бъде позволено да смекчат ограниченията 
относно разходите. "Нуждаем се от повече експанзионистични политики, да инвестираме повече. Европа не може да е 
единственият район, който не го прави", заяви Макрон пред "Икономист". Според държавния лидер на Франция дебатът 
за лимита от 3% "принадлежи на друг век". 
 


