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Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
Дарик  
 
√ Тристранката се събира на заседание  
Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще заседава в четвъртък, 12 декември, от 11.00 часа в Гранитна 
зала на Министерския съвет, съобщиха от пресслужбата на кабинета. 
Тристранката ще обсъди Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна 
заплата за 2020 г., внесен от министъра на труда и социалната политика. 
 
В. Банкерь 
 
√ Премиерът Бойко Борисов ще участва в заседанието на Европейския съвет в Брюксел 
Министър-председателят Бойко Борисов ще участва в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 12 и 13 
декември в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на правителството. Това ще бъде първата среща на върха на ЕС, ръководена 
от Шарл Мишел, след избирането му за председател на Европейския съвет от лидерите на общността на 2 юли тази година. 
В Брюксел държавните и правителствени ръководители ще обсъдят изменението на климата и дългосрочния бюджет на 
ЕС, както и Брексит и подготовката за преговорите по бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство след 
оттеглянето му. 
Сред останалите теми, които ще бъдат в дневния ред на заседанието на европейските лидери, са идеята за провеждане 
на Конференция за бъдещето на Европа, партньорството между ЕС и Африка, реформата на Световната търговска 
организация. 
В Брюксел лидерите от ЕС-27 ще направят преглед на постигнатия напредък по изпълнението на изявлението, направено 
на срещата на върха на държавите от еврозоната от юни тази година. 
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел ще представлява Великобритания в предстоящото двудневно 
заседание на институцията. Това съобщават белгийски медии, цитирани от БТА. В информациите има уточнение, че това 
става по настояване на британския премиер Борис Джонсън. 
Джонсън ще отсъства от заседанието заради насрочените за днес избори в Обединеното кралство. 
Всъщност упълномощаването на друг да представлява интересите на дадена държава в Европейския съвет не е 
необичайна практика и се допуска от европейското законодателство. 
 
БНР 
 
√ Парламентът ще обсъди избор на зам.-председател и членове на КРС от квотата на НС  
Очаква се днес депутатите да ратифицират договора от края на ноември между правителството и Съединените щати за 
доставка на материали, оборудване и поддръжка за армията на комплектомобилна производствена линия за метални 
конструкции. 
Парламентът ще обсъди и процедурни правила за избор на заместник-председател и на двама членове на Комисията за 
регулиране на съобщенията от квотата на Народното събрание.  
Предложения ще могат да правят в писмена форма народни представители и парламентарни групи в седемдневен срок 
от приемането на правилата. 
Кандидатите трябва да имат професионална квалификация в сферата на съобщенията, информационните технологии, 
медиите, икономиката или правото. Те ще се проверяват и за принадлежност към бившата Държавна сигурност и 
разузнавателните служби на Българската народна армия. 
Допуснатите до процедурата за избор ще бъдат изслушани на открито заседание на парламентарната комисия по 
транспорт, информационни технологии и съобщения. 
Народното събрание открива новата процедура за избор на заместник-председател и на двама членове на Комисията за 
регулиране на съобщенията поради изтекъл мандат. 
Депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за защита на потребителите. 
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√ ВСС освобождава Цацаров  
На последното си за годината заседание Висшият съдебен съвет ще гласува оставката на главния прокурор Сотир Цацаров. 
Вчера той беше избран с гласовете на представители на всички парламентарно представани партии за председател на 
Антикорупционната комисия и веднага след това поиска от съдебния кадрови орган да го освободи от поста.  
Мандатът на Цацаров изтича на 10 януари, а за негов наследник беше избран Иван Гешев. 
"Оттук насетне процедурата би следвало да е такава - произнасяне от пленума на ВСС, решение на пленума, което би 
следвало да бъде предложение до президента и указ от него за предсрочно освобождаване. Няма да изчакам датата 10 
януари, защото мисля, че е за доброто и на двете институции - на прокуратурата, и комисията - всеки да поеме своите 
правомощия. След като съм освободен, няма никаква пречка г-н Гешев да встъпи на следващия ден и мисля, че така и ще 
направи", описа Цацаров ситуацията.  
Очаква се смяната да е факт следващата седмица. 
  
√ Съдът ще следи за неравноправни клаузи в договорите между търговци и потребители  
Съдът ще следи за неравноправни клаузи в договорите между търговци и потребители, реши окончателно Народното 
събрание с промени в Гражданския процесуален кодекс. Депутатите одобриха и удължаване на срока за възражения, като 
от двуседмичен той става един месец. 
С окончателно приетите поправки се дава възможност при наличие на определени в закона предпоставки оспорването на 
започналото принудително изпълнение да бъде спирано от съда. С това се предоставя по-засилена защита на 
потребителите в отношенията им с банки, комунални дружества, мобилни оператори, естествени монополи и търговци с 
господстващо положение на пазара. 
„Ние осигуряваме в пълнота тази защита, която се изисква от нас и в писмото на ЕК“, коментира Християн Митев от 
„Обединени патриоти“. 
С измененията се задължават всички търговци или фирми, предоставящи услуги, да прилагат договора заедно с неговите 
изменения и приложения в изпълнителното производство. 
Депутатите дадоха възможност на потребителя да спре производството с представяне на обезпечение до 1/3 от вземането, 
обясни председателят на правната комисия Анна Александрова от ГЕРБ. 
„Предлагаме търговец, който дължи и иска да спре изпълнението, да трябва да плати цялата сума като гаранция, т.е. 
каквато е досегашната уредба, за да не се създаде междуфирмена задлъжнялост“, уточни тя. 
Не беше подкрепена обаче възможността единственото жилище на длъжника да не бъде продавано, дори и ако е 
ипотекирано преди приключването на делото пред първоинстанционен съд. 
БСП изразиха несъгласие, а правосъдният министър Данаил Кирилов призова да се прецени тежестта на тази свръхзащита:  
„Дали ще доведе това до създаване на нови възможности длъжникът да спекулира с време или с необосновани искания 
за отлагане на изпълнението“. 
 
√ През януари започва обществено обсъждане на системата „Бонус - малус“  
Проектът на въвеждане на системата „Бонус-малус“ при застраховка „Гражданска отговорност“ ще бъде публикуван в 
началото на януари, съобщиха от Комисията за финансов надзор. 
От началото на януари ще започне да тече законоустановеният едномесечен срок за обществено обсъждане на проекта. 
Това означава, че тогава ще се събират становища по проекта, около който са се обединили Комисията за финансов надзор 
и министерствата на транспорта и на вътрешните работи.  
Той ще бъде публикуван на сайтовете на трите институции.  
В момента се събират позиции, преди институциите окончателно да са се произнесли. 
В предложения вариант след едногодишна нулева година базовата премия по застраховката ще започне да поскъпва за 
недисциплинираните шофьори и да поевтинява за водачите без нарушения на пътя. 
Най-голямото поевтиняване може да е до 25%, а най-сериозното оскъпяване - до 400%, допълват от КФН.  
От БСП настояха днес системата „Бонус-малус“ да не бъде въвеждана. Вчера омбудсманът Диана Ковачева препоръча 
допълнително време за обсъждане на предлаганата системата „Бонус-малус“ и посочи няколко недостатъка на проекта. 
 
√ Зеленият курс на фон дер Лайен и бюджетът до 2027 ще са основни фокуси на Европейския съвет 
Борисов ще посети и Столтенберг в щаба на НАТО  
Зеленият пакт, многогодишната финансова рамка и кризата в Световната търговска организация ще бъдат сред основните 
теми, които европейските лидери ще обсъждат на днешното заседание в Брюксел. 
Още вчера се разбра, че три страни-членки - Чехия, Полша и Унгария, няма да подкрепят Пакта. България е на позицията, 
че борбата с климатичните промени не трябва да пречи на социалното и икономическо развитие и подчертава, че 
приоритет за страната ни продължава да бъде правото на страните-членки да определят своя енергиен микс.  
"Следващата многогодишна финансова рамка е с хоризонт едва до 2027-ма година, като нито един от инструментите не е 
специално и изцяло насочен към справяне с негативното социално, регионално или секторно отражение на прехода към 
климатичен неутралитет", се казва още в позицията на страната ни. Като се подчертава, че в случая ключов ще бъде фондът 
за справедлив преход, се добавя, че неговите параметри предстои да бъдат представени и одобрени.  
Остават и разногласията по многогодишната финансова рамка, предложена от финландското председателство, между 
кохезионните държави и страните-донори, като ябълката на раздора се явява орязването на парите по кохезионния фонд 
и общата селскостопанска политика.   
"Финансирането на новите приоритети не трябва да е за сметка на кохезията и земеделието, които са доказали своята 
добавена стойност за всички страни-членки", е позицията на България. Лидерите ще отбележат, че Световната търговска 
организация е в криза и дейността й за уреждането на спорове е парализирана.  

https://bnr.bg/horizont/post/101203041/bsp-predlaga-da-ne-se-vavejda-bonus-malus
https://bnr.bg/horizont/post/101202258
https://bnr.bg/horizont/post/101202258
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Преди заседанието на ръководителите на страните-членки премиерът Бойко Борисов ще се срещне с генералния секретар 
на НАТО Йенс Столтенберг. Срещата, която според дипломатически източници е по наша молба, ще се състои в щаб-
квартирата на Алианса.  
Укрепването на общото сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната ще бъде сред основните теми на срещата. 
Във фокуса на разговора ще е и напредъкът по изпълнението на общите задачи в контекста на съвременните световни 
предизвикателства, както и съвместните военни учения в рамките на НАТО, пишат от правителствената пресслужба.  
 
√ Великобритания на определящ вот  
Днес британците гласуват в извънредни общи избори. До тях се стигна след дълбока парламентарна криза, в резултат на 
което преимерът Борис Джонсън не успя да прокара своята стратегия за Брекзит. Въпреки че се очаква консерваторите да 
спечелят изборите, не е изключено да се стигне до т.нар. висящ парламент.  
Прогнозата е за студен, ветровит, дъждовен и мрачен четвъртък, в който ще се проведат най-важните избори за 
Обединеното кралство за цяло едно поколение, както изтъкнаха водещите партийни лидери. Тези избори не просто ще 
определят кой ще ръководи страната през следващите четири години, а и бъдещето на Обединеното кралство, останало 
на кръстопът след референдума за Брекзит преди три и половина години. Гласоподавателите трябва да изберат 650 
депутати в Камарата на общините.  
Според най-надеждните анкети се очаква торите да спечелят 339 места, което ще им даде необходимото мнозинство да 
съставят правителство, което евентуално би могло да прокара в парламента сделката за Брекзит на Борис Джонсън и 
страната да излезе от ЕС на 31 януари. Практиката през последните години обаче показа, че на прогнози много не може да 
се вярва, а няма и яснота за кого ще гласуват онези, които още се колебаят. Така че може да се стигне и до висящ парламент, 
а при това положение консерваторите трудно ще намерят коалиционен партньор.  
Избирателните секции отварят врати в 9 часа сутринта българско време и затварят в полунощ. Това са първи 
парламентарни изори в Обединеното кралство през декември от 1923 година насам. 
 
√ Нови избори в Израел на 2 март  
Нови общи избори ще се проведат в Израел на 2 март, реши парламентът в Тел Авив. Датата беше одобрена единодушно 
от 94 депутати. Това ще бъде третият такъв вот в страната за по-малко от година. До него се стигна след като действащият 
премиер Бенямин Нетаняху и основният му политически противник Бени Ганц не успяха да съберат парламентарно 
мнозинство, което да подкрепи тяхно правителство. Срокът, през който това можеше да стане, изтече в полунощ. 
Кнесетът одобри законопроект за саморазпускането си, като това е първата от общо три стъпки към разпускането му по-
малко от три месеца, след като избраните на 17 септември в него депутати положиха клетва и встъпиха в длъжност. 
 
√ Федералният резерв на САЩ остави основната лихва без промяна  
Управлението за Федералния резерв на САЩ остави ключовата лихва без промяна, но каза, че ще наблюдава ниската 
инфлация и развитията в световната икономика, съобщи АФП. 
Очакваното решение на американската централна банка остави лихвата в сегашния диапазон 1,5-1,75%, като тя остава на 
нивата след третото намаляване за годината през октомври. Според Ройтерс Фед е показал, че тя вероятно ще остане 
същата неопределено време, или поне до 2021 г. 
Единодушното решение, за разлика от предишни гласувания, едва ли ще удовлетвори президента Доналд Тръмп, който 
често критикува Фед и иска намаляването на лихвите да продължи. 
Според съобщението „настоящата позиция на паричната политика е подходяща за подкрепа на устойчивото разширяване 
на икономическата активност, силните условия на пазара на труда и инфлацията в близост до целта от 2%“. 
От централната банка на САЩ заявиха, че ще продължат да следят данните за икономическите перспективи, включително 
в глобален мащаб, и приглушения инфлационен натиск. 
Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл каза по-късно на пресконференция, че ниската инфлация в САЩ, 
въпреки историческите ниски нива на безработица, ограничава натиска върху централната банка за повишаване на 
лихвите. Той добави, че за повишаване на лихвите трябва да бъде наблюдаван „значим“ и „упорстващ“ ръст на 
инфлацията. 
 
БНТ 
 
√ Сачева: Законът за социални услуги няма да отнема деца  
Законът за социалните услуги не предвижда отнемане на деца от семейството, увери отново социалният министър Деница 
Сачева. 
Парламентарната група на ГЕРБ започва срещи с останалите парламентарни групи, сдружението на общините, 
протестиращи организации. Изпратена е молба за среща и със Светия синод. 
Управляващите обмислят отлагане на влизането на закона между три и шест месеца. Министър Сачева каза, че си дава 
сметка за страховете на някои от протестиращите, но с разговори се надява те да бъдат преодолени. 
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: Законът за социалните услуги не третира отнемане на деца 
от семействата и няма за цел да прави това. Става дума за различни форма на грижа за хора с увреждания, за възрастни 
хора, за бездомни, за деца, които имат нужда от подкрепа, за семейства, който имат нужда от допълнителна подкрепа, от 
информиране, от консултиране, от застъпничество и от различни други видове форми на социални услуги, включително 
грижа за хора, които са болни, имат нужда от рехабилитация или продължителна подкрепа. 
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√ Даниел Панов: Над 50 компостиращи системи ще функционират в страната  
Над 50 компостиращи системи ще функционират в следващите години в различни области на България, където това не е 
постигнато в момента. Това заяви в студиото на "Още от деня" Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на 
Националното сдружение на общините. Предвиждат се и над 40 системи за разделно събиране на отпадъци. 
Панов изрази задоволство, че с Министерството на околната среда и водите е постигнато споразумение за очисленията, 
които са специално за такса "Битов отпадък" към Регионалната инспекция по околна среда и водите, на общините, които 
реално нямат намаление на отпадъка, който предават на регионалните депа, тя няма да бъде увеличена с 40 лв., а ще бъде 
разсрочена във времето. 
Данаил Панов: За следващите 3 години - 2020 г. да бъде увеличен с 12 лв. до 69 лв. Тези общини, които не са подготвени, 
за 2021 г. и 2022 г. той ще бъде увеличен с по 13 лв. всяка година. 
С предвидените мерки се цели общините да намалят генерираните от тях отпадъци. 
От 2011 г. Велико Търново не е повишавало данъци, смятам, че имаме достатъчно правомощия да имаме голяма 
събираемост, във Велико Търново тя е над 80%, каза още Панов. 
 
√ Преизчисляват данъчните оценки на имотите от догодина  
Това се очаква да увеличи размера на местните данъци и такси. Новата методика с критерии за данъчните оценки ще бъде 
готова до април 2020 г. 
Нова методика ще осъвремени начина, по който се изчисляват данъчните оценки на имотите. Това обявиха от сдружението 
на общините в България, които са постигнали договореност с министерството на финансите. Това на практика ще увеличи 
данъчната основна за изчисляване на имотните данъци и такси от 2021 г. Междувременно министерството на околната 
среда и водите отсрочи за три години повишаването на отчисленията за отпадъци, които плащат общините. 
Новите критерии за формиране на данъчните оценки ще бъдат готови до няколко месеца и се очаква да доведат до 
повишаването на данъчната оценка като я доближат до пазарната цена на имотите. Това ще доведе и до вдигане на самите 
данъци. 
Даниел Панов, Председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново: Критерии, които са били преди, може би преди 
99 година за определяне на данъчни оценка действително са доста остарели. 
Очаква се да бъдат премахнати критерии като например наличие на стационарен телефон, но да бъдат добавени нови по-
модерни- като вид на дограмата или саниране. 
Размерът на данъците ще бъде по-голям в общините, които освен по-висока данъчна оценка ще вдигнат и самия размер 
на данъка като промили. Според данните на Сдружението, тези общини не са много на този етап. 
В крайна сметка в много от общините данъчната политика е да запази данъчната ставка както е в момента, същото важи и 
за такса битови отпадъци. 
Нова методика се очаква да има и при изчисляването на такса смет като този вид плащане вече ще се изчислява на базата 
на изхвърления боклук, а не както досега. Това обаче ще стане факт от 2022 г. Дотогава министерството на околната среда 
и водите прие да разсрочи дължимите от местната власт отчисления за големите количества отпадъци, което трябваше да 
оскъпи допълнително таксите смет. 
Нено Димов, министър на околната среда и водите: Скокът, който се очакваше да бъде през следващата година ще го 
разпределим на три относително равни части, през 2020 г. вече дори сме започнали процедурата ще бъде 69 лева, скокът 
ще бъде от 57 на 69, след което ще има скок за 21 ва година и още 13 лева през 2022 г. 
На 31, Трифон Панчев е сред най-младите кметове у нас. Въпреки че от десет години се занимава с бизнес, първият му 
сблъсък като градоначалник на Дряново е свързан именно с новите данъци и такси. 
Трифон Панчев, кмет на Община Дряново: Предизвикателството е голямо, ще се наложи може би определени промили 
да бъдат завишени, и определени данъци завишени но в минимални размери, няма да залагаме някакви шокови 
увеличения, тъй като населението не може да си позволи повече данъчни тежести. 
В крайна сметка засега общината може да си позволи само увеличаване на такса смет с около 10%. 
 
√ Боян Магдалинчев, ВСС: Гешев ще започне работа с много големи очаквания към него  
Иван Гешев е единственият главен прокурор, който ще започне с толкова големи очаквания към него на фона на това, 
което изминалите 4-5 месеца се случваше - протести, поляризирани становища. Това каза в "Сутрешния блок" 
представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев. 
Боян Магдалинчев, представляващ ВСС: Може би това е единственият главен прокурор, който ще започне с толкова 
големи очаквания към него на фона на това, което изминалите 4-5 месеца се случваше - протести, поляризирани 
становища. Той тепърва ще има много сериозната отговорност да доказва или да оборва тези, които считаха, че изборът 
му не е съвсем подходящ. 
Работата на бъдещия нов главен прокурор се очертава да бъде изключително важна и трудна, каза Магдалинчев. Той 
добави, че процедурата по избора е продължила много дълго. 
Боян Магдалинчев: Така или иначе тя така е разписана в закона, но все пак продължи доста дълго с много противоречиви 
нагласи. Стартът му няма да бъде никак лесен. Надявам се, че г-н Гешев ще започне да прилага на практика концепцията с 
всички нейни основни моменти, които той представи пред ВСС и пред обществеността. 
 
√ Заради ниски изкупни цени: Продукцията на пчеларите залежава в складове  
Тазгодишната продукция на пчеларите залежава в складове. За това предупредиха в Сутрешния блок на БНТ Албена 
Маркова, русенски производител и Медвед Мехмедов, който е председател на Русенския областен пчеларски съюз. Като 
причина те посочиха ниските изкупни цени - до около 3 лв. за килограм. 
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Албена Маркова, пчелар: Повечето пчелари изобщо не са си издали продукцията. Почти цялата реколта за 2019 г., на 80% 
залежава. 
Медвед Мехмедов отчете като голям недостатък липсата на голяма борса за мед. 
Медвед Мехмедов, председател на Русенския областен пчеларски съюз: В България докато няма борса за мед и докато 
не се намеси държавата, няма как да се продължи с пчеларството. Пчеларството е поминък за много български семейства. 
С тези цени на меда, всички пчелари ще трябва да се откажат. Вкарват от Аржентина, Китай, с което подбиват нашите цени. 
Аржентинският, китайският мед...с много голяма влажност са. По принцип той не би трябвало да отговаря на българските 
стандарти. 
 
√ Над 300 търговски обекта са проверени до момента в кампанията "Безопасна Коледа"  
За 10 дни от началото на кампанията "Безопасна Коледа" са проверени близо 600 продукта в над 300 търговски обекта. 
Това показват данните на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Пред БНТ Мирослав Йотов от 
агенцията показа мостри от опасните артикули, които са открили в търговската мрежа. 
Мирослав Йотов, ДАМТН: Тази година в кампанията "Безопасна Коледа" отново наблягаме на електрическите гирлянди, 
пиротехническите изделия, както и детските играчки. Едно от видимите несъответствия, които могат да се установят от 
всеки потребител - разстоянието от първата лампа до щепсела трябва да бъде не по-малко от 1,5 м. 
При нередности всеки един потребител може да подаде сигнал на дежурния денонощен телефон на ДАМТН - 0700 111 88, 
както и на сайта на институцията. 
 
√ Робот започна работа в софийска кантора  
За първи път у нас робот започна работа в правния сектор. Технологичното чудо от няколко месеца помага в адвокатска 
кантора в София и резултатите от работата му са много добри. 
Когато чуем за робот, обичайно си представяме, че той наподобява човешката анатомия - има глава, ръце или нещо 
подобно. В адвокатската кантора не е така - роботът е просто компютър. Той обаче извършва дейности, в които отменя 
адвокатите. 
Кръстили го Папи и от 3 месеца той извършва за 5 минути дейности, които иначе отнемат часове на юристите. Например, 
извличането на информация от огромни масиви с данни за клиентите на определена компания за услуги. При това, за 
разлика от хората, роботът не прави грешки. Роботът следи движенията по дела и информира отговорния адвокат, извлича 
информация от различни източници. 
Адвокат Галин Попов: Тази дейност, която Папи извършва, е дейността, с която разтоварихме колегите и всъщност 
увеличихме възможността им да вършат творческата работа. 
В следващия етап от развитието си роботът ще придобие и аналитични умения и ще съветва адвокатите за възможни 
действия по съдебните дела. 
 
√ Френското правителство смекчи мерките за пенсионна реформа  
Френското правителство обяви мерки за пенсионна реформа, но с известни отстъпки към стачниците. Промените ще се 
прилагат поетапно след приемането на закона догодина или в началото на 2021 г. и ще засягат само родените след 1975 г. 
Предлага се универсална система, която да замени сегашните 42 схеми с бонуси и привилегии, като например в 
железниците и парижкото метро. Хора с пълен работен стаж ще имат минимум 1000 евро на месец. 
Пенсионната възраст остава 62 години, но реформата ще насърчава оставане на работа по-дълго време, отбеляза 
премиерът Едуар Филип. Според него предложенията и заложените гаранции позволяват прекратяване на стачките и 
протестите, обхванали Франция. 
Синдикатите обаче отхвърлиха плана като пресичане на "червена линия" и "подигравка" и ще обмислят следващите си 
протестни действия. 
 
√ Сергей Лавров увери, че САЩ не могат да спрат "Северен поток-2" и "Турски поток"  
След разговори във Вашингтон, руският външен министър Сергей Лавров увери, че Съединените щати вече не могат да 
спрат нито "Северен поток-2", нито "Турски поток". 
Руският дипломат се пошегува, че политическият живот в страната винаги е съпровождан от санкции или импийчмънт. Така 
той отговори на журналистическа забележка, че срещата му с президента Тръмп и държавния секретар Помпео съвпада с 
обсъждането на нови антируски санкции и процедура за отстраняване на държавния глава. 
В понеделник американският Сенат прие бюджета за отбрана, в който са заложени наказателни мерки срещу участниците 
в изграждането на двата газопровода. Сенаторите се активизират, защото прилагането на санкциите в бюджета за отбрана 
се смята за задължително. 
Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: Конгресът буквално е завладян от желанието да направи всичко, 
за да наруши отношенията ни. Продължава процесът от администрацията на Обама. Но ние сме свикнали. 
 
√ Путин и Ердоган говориха по телефона за ситуацията в Сирия  
Президентите на Русия и Турция обсъдиха в телефонен разговор борбата с тероризма в Сирия, включително в провинция 
Идлиб и в североизточната част на страната, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от Риа новости. 
"Подчертана беше необходимостта да бъдат изпълнени споразуменията в руско-турския договор за сътрудничество в 
региона", пишат от Кремъл. 
Владимир Путин и Реджеп Ердоган обсъдили още регулирането на кризата в Либия и безпокойството си от сблъсъците в 
района на Триполи. 
Путин и Ердоган се уговорили, да продължат да поддържат контакт на всички нива. 

https://www.damtn.government.bg/
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√ Дават до 50 млн. лв. на Националното тол управление 
До 49 415 820 лв. се отпускат по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за 
финансиране на Националното тол управление за 2019 г., решиха министрите от кабинета "Борисов-3" на днешното 
правителствено заседание. 
Парите са за възстановяване на разходи, направени за сметка на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" от началото 
на годината на база фактическо изпълнение. Предназначени са за текущи и капиталови разходи. 
За издръжка на Националното тол управление са предвидени 46 003 750 лв. От тях 11 000 200 лв. са за възстановяване на 
разходи по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на 
база време и на база изминато разстояние. Останалите пари са за оборудване на работни помещения на Националното 
тол управление (НТУ), разходи за поддържане на автомобилите на тол контрола, на терминалите за самотаксуване, 
режийни разходи и т. н. 
Капиталовите разходи са 3 412 070 лв. От тях част от средствата са за софтуерна разработка за вторична интеграция между 
Агенция "Митници", МВР и НТУ за пътни такси и разрешителни, счетоводен софтуер и др. 
Разчетите са разработени на база анализ на разходите, свързани с действащи договори във връзка с функционирането на 
Националното тол управление. 
Парите за Национално тол управление за 2019 г. са планирани по централния бюджет, а не по бюджета на МРРБ. Те се 
отпускат с постановления на Министерския съвет. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Правителството одобри 1.4 млрд. лв. за последните 89 км от магистрала „Хемус“ 
Отсечката ще се строи отново от държавната „Автомагистрали“ ЕАД, без да се организират публични търгове  
След като през декември 2018 г., точно в дните преди празниците, правителството одобри с постановление 1.34 млрд. лв. 
за строежа на магистрала „Хемус“ от „Боаза“ до връзката с пътя Русе-Велико Търново, днес държавата одобри още 1.38 
млрд. лв. С тези пари ще се строят последните 89 км от магистралата – до с. Белокопитово. След завършването им 
магистралният път до Варна ще бъде готова напълно, а според плана на правителството това ще се случи през 2024 г. 
С днешното си решение Министерският съвет увеличава размерът на ангажиментите за разходи, които Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) може да поеме през 2019 г. 
Както и при 134-километровият участък от „Боаза“ до пътя Русе-Велико Търново, и сега за изпълнител се назначава без 
търг държавната компания „Автомагистрали“ ЕАД. Тя от своя страната наема подизпълнители, като по този начин те не 
минават през търгови процедури. 
МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се 
упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Агенция „Пътна инфраструктура“ 
също е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
Поради тази причина може да се използва вратичката в Закона за обществените поръчки, приложими за публичните 
възложители, и да не се провеждат публични търгове. 
Одобрената днес сума, която в по-голямата си част ще дойде от натрупания излишък в бюджета, който към този момент е 
около 1 млрд. лв., ще се изразходва за изготвянето на технически проекти и изпълнение на строително-монтажните работи 
в отсечката в периода до 2022 г. От тях 483 млн. лв. се отпускат по бюджета на МРРБ за 2019 г. за предстоящи плащания. 
Цялостното доизграждане на АМ „Хемус“ е основен приоритет в Управленската програма на правителството, тъй като то 
смята, че бъдещето на Северна България и модернизирането на региона е свързано със строителството на 
автомагистралата и осигуряването на бърза и безопасна пътна комуникация между София и Варна. 
В момента в експлоатация са участъците от София до „Боаза“ и от с. Белокопитово до Варна, с обща дължина от около 180 
км, припомнят от МС. 
Изграждането на АМ „Хемус“ е разделено на девет участъка – първите шест са част от 134-километровата отсечка от 
„Боаза“ до връзката с пътя Русе-Велико Търново, а другите три – от сега одобрените 1.38 млрд. лв. за 89-те километра от 
„Боаза“ до с. Белокопитово. 

• Участък 1 е с дължина 15.26 км. Започва от „Боаза“, където ще приключва изграждащата се в момента отсечка, и 
ще е до пресичането с път III-307 Луковит-Угърчин (км 87+800 до км 103+060), включително пътен възел 
„Дерманци“; 

• Участък 2 е 19.2 км. Той е от края на пътен възел „Дерманци“ - при пресичане с път III-307 Луковит-Угърчин, до 
връзката с път III-3005 Радювене-Катунец, включително пътен възел „Каленик“ (от км 103+060 до км 122+260); 

• Участък 3 е 17.08 км. Той ще започва от края на пътен възел „Каленик“ при пресичането с път III-3005 Радовене-
Катунец до връзката с път II-35 Плевен-Ловеч, включително и п. в. „Плевен“ (от км 122+260 до км 139+340); 

• Участък 4 е 26.8 км. Той е от края на пътен възел „Плевен“ при пресичане с път II-35 Плевен-Ловеч до път III-301 
Летница-Ловеч, включително пътен възел „Летница“ (от км 139+340 до км 166+144.09); 

• Участък 5 е 23.2 км. Той е от края на пътен възел „Летница“ при пресичането с път III-301 до път III-303 Бутово-
Павликени, включително и пътния възел (от км 166+144,09 до км 189+344); 

• Участък 6 е 32.6 км. Започва от края на пътния възел на път III-303 Павликени-Левски до път 1-5 Русе-Велико 
Търново, включително и пътния възел (от км 189+344 до км 222+000); 
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• Участък 7 е 43.6 км. Той е след пресичането на път I-5 Русе-Велико Търново до км 265-ти км при пресичането с път 
II-51 Бяла-Търговище; 

• Участък 8 – 33.5 км. Отсечката е след пресичането с път II-51 Бяла - Търговище и е до връзката с път II-49 Търговище-
Разград; 

• Участък 9 – 11.9 км. Този участък е от пресичането с път II-49 и до изграждащия се в момента участък Белокопитово-
Буховци, при пресичането на път I-4 с път III-5102). 

 
Клуб Z 
 
√ Президентът Румен Радев: Борисов полага усилия да ни спаси от Борисов 
Държавният глава с критики към независимия прокурор, иницииран от ГЕРБ 
"Аз ще се възползвам от това си право". 
Това заяви президентът Румен Радев пред бТВ. Той поясни, че има предвид чл. 154 от Конституцията, според който 
президентът има право да внесе промени в Конституцията. При подписването на указа за назначаването на новия главен 
прокурор Иван Гешев Радев заяви, че ще започне дебат, свързан с прокуратурата и мястото й в съдебната система. 
Радев коментира и промените, изготвени от правителството, свързани със създаването на независим прокурор, който да 
може да разследва главния. 
"Къде е общественото обсъждане, къде е оценката за въздействие. Освен, ако мислят, че са непогрешими. Чак в залеза на 
своето управление г-н Борисов решава изведнъж да даде предложение. Президентът е в края. Когато дойде при мен 
гласуваният закон, тогава си давам своето мнение. С интерес ще следя дебатите в Народното събрание. Дали е достатъчен 
(проектозаконът - б.р.), дали не влиза в колизия с Конституцията. Вменяваме независимост, а по Конституция главният 
прокурор осъществява надзор. Въвежда се една нова мощна фигура, а я няма регламентирана в Конституцията. Намират 
ли за нормално прокурорската колегия, която се номинира от главния прокурор, да предлага и избира неговия надзорник. 
Ако този нов независим прокурор наруши закона, кой ще го разследва? Може би главният прокурор? Неслучайно 
Венецианската комисия издаде препоръки за дълбоки промени, които да обхващат нови правила, еволюция на 
политическата култура. Явно това е непосилна задача за един презрял етап от управлението", каза Радев. 
Радев заяви, че не е подписал указа за Гешев първия път, защото не е имало състезателна процедура. Според него подобни 
процедури липсват и при изграждането на магистралите. 
"Принципът на конкурентност и прозрачност трябва да важи за всички сфери", каза Радев. 
Според него обществото трябва да осъзнае, че изборът на главен прокурор има пряко влияние върху него. 
"За мен изобщо не е важно колко време ще бъда президент, а какъв президент ще бъда", каза Радев. 
Той заяви, че полк. Георги Гешев има дълга кариера в НСО много преди брат му Иван Гешев да бъде шеф на 
специализираната прокуратура. Според президента Гешев е прекрасен професионалист и човек, но вече не е част от 
неговата пряка охрана. 
Радев коментира повишаването на кредитния рейтинг на България, което е голямата гордост на правителството. 
"Совите не са това, което са. Когато премиерът с такава охота и възторг чете тези листчета би трябвало неговите подчинени 
да му кажат, че на сайтовете на неговите министерства има история за много години назад. Ако се върнем назад - да, ние 
получихме кредитен рейтинг BBB. Ние сме имали кредитен рейтинг BBB+ през 2006-2008 г. След това на другата 
година плюсчето изчезва. Сега ние възстановяваме кредитния рейтинг от 2013 г. Плюсче още не сме постигали, което го 
има тройната коалиция", каза Радев. 
Той коментира и намаляването на външния дълг, което също се изтъква от Борисов. 
"Ние снижаваме брутния държавен дълг, само че откъде тръгваме? Когато той поема управлението този дълг е бил по-
малък от 10 млрд. 2016 г. той го нараства три пъти, около 28 млрд. Сега плавно намалява, отива на 23 млрд. лв. Днес излиза, 
че Борисов полага неистови усилия да ни спаси от Борисов, от провала в предишните му мандати, където този дълг е 
набъбнал три пъти", каза Радев. 
Радев смята, че според САЩ в България явно има ненаказана корупция по върховете на властта. 
"Никой не може да реши нашите проблеми с корупцията отвън. Няма кой да вкара нашите корупционери в затвора, освен 
българската прокуратура и българския съд", каза Радев. 
Според президента ние не трябва да се мотивираме от заплахите на Владимир Путин за "Турски поток", а от собствения си 
интерес. 
"Ние българите, с нашите пари плащаме, за да може руският газ да стигне до Европа. Трябва да има мотивировка за 
формиране на цените. Не виждам анализ на оценката на риска - дали ще си върнем парите, кога ще стане. Надявам се най-
сетне да се построи интерконектора с Гърция, който да даде макар и минимална диверсификация", каза Радев. 
Президента заяви, че ако кабинетът е бил взел решение да купи самолети "Грипен" по начина, по който е купил F-16, също 
е щял да бъде против. Според него процедурата не е била достатъчно прозрачна. 
"За мен типа самолет няма значение. Българското правителство погази открития честен конкурс, който да ни даде най-
добрите условия", каза Радев. 
Той коментира и твърдението си, че в НАТО има разделение на производители и купувачи. 
"Ако ти си мощна икономика и произвеждаш, ти влагаш разходите в своята икономика. Казах им (на големтие държави в 
НАТО - б.р.) - 100% от нашите разходи отиват при някой от вас. Това отнема от възможноста да развиваме икономика и 
социални системи. Не виждам бъдещото на алианса като съюз между продавачи и купувачи, а като съюз между 
партньори", каза Радев. 
Той е направил предложение малките държави да имат програми за разсрочено плащане, за индустриално 
сътрудничество, за трансфер на технологии. Подобно предложение Радев отправил и към Доналд Тръмп. Според него 
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един съюз не може да съществува дълго при такава бездна. По думите на Радев според Тръмп това можело да бъде "deal, 
и то много добър". 
 
√ Пакет "Мобилност": Камионите ще се връщат на 8 седмици 
За шофьорите срокът е 4 седмици. Спане в кабината – най-много 45 часа  
Европейската комисия, Европарламентът и Съветът на ЕС се разбраха по два основни пункта от пакета „Мобилност 1“. 
Това съобщиха за Клуб Z от Комисията по транспорт и туризъм в ЕП. 
Става дума за връщането на камионите в страната, в която са базирани, и почивката на водачите. 
Шофьорите ще могат да спят в кабината не повече от 45 часа и ще бъдат задължени да се връщат поне веднъж на 4 седмици 
в страната, в която е регистрирано транспортното средство, независимо в коя част на Европа се намират. 
Камионите ще трябва да се връщат в страната поне веднъж на 8 седмици. 
България е сред страните, които най-много се противопоставят на задължителното връщане, най-вече на камионите. 
Споразумението е постигнато рано тази сутрин, след продължили цяла нощ дискусии.  
Така се слага край на фирмите, играещи ролята на „пощенски кутии“, смята председателката на транспортната комисия 
Карима Дели. 
Камионите и микробусите ще бъдат екипирани с „умни тахографи“ съответно до 2025 и до 2026 г. Това са всъщност „черни 
кутии“, които ще записват всички данни за извършваните пътувания. 
 
Investor.bg 
 
√ Търговското салдо на България е на минус, но дефицитът се свива с 56% за година 
За девет месеца от страната са изнесени с 4,2% повече стоки в сравнение с година по-рано, а са внесени с 2,2% по-
малко на годишна база, отчита НСИ 
Търговското салдо на България за десетте месеца на годината е отрицателно, но намалява с над 56% за една година, 
показват предварителните данни за търговията на страната, представени от Националния статистически институт. За 
периода от януари до октомври то възлиза на 2,454 млрд. лева, като само през октомври общото външнотърговско салдо 
(износ FOB - внос CIF) излезе на отрицателна територия със 131,9 млн. лева. 
От януари до октомври изнесените български стоки са на стойност 48,702 млрд. лв., което е с 4,2% повече в сравнение със 
същия период на миналата година. Само за октомври общият износ на стоки възлиза на 5,402 млрд. лв. и намалява с 0,8% 
спрямо същия месец на предходната година. 
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Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
За десет месеца в страната са внесени стоки на стойност 51,157 млрд. лв. (по цени CIF), или с 2,2% по-малко спрямо същия 
период на 2018 година. 
През октомври 2019 г. общият внос на стоки намалява с 11,2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 
5,534 млрд. лева. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

% 

 
                     
Стокообмен с трети страни 
В НСИ изчисляват, че за десет месеца експортът за трети страни за една година нараства с 5,8% и достига 16,026 млрд. лева. 
Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Руската федерация и Република Северна 
Македония, които формират 50% от износа. 
Статистиката показва, че износът на стоки на годишна база намалява с 10,3% и е в размер на 1,775 млрд. лева. 
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Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за трети страни през периода 2018 - 2019 
година 

(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
 
В НСИ отчитат, че през десетте месеца при експорта за страните извън Европейския съюз, разпределен според 
Стандартната външнотърговска класификация, най-голям годишен ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ 
(56,8%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (24,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, 
класифицирани главно според вида на материала“ (21,8%). 
Импортът от януари до октомври за една година намалява с 10,7% и е на стойност 17,048 млрд. лева (по цени CIF). Най-
голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. Само през октомври вносът 
намалява с 35,9% на годишна база и е в размер на 1,635 млрд. лeвa. 
 
Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от трети страни през периода 2018 - 2019 

година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо 
годишно увеличение в НСИ констатират в секторите „Храни и живи животни“ (23,9%) и „Мазнини, масла и восъци от 
животински и растителен произход“ (17,7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни 
продукти“ (37,9%). 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни от януари до октомври е отрицателно и е в 
размер на 1,021 млрд. лева. През октомври то е положително и е на стойност 140,3 млн. лева. 
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Търговия с ЕС 
Предварителните данни на НСИ показват, че за първите девет месеца на 2019 г. износът на България за Европейския 
съюз нараства с 3,3% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 29,049 млрд. лева. Основни търговски партньори на 
страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66,3% от износа за държавите - 
членки на ЕС. Само през септември експортът нараства незначително спрямо същия месец на предходната година е на 
стойност 3,233 млрд. лева. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за ЕС през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

% 

 
 
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, от януари до септември 
на годишна база най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (15,5%). Най-голям 
спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (7,3%). 
Вносът от ЕС от началото на годината до септември за една година се увеличава с 2,2% и достига 30,209 млрд. лева (по 
цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания. 
През септември 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 0,3% спрямо същия месец на 
предходната година и е в размер на 3,243 млрд. лева. 
 

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от ЕС през периода 2018 - 2019 година 
(Спрямо същия месец на предходната година) 

 
                   

При импорта, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, на годишна база най-голямо е 
процентното увеличение в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (25,7%). Най-голямо намаление се 
наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)“ (22,7%). 
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС е отрицателно и е на стойност 1,160 млрд. лева. 
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√ По-високата такса за депониране на отпадъци се разпределя в следващите три години 
Общините трябва повече да оползотворят и рециклират, посочи министърът на екологията Нено Димов 
Повишаването на таксата за изхвърляне на отпадъци на сметищата, която общините плащат, ще бъде разпределено на три 
относително равни части през следващите три години. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов, 
цитиран от БТА, след форума, организиран от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). 
Той посочи, че догодина таксата ще бъде 69 лв. В момента местните власти внасят такса от 57 лева. През 2021 г. тя ще се 
повиши с още 13 лв., а през 2022 г. - с още 13 лв. 
Нено Димов уточни, че целта на тази такса е да се предприемат мерки от общините за по-малко депониране и за по-
голямото оползотворяване и рециклиране на отпадъци. 
Министърът поясни, че голяма част от общините са постигнали нужните резултати поне по един от двата критерия. Затова 
няма да се налага да повишават таксата. 
“Повишаването на таксата за изхвърляне на боклуци на сметищата, която общините плащат, няма връзка с таксата за 
битови отпадъци”, напомни председателят на управителния съвет на Сдружението на общините Даниел Панов. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ 2020: Не се очакват тежки шокове за българската икономика  
Българската икономика няма да бъде разтърсена от сериозни кризи през следващата година. Такава прогноза направиха 
участниците в годишния икономически форум „България и светът в развитие: Трансформация 2020“, организиран за осма 
поредна година от списание „Мениджър“. Вицепремиерът Томислав Дончев, Мениджър на годината 2019 Светла 
Несторова, икономистът проф. д-р Даниела Бобева и финансистът Владимир Каролев направиха обзор на отиващата си 
2019 и споделиха мнения и прогнози за ролята на бизнеса, икономиката и държавата по три основни теми: трансформация, 
стабилност или несигурност и капитали. 
Не се очаква голяма криза през 2020 г., нито пък ще е от типа на тази от 2008 г., прогнозира Владимир Каролев. Българската 
икономика е много по-адаптирана към световната икономика и в този смисъл, като цяло, бизнесите ще преминат през 
този период без сътресения. Единствената несигурност според него би могла да дойде от неизвестни към момента 
политически решения. 
Абсолютен оптимист за икономическата 2020 е и Светла Несторова. Има една тенденция на нарастване на потреблението, 
която е положителна и ще се ускорява, задава се и бум при потребителското кредитиране, така че, очаква ни много добра 
година на обороти, нарастващо потребление и пр., обобщи Несторова. Дори и забавянето на европейската и световната 
икономика няма да се отрази на българската.  Колкото и да сме експортно ориентирани и силно свързани с германската 
икономика, ние сме твърде малки и по тази причина, няма да ни се отразят, смята още тя. По нейно мнение, единствените 
рискове, от които трябва да се притесняваме, са свързани главно с нарастващата глобална нестабилност. 
По-консервативна в очакванията за следващата година е проф. д-р Даниела Бобева. „Не очаквам радикални позитивни 
промени за бизнеса, но ако влезем в чакалнята на валутния механизъм ще бъде повишен кредитния рейтинг на България, 
което ще е добрата новина за следващата година“, коментира тя. Бизнесът има все по-малко ресурс да инвестира, за 
сметка на растящите работни заплати от 2015 година насам, посочи Даниела Бобева. Това е фундаментален проблем, 
който е свързан и с финансовата ни система, допълни още проф. Бобева. 
В България текат безспорни процеси на конвергенция, в същото време има ясна тенденция на нарастване на разходите на 
труд. Същественият въпрос в този момент е колко дълго би могла да издържи тази икономика при ниската цена на труда 
в България. С този въпрос вицепремиерът по икономическите въпроси Томислав Дончев пък даде началото на същинския 
дебат в първия панел на форума. 
Държавата има своята роля в решаването на този въпрос и трябва да се намеси, за да подпомогне добавената стойност в 
икономиката. Това не може да се случи през публични инвестиции в пазарни и конкурентни сектори, тъй като би потиснало 
естествените процеси на развитие и растеж, отбеляза Дончев. Според него, правилната намеса не е наливане на пари, а 
създаване и налагане на нови подходи, нови начини на планирането на политиките за развиване на динамичния сектор 
иновации. Предстои да бъде създадена именно такава структура на държавно ниво, допълни той. 
Икономиката на България все още не се е преструктурирала цялостно, посочи от своя страна проф. д-р Даниела Бобева в 
анализа си за отминаващата 2019 година. Преструктруране има реално по малко, в малко сектори, допълни тя. 
Фундаменталната трансформация според нея трябва да започне да се случва в сектора на автомобилостроенето, който 
започна да се развива в последните години у нас.  Продължаваме да вярваме, че ролята на държавата е да създава БВП, а 
всъщност нейната роля е да създава условия за правене на бизнес и оттам и на БВП, коментира още проф. Бобева. 
От 1999 г. въпреки всички правителства, България се развива доста добре и единственото, което държавата трябва да 
прави, а не го прави е да създава условия за бизнес, е мнението на финансиста Владимир Каролев. Той подкрепи тезата си 
с пример, че според последната класация „Дуинг бизнес“, показателите, в които сме били най-зле, сега са още по-лоши. 
Въпреки това, България става все по-добро място за инвестиции, подчерта той. Българският бизнес вече не се оплаква от 
корупция, а от свръхрегулация, добави друга гледна точка към мнението му и Светла Несторова. 
Според нея трансформацията  - и на бизнесите, и на икономиката, наистина се случва, защото се задава от едно основно 
място и то е хората, убедена е тя. Хората променят мисленето си и начина си на живот и това е, което движи промяната 
във всяка една област. Потребителското преживяване вече се формира през глобалното информиране за най-добрите 
световни стандарти във всеки сектор, производства и услуги. Затова и фундаменталният ресурс, който може да ни осигури 
конкурентоспособна скорост за адекватна промяна е човешкият ресурс, отбеляза тя. А конкуренцията в бизнеса днес се 
случва именно на терена за човешки ресурс. Затова, единствената помощ, която бизнесът би могъл да иска от държавата 
като помощ е фокус, модерни политики и инвестиции в сериозна фундаментална образованост. Време е вече не бизнесът 
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да влезе в училище, а училището да влезе в бизнеса. Образованието трябва да стане абсолютният приоритет във всяка 
една област, тъй като наистина нямаме никакво време, обобщи тя. 
 
√ Колко дни ще работим през 2020 г.?  
Идва краят на 2019 и с това неминуемо започваме да гледаме календара за следващата година за дните, в които ще 
работим и почиваме. 2020 е високосна година и има 366 дни. От тях 250 са работни, 16 са официални празници и 100 се 
падат уикенд. Официалните празници са всъщност 12 дни, но 4 от тях съвпадат със събота или неделя, което означава, че 
по закон първият ден от работната седмица след тях е почивен, информира bgpochivnidni.eu.  
През следващата 2020 работните дни ще са 250 или 2000 работни часа при стандартните 40 часа на работна седмица. Най-
натовареният месец ще бъде юли с 23 работни дни, а най-свободният - май само с 18. 
Пълният списък с почивните дни в България за 2020 г. включва Нова година на 1 януари (сряда), Денят на Освобождението 
на България на 3 март (вторник), Великден между 17 до 20 април (петък до понеделник), Денят на труда на 1 май (петък), 
Денят на Българската армия (Гергьовден) на 6 май (сряда), Денят на българската просвета и култура и на славянската 
писменост на 24 май (неделя), Съединението на България на 6 септември (неделя), Денят на независимостта на България 
на 22 септември (вторник) и Коледа между 24 и 28 декември (четвъртък до понеделник, защото 26 декември се пада в 
събота).  
 
√ Цените на винетките без промяна догодина  
Цените на е-винетките за всички категории пътни превозни средства остават непроменени и през 2020 г. Собствениците 
или водачите на леки коли ще 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., съобщават от БГТОЛ. 
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 ГКПП „Калотина“, „Капитан Андреево“, „Кулата“, „Дунав мост“ – Русе и „Дунав мост“ – Видин, „Станке 
Лисичково“ и „Силистра“, както и в 27 Областни пътни управления в цялата страната. 
Валидността на вече купена е-винетка може да се провери на сайта 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, 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.  
 
 

https://bgpochivnidni.eu/kalendar-2020/
https://www.bgtoll.bg/novini/aktualno/cenite-na-elektronnite-vinetki-za-2020-g-ostavat-nepromeneni
https://social.api.bg/
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√ Европейските борси отново се оцветиха в червено преди изборите във Великобритания  
Основните индекси на водещите европейски фондови борси записаха понижения в сряда. Инвеститорите са в очакване на 
утрешните парламентарни избори във Великобритания, които ще решат съдбата на Брекзит, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се понижи с 0,27 пункта, или 0,07%, до 405,07 пункта, и е на път да запише най-
лошия си ден от седмица. Европейският бенчмарк достигнаха четиригодишни върхове през миналия месец месеца на фона 
на оптимизма около новата дата за Брекзит и надеждите за намиране на решение на търговския конфликт между САЩ и 
Китай, но в последно време нагласите по двата въпроса се влошиха. 
Немският DAX регистрира ръст от 29,86 пункта, или 0,23%, до 13 100,58 пункта. Индексът бележи спад от началото на 
декември, след като по-рано записа три поредни месеца на ръст. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 изтри 3,67 пункта от стойността си, или 0,05%, достигайки ниво от 7 210,09 
пункта. Френският CAC 40 се понижи с 6,18 пункта, или 0,11%, до 5 814,85 пункта. 
Ако Борис Джонсън не успее да спечели мнозинство на изборите, то резултат от тях може да доведе до нова несигурност 
около Брекзит, която ще се отрази негативно на очакванията на инвеститорите. 
Вниманието на инвеститорите е насочено и към започващото днес двудневното заседанието на Федералния резерв на 
САЩ. Това ще е последната среща на американската централна банка за годината, като очакванията са Фед да запази 
лихвения диапазон от 1,5-1,75 процента. Утре ще се проведе и първото заседание на Европейската централна банка под 
ръководството на Кристин Лагард. 
Акциите на най-големия британски търговец на спортни дрехи JD Sports поевтиняха с 9,78%, след като най-големият 
акционер в компанията Pentland продаде част от своя дял. 
Книжата на испанската модна група Inditex, собственик на бранда Zara, поскъпнаха с 2,97%, след като компанията потвърди 
прогнозата си за ръст на продажбите между 4% и 6% през 2019 г.. 
Спад на Уолсрийт 
Основните индекс на Нюйоркската фондова борса записаха понижения във вторник на фона на наближаващия краен срок 
за постигане на търговска сделка между Пекин и Вашингтон преди влизането в сила на новите американските мита върху 
вноса от Китай, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 27,88 пункта, или 0,10%, до 27 881,72 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 се понижи с 3,44 пункта, или 0,11%, до 3 132,52 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq 
изтри 5,64 пункта от стойността си, или 0,07%, завършвайки сесията при ниво от 8 616,18 пункта, на фона на поевтиняването 
на акциите на Netflix. 
 „Уолстрийт джърнъл“ съобщи, че САЩ смятат да отложат допълнителните мита върху вноса на китайски стоки. От 
изданието твърдят, че американските преговарящи са поискали от китайските си колеги да се ангажират с покупки на 
американска селскостопанска продукция, преди да продължат преговорите. Китай от своя страна иска размерът на 
покупките на селскостопанските продукти да е пропорционален на митата, от който ще се откажат САЩ. 
„Засега няма нищо официално. Именно там е проблема“, казва Куинси Кросби, главен пазарен стратег в Prudential Financial. 
„Инвеститорите свикнаха до такава степен с неверните новини и заглавия, че те вече чакат само информация, потвърдена 
от представители на администрацията“, добавя той. 
Междувременно икономическият съветник на Белия дом Лари Кудлоу заяви, че митата, които трябва да влязат в сила на 
15 декември, продължават да са „на масата“. Неговото изказване увеличи скептицизма около репортажа на  „Уолстрийт 
джърнъл“. 
Като позитивна новина на пазарите дойде подписването на новото северноамериканско споразумение за свободна 
търговия между САЩ, Канада и Мексико в столицата на столицата на латиноамериканската държава. Новият търговски 
пакт ще замени Северноамериканското споразумение за свободна търговия (NAFTA), което е в сила от 1994 г. 
Акциите на Netflix поевтиняха с 3,1%, след като анализатор от Needham понижи рейтинга на книжата на компанията на 
фона на опасения, че платформата може да изгуби 4 млн. абонати в САЩ. От Needham смятат, че Netflix трябва да 
предложат по-евтин абонамент с реклами, за да могат да се конкурират по-добре с новите стрийминг услуги. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азия не успяха да намерят единна посока в сряда на фона на 
противоречивите сигнали около американските мита върху китайски вносни стоки за близо 160 млрд. долара, предаде 
Маркетоуч. 
Началникът на канцеларията на Белия дом Мик Мълвейни заяви вчера, че новите тарифи от 15% върху вноса от Китай 
може да влязат в сила на 15 декември, дори и Вашингтон и Пекин да постигнат частично споразумение по търговските 
преговори. 
„Пазарите се надяват, че митата може да бъдат отложени, докато текат преговорите“, коментира Вишу Варатан от Mizuho 
Bank. Той обаче предупреди, че тези надежди са „хипотетични и крехки“ предвид факта, че Тръмп все още не е поел 
никакъв ангажимент по това отношение. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 18,33 пункта, или 0,08%, до 23 391,86 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite напредна с 7,10 пункта, или 0,24%, до 2 924,42 пункта, докато по-
малкият Shenzhen Composite отчете спад от 7,32 пункта, или 0,44%, до 1 639,50 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng се 
повиши с 208,81 пункта, или 0,79%, до 26 645,43 пункта. 
Южнокорейският Kospi добави 7,62 пункта към стойността си, или 0,36%, завършвайки сесията при ниво от 2 105,62 пункта. 
В Австралия ASX се повиши с 45,70 пункта, или 0,68%, до 6 752,60 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 1,77 пункта, или 0,32%, до 544,30 пункта. BGBX40 остана без промяна при 108,55 пункта. BGTR30 изтри 
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0,43 пункта от стойността си, или 0,09%, достигайки ниво от 494,20 пункта. BGREIT се понижи с 0,72 пункта, или 0,55%, до 
130,01 пунтка. 
 
√ 9 страни от ЕС отхвърлиха набор от правила за класифициране на зелените инвестиции  
Страни членки на ЕС, сред които България и Румъния, отхвърлиха набор от правила, определящи кои финансови продукти 
могат да бъдат определяни като "зелени" и "устойчиви", съобщи представител на ЕС, цитиран от Ройтерс. 
Решението отменя споразумение, постигнато миналата седмица между евродепутатите и финландското председателство 
на ЕС. Преговарящите определиха споразумението като забележителен компромис, който може да установи световен 
стандарт за зелени облигации и други финансови продукти, насочени към инвеститори, имащи отношение към климата. 
Великобритания, Франция, Чехия, Унгария, Полша, Словакия, Румъния, България и Словения се обявиха против 
споразумението на срещата на дипломати от страните членки на ЕС в Брюксел, тъй като се опасяват, че правилата за 
класификация ще попречат да бъдат определяни като зелени инвестиции в ядрени и въглищни проекти, предаде БТА. 
Такива инвестиции не са изрично изключени от новата класификация на ЕС, но според правилата ще бъде много трудно те 
да се определят като зелени, което пък евентуално намалява бъдещите инвестиции в тези сектори. 
Франция разчита на ядрената енергия, а европейските страни все още до голяма степен са зависими от въглищата. 
Същевременно днес Европейската комисия представи планове как Старият континент да стане по-зелен и драстично да 
намали въглеродните си емисии. 
Предложената систематизация на зелените инвестиции е ключов стълб в тази стратегия, тъй като може да увеличи 
финансирането на възобновяемата енергия и други зелени проекти. 
Според европейските правила евродепутатите и правителствата трябва да постигнат компромис по предложено 
законодателство, когато мненията им се разминават. 
Финландия, чието председателство на ЕС изтича в края на годината, води преговори от името на страните членки. 
Обикновено страните подкрепят компромисите, постигнати от техните представители, но блокирането на закона за 
зелените финанси подчертава дълбокото разделение в блока по въпроса. Страните възприемат компромисния текст като 
надхвърлящ правомощията на Финландия за водене на преговори, посочи официален представител. Сега ще трябва да 
бъде договорен нов мандат, което вероятно ще стане следващата седмица. 
Преговорите с Европейския парламент трябва да бъдат възобновени през идните дни, като целта е да се постигне 
споразумение преди края на годината, допълни представителят. 
 
√ Гражданите на ЕС искат Европарламент с характер  
Подкрепата на гражданите за Европейския съюз остава висока за трета поредна година, показва проведеното през 
октомври проучване на Евробарометър на Европейския парламент. Почти две трети (59%) заявяват одобрение за 
членството на своята страна в ЕС. В България 53% от анкетираните определят членството на страната като нещо добро. 
Резултатите показват също повишено ниво на удовлетвореност от начина, по който работи демокрацията в Европейския 
съюз: 52% (+3 процентни пункта) от европейците споделят това чувство. На същото мнение са и 52% от анкетираните 
българи. 
Европейските граждани биха искали Европейският парламент да играе по-важна роля, като 58% от анкетираните 
призовават за по-влиятелен Европейски парламент в бъдеще. Това е увеличение със 7 процентни пункта от пролетта на 
2019 г. и най-високият резултат за този показател от 2007 г. В България почти половината от анкетираните (49%) смятат, че 
биха искали Европейският парламент да играе по-важна роля, което е увеличение с 2 процентни пункта спрямо пролетта 
на 2019 г. 
Есенното проучване на Евробарометър за Европейския парламент традиционно пита гражданите кой политически въпрос 
трябва да се разглежда от институцията като приоритет. По отношение на европейските ценности ясно мнозинство от 
гражданите считат защитата на правата на човека в световен мащаб (48%), свободата на словото (38%), равенството между 
половете (38%) и солидарността между държавите членки на ЕС (33%) за основни ценности, които трябва да бъдат 
защитавани в Европейския съюз. 
В България повече от половината респонденти (51%) са посочили на първо място солидарността между държавите членки 
като основна ценност, която трябва да бъде защитавана от Европейския парламент, последвана от защитата на правата на 
човека в световен мащаб (46%) и свободата на словото (30%). 
Въпреки че класирането на най-важните теми показва значителни различия в отделните държави членки, за първи път 
изменението на климата оглавява списъка с първостепенни въпроси на гражданите. Почти всеки трети респондент (32%) 
иска парламентът да определи борбата срещу изменението на климата като свой най-голям приоритет. Борбата срещу 
бедността и социалното изключване (31%), борбата с тероризма (24%), както и борбата с безработицата (24%) са 
следващите в усредненото класиране на приоритетите на гражданите в ЕС. 
Почти всеки трети български гражданин е посочил борбата със социалната изолация и бедността (36%), създаването на 
условия за икономически растеж (29%) и качеството и достъпа до здравни услуги (29%) сред трите най-важните теми, на 
които Европейският парламент трябва да обърне внимание. 
През изминалата година протести свързани с климата, водени предимно от младежи, мобилизираха милиони граждани в 
ЕС и по света. Данните от проучването отразяват това усещане за извънредна ситуация с климата, тъй като абсолютно 
мнозинство от анкетираните (52%) са на мнение, че изменението на климата в момента е най-належащият екологичен 
проблем, следван от замърсяването на въздуха (35%), замърсяването на моретата и океаните (31%), обезлесяването (28%) 
и нарастващото количество отпадъци (28%). Освен това, почти шест от десет европейци вярват, че тези протести, водени 
от младежи, са допринесли за повече политически мерки срещу изменението на климата както на европейско, така и на 
национално равнище.  
 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20191209IPR68614/evrobarometr-zashchitata-na-pravata-na-choveka-e-nay-vazhnata-tsennost-na-es
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√ Франция глоби Morgan Stanley с $20 млн. за борсови манипулации с държавен дълг  
Френският регулатор за финансови пазари (AMF) обяви глоба в размер на 20 милиона евро pа Morgan Stanley&Co 
International plc. по обвинение в манипулации с държавни дългови облигации на Белгия и Франция. 
Според френския регулатор, през юни 2015 г. трейдъри в лондонския офис на американската банка са „манипулирали 
цените“ на държавните облигации във Франция и Белгия. Това е довело до изкривяване на пазара при което купуването и 
последващата продажба на френски държавни облигации са били извършени на "изкуствени цени". Действията на 
американската инвестиционна банка доведоха до "изкривяване на картината на реалното състояние на пазара на 
държавен дълг във Франция", се уточнява в огласеното днес решение на AMF. 
 
√ Финландският парламент одобри 34-годишната Сана Марин за премиер  
Финландският парламент официално даде мандат за премиер 34-годишната социалдемократка Сана Марин, която стана 
най-младият ръководител на правителство в света, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс. 
От общо 200 депутати в еднокамарния парламент 99 гласуваха в подкрепа на кандидатурата на Марин, 70 бяха против, а 
30 се въздържаха. 
Новият премиер ще оглави петпартийна левоцентристка коалиция, в която останалите четири партии се оглавяват от жени, 
три от които са на възраст под 35 г. 
Финландският президент Саули Нинистьо тържествено ще връчи на Марин мандата й по-късно днес и тя официално ще 
стане премиер, предаде БТА. 
Предишното финландско правителство подаде оставка миналата седмица, след като партията Финландски център заяви, 
че оттегля подкрепата си за премиера социалдемократ Анти Рине заради реакцията му на стачката на националната 
пощенска служба. 
 
√ Камарата на представителите на САЩ одобри санкции срещу руските газопроводи  
Камарата на представителите на САЩ одобри снощи санкции срещу два руски газопровода - "Северен поток-2" и "Турски 
поток", по които ще тече руски газ към Германия, Турция и Източна Европа, предаде ДПА. Според гласувания законопроект 
за военните разходи, двата газопровода ще направят Европа зависима от руския газ и ще застрашат националната 
сигурност (на САЩ). 
Санкциите са част от законопроекта за разходите за отбраната, одобрен от Конгреса. Очаква се и Сенатът да го одобри 
идната седмица. Президентът Доналд Тръмп обеща да го подпише веднага след приемането му от двете камари на 
Конгреса. 
Според законопроекта, съдове, полагащи тръби на дълбочина над 30 м под морската повърхност, подлежат на санкции 
заедно с чуждестранните лица, за които се смята, че улесняват дейността на тези съдове. 
Тези санкции са включени в пунктове, отнасящи се до противодействието на САЩ срещу "различни заплахи", към които 
конгресмените причисляват Русия и Китай. Според закона президентът Тръмп ще бъде оторизиран да изпълнява санкциите 
за 5 години, или докато той може да гарантира, че са въведени "адекватни предпазни мерки", които "минимизират 
способността на правителството на Руската федерация да използва този проект като инструмент за принуда и политически 
натиск". Санкциите са насочени срещу усилията, "които имат за цел да отслабят" отношенията на САЩ с Европа и Германия, 
се казва в документа. 
Конгресмените също така за пореден път продължиха ембаргото върху пряко сътрудничество с Русия във военната област 
и забраниха на правителството на САЩ да признава анексирането на Крим от Русия, предаде БТА. 
Законопроектът предвижда и военна помощ за Украйна на стойност 300 мл. долара - с 50 млн. повече, отколкото бяха 
заложени в бюджета за 2019 г. Тази помощ включва, освен всичко друго, и доставки на крилати ракети за системата на 
бреговата отбрана и на противокорабни ракети. 
Документът също формално забранява доставките на изтребители Ф-35 за Турция заради решението й да купи руска 
система за противовъздушна отбрана Ес-400, което според Вашингтон е заплаха за интересите на САЩ. 
 


