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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
 
Радио „Фокус“ 
 
√ Васил Велев, АИКБ: Всички работодателски организации са солидарни с решението за напускане на Тристранката  
Работодателските организации няма да се върнат в Националния съвет за тристранно сътрудничество, докато в дневния 
ред не бъде включена точка за решаване на проблема с болничните. Това каза в информационния блок  „Добър ден“ на 
Радио „Фокус“ Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
„Изпратихме писмо още на 20 ноември до премиера господин Борисов, с настояване да се въведе ред при болничните 
листове, да се ограничат измамите и да се предложат мерки. Самите ние предложихме 10 мерки и заявихме, че няма да 
участваме в Тристранката и ще влезем само когато в дневния ред бъде включена такава точка“, категоричен беше Велев. 
Всички представителни работодателски  организации са солидарни с това решение, припомни той. По отношение на 
минималната работна заплата, която бе  обсъждана днес на заседанието и на която работодателите не присъстваха, Васил 
Велев посочи, че те са разпространили своята позиция по въпроса предварително.  
 „Днес повторихме отново и изпратихме до медиите позицията по този въпрос. Ние не сме съгласни с административното 
определяме на минималната работна заплата. Ние настояваме да се изпълни съответната конвенция на Международната 
организация по труда - да се отчита при определянето на минималната работна заплата както икономически, така и 
социални фактори и нашето предложение е, тя да се договаря между работодатели и синдикати по икономически 
дейности. Тя е определена преди 3 години и няма защо да заседаваме и да служим за декор на едни предварително взети 
решения“, допълни Васил Велев. 
 
Оff News 
 
√ Работодателите са против минимална заплата от 610 лева, бойкотираха Тристранката заради болничните  
На заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество беше обсъден размерът на минималната заплата за 
следващата година, като работодателите заявиха категорично, че са против приемането на увеличението. Заседанието се 
проведе в отсъствието на Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата (БТПП), 
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в 
България (АИКБ). От работодателските организации представен бе само Съюзът за стопанска инициатива (ССИ) 
Любомир Стефанов от ССИ посочи, че основните съображения да не подкрепят постановлението са, че работодателите не 
харесват действащия механизъм за определяне на минималната заплата. ССИ смятат, че досегашният механизъм има по-
скоро консултативен характер и им дава ограничени възможности за влияние при определяне на размера на минималното 
заплащане. Стефанов добави, че са против неясното тълкуване на това каква е минималната работна заплата - дали е 
основна или брутна. Той допълни, че ССИ е против задължителния характер на допълнителното възнаграждение за 
придобит трудов стаж и професионален опит (клас прослужено време). Според организацията самите работодатели, 
синдикати и работници трябва да се договарят дали има смисъл за това възнаграждение при определено условие. 
КНСБ обяви, че подкрепя увеличението на минималната работна заплата, а в същото време заявява, че техните очаквания 
са за по-ускорен ръст както на минималната работна заплата, така и на средната в порядъка на 12-15%.  
Икономистът от КНСБ Любен Томев заяви, че разчита на адекватното прилагане на рамковата директива на Европейската 
комисия през следващата година. Според КНСБ това ще доведе до по-голяма сигурност в заплащането на труда. КНСБ 
смятат, че насърчаването на секторното колективно договаряне и увеличаване покритието на работната сила с колективни 
трудови договори ще е предпоставка за увеличението на средната работна заплата, а също и за разработването на 
механизъм за определяне на минималната работна заплата, който да осигури адекватен ръст на минималните доходи. 
Тонев заяви, че подкрепяйки новия размер на минималната работна заплата, синдикатите очакват положително 
съдействие върху заетостта, пазара на труда, стимулите за започване на работа, както и върху намаляването на големите 
съотношения между минимални и максимални заплати в отделните сектори. Очакват се и по-добри постъпления към 
бюджета под формата на данъци и социално осигурителни вноски. 
Според КНСБ с тези мерки ще се подобри и съотношението минимална-средна работна заплата. Синдикатите заявиха, че 
въпреки че искат по-голямо увеличение на минималната работна заплата, са съгласни да се приеме увеличението с 50 лева 
или 8,9% за следващата година. Според тях това увеличение ще доведе до положителен ефект не само върху икономиката, 
но и върху разпределението на доходите. 
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева посочи, че правителството предлага увеличението на 
минималната работна заплата с 8,9% или от 560 на 610 лева. Тя добави, че увеличението отговаря на устойчивият ръст на 
икономиката, както и на условията за търсене на труд и повишаването на доходите. Според Сачева това предложение ще 
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помогне за активността на пазара на труда, както и за нарастването на доходите на най-ниско доходните групи от 
заетостите лица и ще помогне за неравенството. 
Вицепремиерът Мариана Николова, председател на Тристранния съвет, информира, че е получила писмо от социалния 
министър, който я информира, че до месец след обнародването на бюджета за следващата година ще се внесе анализ за 
обсъждане в тристранката и мерки за болничните. 
"Ресорните министри ме увериха, че експертите в съответните министерства, НОИ и НЗОК извършват задълбочен анализ с 
оглед намиране на цялостно решение на поставените проблеми", добави Николова. 
Работодателите БСК, БТПП, КРИБ и АИКБ отказаха да участват в националния тристранен съвет заради запазеното 
положение да плащат първите 3 дни от болничния. те ще се върнат в консултативния орган, след като темата за болничните 
бъде внесена за обсъждане от партньорите. 
 
БНР 
 
√ Тристранката обсъди минималната заплата, работодателите бойкотират  
Размерът на минималната заплата за следващата година беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. То се провежда в отсъствието на четирите големи работодателски организации. Бизнесът е представляван 
единствено от Съюза за стопанска инициатива, който е "против" минималната заплата да бъде увеличена на 610 лева от 
Нова година. 
Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отказват участие в 
националния тристранен съвет заради запазеното положение да плащат първите 3 дни от боледуването. Ще се върнат в 
консултативния орган, след като темата за болничните бъде внесена за обсъждане от партньорите, но отказват да плащат 
първите дни. 
Вицепремиерът Мариана Николова – председател на Тристранния съвет, информира, че е получила писмо от социалния 
министър, че до месец след обнародването на бюджета за следващата година ще се внесе анализ за обсъждане в 
тристранката и мерки за болничните. 
„Ресорните министри ме увериха, че експертите в съответните министерства, НОИ и НЗОК извършват задълбочен анализ с 
оглед намиране на цялостно решение на поставените проблеми“, каза тя. 
Ася Гонева от КНСБ поиска партньорите да участват в изготвянето на този анализ: 
„Ние държим да бъдем включени в работен вариант, а не да получим едни готови мерки, по които да дадем само мнение“. 
За минималната заплата социалният министър Деница Сачева каза, че новият размер от 610 лв. ще стимулира трудовия 
пазар и ще намали неравенствата. Тя цитира данни за статистиката от третото тримесечие на тази година: 
„Съотношението на минималната работна заплата към средната работна заплата е 44,8%“.  
 
НОВА ТВ 
 
√ Тристранката обсъди минималната заплата, работодателите не присъстваха  
Размерът на минималната заплата за следващата година беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно 
сътрудничество. То се провежда в отсъствието на четирите големи работодателски организации. Бизнесът е представляван 
единствено от Съюза за стопанска инициатива, който е "против" минималната заплата да бъде увеличена на 610 лева от 
Нова година. 
Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и 
индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отказват участие в 
националния тристранен съвет заради запазеното положение да плащат първите 3 дни от болничните. Ще се върнат в 
консултативния орган, след като темата бъде внесена за обсъждане от партньорите, но отказват да плащат първите дни. 
Вицепремиерът и председател на НСТС Марияна Николова съобщи, че е изпратила писмо до социалния министър, 
свързано с исканията за обсъждане в НСТС на начина на изплащане на болничните и ограничаване на злоупотребите с тях. 
В отговор министър Деница Сачева е припомнила, че в едномесечен срок от обнародването на Закона за бюджета на ДОО 
ще бъдат изготвени предложения от отговорните институции. Прави се задълбочен анализ, а след изготвянето на пакета 
от мерки той ще бъде внесен в НСТС. 
Проектът предвижда минималното възнаграждение да стане 610 лева от 1 януари 2020 г. Предлага се минималната часова 
работна заплата да стане 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна 
седмица. 
Увеличението на минималната работна заплата с 8,9 на сто - от 560 лв. на 610 лв., ще стимулира активността на пазара на 
работната сила, ще допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и ще намали 
неравенството в доходите и бедността, ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението, 
се отбелязва в доклада на социалния министър. 
Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева представи предложението. Тя посочи, че продължава разговор 
за изработването на механизъм за нарастването на минималната работна заплата. В момента съотношението между 
средната и минималната заплата е 44,8%. 
От ССИ обявиха, че организацията няма да подкрепи предложението за нарастване на минималната заплата. 
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Дневник 
 
√ Работодателите бойкотират тристранката заради първите 3 дни болнични 
След като в края на ноември спорът за изплащането на първите три дни болнични ядоса работодателите и те напуснаха 
заседанието на тристранния съвет, днес изобщо не участваха в него. Единствен представител на бизнеса е имало от 
малката организация Съюз за стопанска инициатива. След края му работодателите пратиха отворено писмо през медиите 
до премиера Бойко Борисов по темата, заради липсата на която в дневния ред не отидоха на заседанието и припомниха 
позицията си за определянето на минималната работна заплата. 
В него се казва, че Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично не приема 
продължаване на вмененото задължение работодателите да заплащат първите три дни болнични – мярка, която трябваше 
отдавна да бъде отменена. "С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа правителството 
планира да се запази статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването 
на огромен ресурс и от осигурителните фондове, и от работодателите", се казва в позицията на членовете КРИБ, БСК, БТПП 
и АИКБ. 
Задължението на работодателите да изплащат първите три дни болнични беше въведено като временна антикризисна 
мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години, припомня асоциацията. 
Работодателите обясняват, че чрез този вменен им допълнителен ангажимент те са облагани тройно – чрез осигуровките, 
които внасят за своите работници, дължимите обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и 
изплащането на допълнителни възнаграждения за заместващи работници. 
В случаите на масови злоупотреби в отделни предприятия през летния сезон и прибиране на реколтата се нарушават 
производствените графици, технологичните изисквания и изпълнението на заявките и се изплащат неустойки за 
неспазване на договорените срокове за изпълнение, се посочва в позицията. 
Междувременно въвеждането на компенсация с неработен ден при съвпадение на официалните национални празници с 
дните за междуседмична почивка оказа допълнителен натиск за увеличаване на злоупотребите с болничните листа, 
допълват организациите. 
Те припомнят, че при представянето на проекта на Закон за бюджет на ДОО за 2020 г. са предложили провеждането на 
редица реформи 
да отпадне плащането на трите дни болнични от тях, промени при медицинската експертиза за работоспособността, 
ревизия при прилагането на международната класификация на болестите, интеграция на регистрите и данните за 
осигурените, сключените трудови договори, на наети по служебни правоотношения и електронния здравен профил, 
обвързване придобиването на права на краткосрочни обезщетения и пенсии (осигурителен стаж) само срещу изплатени 
осигурителни вноски. 
Работодателите посочват, че отново нараства броят и размерът на осигурителните измами чрез начисляване на 
осигурителни вноски на фиктивно наети и последващо неправомерно изтегляне на обезщетения. Те предлагат да се 
въведат ефективни санкции и контролни мерки в здравната сфера, регламентиране на правомощия на службите по 
трудови медицина за допълнително потвърждаване (заверка) на издадените болнични листове. 
Липсата на напредък и своевременни действия по прилагане на тези мерки налагат незабавно да бъде представена 
изчерпателна информация за издадените болнични листа и изплатени обезщетения в държавната администрация и 
реалната икономика по общини, населени места, икономически дейности, заемани длъжности, възрастови групи и 
издатели – лекуващи лекари и болнични заведения, посочват организациите. 
Междувременно на заседанието на тристранния съвет КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепиха увеличението на минималната 
заплата от 560 на 610 лева от януари 2020 година, а Съюзът за стопанска инициатива се обяви против, съобщи БТА. Това е 
принципна позиция на работодателите, които многократно са заявявали, че не подкрепят административното увеличение, 
посочи вицепремиерът и председател на съвета Марияна Николова след приключване на заседанието на тристранния 
съвет. 
Проектът предвижда минималното възнаграждение да стане 610 лева от 1 януари 2020 година. Предлага се минималната 
часова работна заплата да стане 3.66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна 
работна седмица. 
Правителството предлага увеличаване на минималната работна заплата с 8.9 на сто - от 560 лв. на 610 лв., като считаме, че 
това отговаря на устойчивия ръст на икономиката и на условията на високо търсене на труд и повишаването на доходите, 
каза социалният министър Деница Сачева. Тя допълни, че предложението ще помогне за това да се стимулира активността 
на пазара на работната сила, ще допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и ще 
намали неравенството в доходите и бедността, ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на 
населението. 
Съюзът за стопанска инициатива е против приемането на постановлението, тъй като организацията не харесва как се 
определя минималната работна заплата, нов механизъм на този етап не е постигнат, припомни Любомир Стефанов. Неясно 
е и тълкуването какво е минималната работна заплата - дали е основна, дали е брутна, отбеляза Стефанов и допълни, че 
когато се сравнява минималната заплата, приета с постановление на правителството, със средната за страната, трябва да 
се има предвид, че средната е средна брутна. Съюзът е против задължителния характер на т.нар. клас "прослужено време". 
КНСБ подкрепя увеличението на минималната работна заплата, като очакванията на синдиката са за по-ускорен ръст както 
на минималната работна заплата, така и на средната - в порядъка на 12-15 процента, каза Любен Томев от конфедерацията. 
Синдикатът очаква и да се разработи механизъм за минималната работна заплата, който да осигури адекватен ръст на 
минималните трудови договори. 
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Асоциацията на работодателите отново чрез имейл припомни позицията си за вдигането на минималната заплата на 610 
лв., според която не е прозрачна методологията, по която тя се определя, предвиденият ръст не съответства на ключови 
параметри на икономиката (ръст от 8.9% при икономически растеж от 3.5%) и др. 
 
 Еconomic.bg 
 
√ Бизнесът ще бойкотира Тристранката до обсъждане на болничните 
Четирите национално представителни работодателски организации вече не желаят членовете им да бъдат 
облагани тройно  
Четирите национално представителни работодателски организации – КРИБ, БСК, БТПП и АИКБ – няма да влизат на 
заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), докато в дневния ред не бъде включено 
предложение за решаване на въпроса за първите три дни болнични. Това обяви Асоциацията на организациите на 
българските работодатели (АОБР) в отворено писмо до премиера Бойко Борисов. 
Бизнес организациите заявяват, че категорично не приемат да продължават да изпълняват вмененото им от държавата 
задължение работодателите да заплащат първите три дни болнични. 
„С тревога отбелязваме, че въпреки нашите усилия да се направи реформа, правителството планира да се запази 
статуквото. Години наред неглижирането на проблема с фалшивите болнични доведе до източването на огромен ресурс и 
от осигурителните фондове, и от работодателите. Задължението на работодателите да изплащат първите три дни 
болнични беше въведено като временна антикризисна мярка за една година през 2010 г., а действа вече девет години“, 
пише в писмото ротационният председател на АОБР Цветан Симеонов. 
Той подчертава, че чрез вменения на компаниите ангажимент да плащат първите 3 дни от болничните, дружествата в 
страната фактически биват облагани тройно – чрез осигуровките, които внасят за своите работници, дължимите 
обезщетения за първите три дни от временната нетрудоспособност и изплащането на допълнителни възнаграждения за 
заместващи работници. 
„В случаите на масови злоупотреби в отделни предприятия през летния сезон и прибиране на реколтата се нарушават 
производствените графици, технологичните изисквания и изпълнението на заявките, и изплащат неустойки за неспазване 
на договорените срокове за изпълнение. Междувременно въвеждането на компенсация с неработен ден при съвпадение 
на официалните национални празници с дните за междуседмична почивка оказа допълнителен натиск за увеличаване на 
злоупотребите с болничните листа“, обясняват от АОБР. 
Работодателските организации напомнят, че при обсъждането на проекта за бюджета на Държавното обществено 
осигуряване (ДОО) за 2020 г. са възразили срещу забавянето на необходимите реформи в пенсионно осигурителната 
система. Ето и какви са според тях необходимите реформи: 

• съхраняване на режима на изплащане на обезщетенията за първите три дни от временната нетрудоспособност в 
противоречие с ангажиментите по т.нар. антикризисни мерки от 2010 г.; 

• незабавни промени в медицинската експертиза на работоспособността и уврежданията, вкл. отказа от приемане 
на Международната класификация на функционалността, уврежданията и човешкото здраве /ICF/ на СЗО; 

• необходимост от ускорена подготовка за прилагане на последната 11-та ревизия на Международната 
класификация на болестите, МКБ-11 (ICD-11) на СЗО. МКБ-11 унифицира създаването, кодирането и използването 
на информация за новите диагностични и терапевтични процедури, осигурява съвместимост със съвременните 
електронни здравни приложения и информационни системи с цел пресичане на злоупотребите с краткосрочните 
обезщетения за временна нетрудоспособност, инвалидните пенсии, придобиване на права за социални помощи 
и услуги, и скъсяване на средния ефективен трудов живот; 

• интеграция на регистрите и данните за осигурените лица, сключените трудови договори, на наети лица по 
служебни правоотношения и електронния здравен профил /лично здравно досие/ на българските граждани; 

• въвеждане на адекватна оценка на риска вкл. по общини, населени места, икономически дейности, заемани 
длъжности, възрастови групи, издатели – лекуващи лекари и болнични заведения; 

• обвързване придобиването на права на краткосрочни обезщетения и пенсии (осигурителен стаж) само срещу 
изплатени осигурителни вноски. Следва да се отбележи отново нарастващият брой и размери на осигурителните 
измами чрез начисляване на осигурителни вноски на фиктивно наети лица и последващо неправомерно изтегляне 
на обезщетения от ДОО и придобиване на фиктивен осигурителен, пенсионни права, право на гарантирани 
вземания за неизплатени трудови възнаграждения при несъстоятелност на работодателя; 

• въвеждане на ефективни санкции и контролни мерки вкл. от страна на НЗОК, Агенция Медицински одит и 
Министерство на здравеопазването по издаването на т. нар. болнични листа; 

• регламентиране на правомощия на службите по трудови медицина за допълнително потвърждаване (заверка) на 
издадените болнични листа за определен списък от заболявания, по искане на работодателя; 

• внасяне на промени в приходната основа, инвестиционната политика и отказ от използване на средства 
предназначени за т. нар. Сребърен фонд за финансиране на текущи дефицити в публичния сектор; 

• необходимост от отстраняване на противоречията между изискванията за категоризация на труда, 
регламентирани в КСО, свързани с условията на труда и характера на извършваната работа и действащата 
подзаконова нормативна уредба (Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с приета с ПМС 
№ 235/20.10.1998 г.) и др. 

Липсата на напредък и своевременни действия по прилагане на тези мерки, налагат незабавно да бъде представена 
изчерпателна агрегирана информация за издадените болнични листа и изплатени обезщетения в държавната 
администрация и реалната икономика, по общини, населени места, икономически дейности, заемани длъжности, 
възрастови групи, и издатели – лекуващи лекари и болнични заведения, пишат от АОБР. 
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Club Z 
 
√ Идеята за промяна в изплащането на болничните не е отпаднала 
Тя обаче може да претърпи промени след експертен анализ 
Идеята на управляващите - работодателите да спрат да изплащат обезщетения за първите три дни от болничните дни на 
работниците, не е отпаднала от дневния ред и се търсят варианти за изготвянето на нов пакет от мерки. Това стана ясно 
днес по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. 
Т. нар. тристранка обаче беше в нетрадиционен състав, защото на нея не взеха участие големите работодателски 
организации като АИКБ и КРИБ. На масата с вицепремиера Марияна Николова седнаха само представители на синдикатите 
и една малка бизнес организация - Съюзът за стопанска инициатива (ССИ).  
Причината - обещанието на премиера Бойко Борисов да оттегли поправката за болничните. Още преди месец от 
Асоциацията на организациите на българските работодатели обявиха, че няма да участват в тристранката до внасянето на 
"адекватни предложения за ограничаване на злоупотребите с болничните". 
Стана ясно, че вицепремиерът и председател на НСТС Марияна Николова е изпратила писмо до социалния министър, 
свързано с исканията за обсъждане в НСТС на начина на изплащане на болничните и ограничаване на злоупотребите с тях. 
В отговор министър Деница Сачева е припомнила, че в едномесечен срок от обнародването на Закона за бюджета на ДОО 
ще бъдат изготвени предложения от отговорните институции. Правил се задълбочен анализ, а след изготвянето на пакета 
от мерки, той ще бъде внесен в НСТС. 
Това на практика значи едно - управляващите не са се отказали напълно от идеята, въпреки думите на Борисов и се търсят 
начини за удоволетворяване на исканията на големите работодатели. 
Те от своя страна искат промяна на правилата, защото болничните се използвали масово за злоупотреби като сливане на 
дълги почивни дни, без реално хората да са болни. Изчисленията на АИКБ показват, че държавата губи стотици милиони 
от пропуснати ползи от неизработеният труд.  
По другата основна тема на заседанието - тази за административното увеличение на минималната работна заплата, не 
беше постигнато съгласие между членовете на тристранката. 
Традиционно - работодателите са против такава мярка, на това мнение са били и представителите на единствената 
работодателска организация на срещата. Припомняме, че според новите промени минималната работна заплата в 
страната порасна от 560 лв. на 610 лв.  
"Неясни и непрозрачни към момента остават използваната методология, модели, очаквания и конкретни изходни 
параметри, на основата на които се определят прогнозните размери на минималната заплата, компенсацията на един нает 
и други ключови показатели с критично значение за икономическото състояние на отделни предприятия, отрасли и 
региони, с ниско равнище на произведена добавена стойност, заплащане на труда, социално включване и висока 
безработица", категорични са работодателите. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
 
В. Банкерь 
 
√ Депутатите ще обсъждат опасността от воден режим и нуждата от инвестиции във ВиК сектора  
От 9 часа ще има пленарно заседание на Народното събрание, става ясно от седмичната му програма. Разбира се, ако се 
събере необходимия кворум.  
В дневния ред на Парламента е обсъждане на законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-B-UCB, 
"Материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна 
производствена линия за метални конструкции (Material, Supply Equipment, Software Updates, Services and Training to 
support the Ultimate Building Machine)", с вносител  Министерски съвет (на 6 декември). 
В седмичната програма на депутатите е и първо гласуване на законопроект за допълнение на Закона за ограничаване 
изменението на климата. Документът е внесен от Министерския съвет на 5 ноември. 
От 11 часа е предвиден и парламентарен контрол. Ще има разисквания по питането от народните представители Корнелия 
Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и 
Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои 
населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на 
услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това. 
На депутатски питания ще отговарят осем министри. Четири въпроса има към Петя Аврамова, министър на регионалното 
развитие и благоустройството, в т.ч. и от народния представител Крум Зарков относно изграждане на автомагистрален път 
Русе - Велико Търново. 
Другите въпроси са към Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Младен 
Маринов, министър на вътрешните работи, Нено Димов, министър на околната среда и водите, Деница Сачева, министър 
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на труда и социалната политика, Кирил Ананиев, министър на здравеопазването, Данаил Кирилов, министър на 
правосъдието и Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите. 
 
БНР 
 
√ Министър Аврамова отговаря на въпроси на БСП за водната криза в страната  
Министърът на регионалното развитие Петя Аврамова ще отговаря в Народното събрание на питане на депутатите от БСП. 
Въпросите са за политиката за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта 
от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора. 
От ДПС предлагат парламентът да вземе решение за оптимизация на щатния състав на ВиК дружествата. 
Народното събрание ще разгледа на първо четене промени в Закона за ограничаване изменението на климата. 
 
√ Свиване на производството в ЕС и еврозоната през октомври, но при добър ръст в България  
През октомври 2019-а година индустриалното производство в еврозоната и в целия Европейски съюз се понижи с най-
силно темпо от юни насам, но производството в България отбеляза добър отскок за втори пореден месец, показват данни 
на Евростат. 
Производството в рамките на еврозоната се сви за втори пореден месец, понижавайки се през октомври с 0,5% след спад 
с 0,1% през септември, потвърждавайки негативните очаквания на финансовите пазари. Това влошаване на 
индустриалното и промишлено производство за втори пореден месец е пореден знак, че промишлеността в еврозоната 
продължава да бъде негативно повлияна от слабия експорт и проблемите в ключово индустрии като автомобилното 
производство. 
В рамите на еврозоната силен спад с 2,0% регистрират средствата за производство, а енергийното производство се сви с 
0,7%, докато производството на стоки с недълготрайна употреба се повиши с 0,4%, а това на дълготрайни потребителски 
стоки - с цели 1,9 на сто. 
Спрямо година по-рано производството в еврозоната се понижава през октомври с 2,2% след спад с 1,8% през септември 
и очаквания за още по-голямо понижение с 2,4 на сто. Производството на годишна база в региона на единната валута 
нарасна за последно през ноември 2018-а година. 
Евростат представи данни, показващи намаляване на индустриалното производство през октомври и в целия ЕС, но при 
доста добро повишение в рамките на България. 
Производството в ЕС се понижи през октомври с 0,4% след анемичен растеж с 0,1% през септември, като на годишна база 
индустриалното производство се сви с 1,7% след спад с 1,2 на сто. 
Според данните на Евростат индустриалното производство в България обаче се увеличи през октомври с 1,0% след 
повишение с 0,7% през септември, стагнация през август и растеж с 0,7% през юли. Това е знак, че промишленият сектор в 
нашата страна опитва да компенсира през второто полугодие слабостта, която беше отчетена през пролетта и началото на 
лятото. 
По този показател нашата страна е изпреварена единствено от Португалия (с ръст на производството от 3,1%), Словения (с 
2,0%) и Полша (с 1,1%). 
На годишна база промишленото производство в България нарасна през октомври с 1,7% след повишение с едва 0,1% през 
септември. Това представлява най-добър производствен растеж от април насам. 
 
√ Лагард: Икономическият растеж в еврозоната остава слаб, а инфлацията – приглушена  
Новият управител на Европейската централна банка Кристин Лагард заяви в четвъртък, че постъпващите икономически 
данни показват, че икономическият растеж в еврозоната продължава да бъде слаб, а инфлационният натиск - приглушен. 
На първата си пресконференция след края на заседанието на ЕЦБ, на което банката запази без промяна своята парична и 
лихвена политика, г-жа Лагард подчерта, че тази политиката ще трябва да остане "силно приспособима (стимулираща)" за 
дълъг период от време, тъй като прогнозите за инфлацията са потиснати. ЕЦБ ще следи отблизо развитието на инфлацията, 
отбеляза новият шеф на банката. 
Подобно на своя предшественик Марио Драги, Кристин Лагард обеща, че "ЕЦБ остава готова да направи преоценка на 
всичките налични финансови инструменти при необходимост". 
Тя обаче добави, че има "някои първоначални признаци на стабилизация" в забавянето на икономическия растеж. Според 
нея рисковете пред еврозоната остават наклонени в низходяща посока (за по-лош от очакваното растеж), но са станали 
малко по-слабо изразени. 
В същото време бяха представени и последните макроикономически прогнози на ЕЦБ, като банката повиши слабо 
оценката си за растежа на БВП на еврозоната през тази година до 1,2% от 1,1%, но понижи слабо прогнозата си за 
икономическия растеж през 2020-а година до 1,1% от 1,2% и запази непроменени очакванията си за подобряване на 
растежа до 1,4% през 2021-а година. ЕЦБ представи и първата си прогноза за икономическия растеж през 2020-а година, 
очаквания той да стабилизира на ниво от 1,4 на сто. 
Централната банка запази без промяна очакванията за нарастване на потребителската инфлация с 1,2% през настоящата 
година, но повиши леко прогнозата за 2020-а до 1,1% от 1,0%, цитирайки по-високи от очакваното цените на петрола, но 
намали инфлационната си оценка за 2021-а година до 1,4% от 1,5% и очаква ускоряване на растежа на потребителските 
цени до 1,6% през 2022-а година. 
На първата си пресконференция г-жа Лагард изтъкна, че се очаква инфлацията да се повиши леко в средносрочен план 
благодарение на наличния инструментариум на ЕЦБ и на стабилния растеж на заплатите. Освен това тя подчерта, че 
натискът върху разходите за труд се е засили, докато основна инфлация остават приглушена. 

https://bnr.bg/post/101203605
https://bnr.bg/post/101203605
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Фискалната политика в еврозоната ще остане експанзивна през 2020 година, посочи Лагард и отбеляза, че фискалните 
политики в еврозоната трябва да осигурят подкрепа за икономическия растеж на региона. 
Новият шеф на ЕЦБ призова правителствата с фискални възможности (с излишъци) да реагират по "навременен" и 
"ефективен" начин, докато тези с високи нива на дълга трябва да работят върху неговата стабилизация. 
Г-жа Лагард също така приветства готовността на Еврогрупата (финансовите министри от еврозоната) да координира 
фискалните политики и подчерта, че държавите трябва да имат "по-благоприятен за икономическия растеж състав на 
публичните финанси". Освен това тя подчерта, че структурните реформи в еврозоната остават приоритет. 
В отговор на въпроси на репортери, Кристин Лагард разкри, че предложеният от нея стратегически преглед на централната 
банка предстои да приключи преди края на 2020 година. 
Тя също така отбеляза, че ЕЦБ е наясно със страничните ефекти от политиката на отрицателни лихвени проценти. Лагард 
обаче добави, че намаляването на лихвените проценти "работи правилно" за намаляване на разходите за финансиране. 
Според нея независимостта на централната банка е "от ключово значение". 
По повод на днешното заседание на ЕЦБ, г-жа Лагард отбеляза, че тя и членовете на Управителния съвет не са напълно 
съгласни за всичко, но решенията винаги произлизат от водените дебати. 
Кристин Лагард заяви, че "няма нищо лошо в това централните банкери да са съгласни да полагат усилия, които могат, за 
да постигнат съответните цели“. 
Коментирайки проектите за цифрова валута (stablecoin), шефът на ЕЦБ каза, че банката трябва да изпреварва събития и че 
има интерес, на който трябва да се отговори. Stablecoins са цифрови валути, които обикновено са подкрепени от 
традиционни финансови активи като пари и ценни книжа, докато дигитални валутите като биткойн не са, но и двата вида 
са криптовалути. 
Говорейки относно проучването на ЕЦБ за цифровите валути, Лагард добави, че банката ще ускори усилията в рамките на 
своята работна група за криптовалута, за да разбере каква е целта на дигиталните валути в рамките на централните банки. 
Новият шеф на банката отбеляза, че се надява, че до средата на 2020 година ЕЦБ ще може да определи целите си по 
отношение на дигиталните валути и подчерта, че вариантите включват намаляване на посредниците и увеличаване на 
приобщаването им към стандартните финанси. 
Освен това Лагард заяви, че е важно да се разработят съществуващи технологии, които позволяват незабавен сетълмент 
(разплащания) и изчистване на плащанията.  
 
√ Заев: Ще реагираме на позицията на БАН за отричането на македонския език  
Северна Македония ще реагира на оценката на Българската академия на науките, че македонският език е диалект на 
българския, заяви днес премиерът на Северна Македония Зоран Заев, цитиран от телевизия Телма, предаде БТА. 
„Ще реагираме, защото този въпрос е част от въпроса за решаване на проблемите между Република Северна Македония 
и България в Договора за добросъседство и приятелство. Първите стъпки са направени. Вярвам, че трябва да решим това. 
Не знам реакцията, сега чувам от вас. Разбира се, ще реагираме и чрез министерството на външните работи и ще направим 
всички наши коментари, след като прочетем каква е самата реакция“, каза Заев в отговор на журналистически въпрос. 
Запитан може ли това да значи суспендиране на преговорите с България, премиерът Заев подчерта, че „Договорът с 
България е внимателно написан заради въпросите за идентичността“ и е подписан на македонски и на български език 
„съгласно конституциите на двете държави“. 
„Тази формулировка - съгласно конституциите на държавите в самия Договор показва, че България все още не е на чисто с 
признаването на нашия македонски език. Това е въпрос, който остана да решим с прилагането на Договора и аз вярвам и 
още веднъж призовавам, ако сме европейци и ако се обявяваме за европейска демокрация и за европейските ценности и 
права, час по-скоро да решим този въпрос“, каза Заев. 
Той изрази увереност, че в идния период този въпрос ще бъде решен много бързо. 
„Аз мога така грубо да кажа - край, ние тук прекъсваме всичко, но това не е политиката, която водя. Аз съм внимателен 
политик. Ще намерим решенията с приятелство, но определено ние сме македонци, които говорим на македонски език 
/.../ Очаквам приятелска България да реши този въпрос в кръга на решаването на онези проблематики, които са съставна 
част от Договора, на решаването на проблемите като този с Гоце Делчев или другите въпроси“, добави Заев в отговор на 
журналистически въпроси след дебати на тема „Пътят до членството в НАТО - от изолирана до интегрирана страна“ във 
Философския факултет в Скопие. 
Институтът за македонски език в Скопие също реагира силно на позицията на БАН, допълва агенция МИА. 
Реакции в Гърция 
Централните гръцки медии публикуваха становището на специалистите от БАН, че „езикът в Северна Македония е 
писмено-регионална норма на българския“. 
Посочват се аргументите на най-авторитетната българска академия срещу желанието на Скопие да представи 
съществуването на самостоятелен „македонски език“. 
В публикациите се подчертава, че не може да се тълкува дори като „македонски диалект“. 
Известният гръцки лингвист професор Бабиньотис предупреди още преди подписване на Преспанското споразумение, че 
предишното правителството на Алексис Ципрас извършва голяма грешка с признаване на език, който не съществува. 
Част от гръцките медии посочват също, че позицията на българските академици е „единодушна“ и те оценяват „Харта за 
македонския език“ като „невярна“. 
От своя страна настоящият премиер Кириакос Мицотакис определи Договора от Преспа като „вреден“. 
 
√ Европа обмисля мита за страни - еко нарушители  
Лидерите на 27-те държави-членки на ЕС са подкрепили единодушно идеята да бъдат въведени мита върху внасяните 
продукти от трети страни, които не спазват същите екостандарти като европейските, съобщи Елисейският дворец. 

https://bnr.bg/post/101203249/ban-harta-za-makedonskia-ezik
https://bnr.bg/post/101203249/ban-harta-za-makedonskia-ezik
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Европейската комисия ще разработи през идните месеци нормативен акт за прилагане на този финансов механизъм, който 
е част от програмата "Зелен пакт" на новата ЕК, добави Елисейският дворец. 
В изявлението, публикувано на сайта на Европейския съвет, не се споменава директно подобна мярка. В него се казва, че 
Съветът "отбелязва намерението на Комисията да предложи механизъм за гранична регулация за секторите с интензивно 
отделяне на въглеродни" емисии. В текста пише още, че мерките за елиминиране на въглеродните емисии трябва да се 
осъществят по начин, който запазва конкурентоспособността на ЕС. 
 
√ България, Франция, Чехия и Унгария не се отказват от ядрената енергия  
Държавните глави и правителствените ръководители от Европейския съюз не се споразумяха на срещата си в Брюксел за 
отказ от атомната енергия. Това става ясно от публикувано на сайта на Европейския съвет изявление. 
"Европейският съвет признава необходимостта от гарантирането на енергийна сигурност и уважава правото на държавите 
членки да определят енергийния си микс и да изберат най-подходящите технологии. Някои държави членки посочиха, че 
използват ядрена енергия като част от енергийния си микс", се казва в текста. 
По информация на ТАСС Франция и България са сред страните, които са изразили намерение да продължат да използват 
атомна енергия. Чехия и Унгария също са заявили намерение да инвестират в ядруни мощности. 
Същевременно Полша успя да постигне отделно третиране и не беше включена в Споразумението за климата, постигнато 
на Европейския съвет в нощта срещу 13 декември. 
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза, че сделката, договорена тази нощ от държавните 
глави и правителствените ръководители на 27 държави от ЕС, е достатъчна за ЕК да започне да изготвя конкретни 
законодателни мерки за блока за следващата година. 
"Признаваме, че преходът е голям за Полша", каза Фон дер Лайен, но добави, че ЕК няма да променя графика си. 
Полският премиер Матеуш Моравецки, чиято страна разчита на силно замърсяващите въглища за около 80 процента от 
енергията, от която се нуждае, каза, че преговорите са били много трудни. "Полша ще постигне "климатична неутралност", 
следвайки свое собствено темпо", каза той пред журналисти след маратонните преговори. 
Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че е доволна от резултатите. 
"Няма разцепление в Европа на отделни части, но една държава членка се нуждае от повече време да види как ще 
приложи" споразумението, каза тя. 
Австрия, Люксембург и Германия се обявиха против използването на ядрена енергия. 
"Всяка страна може да реши какъв да бъде националният й енергиен микс. За Австрия ядрената енергия не е безопасен и 
устойчив източник на енергия", каза канцлерката Бригите Бирлайн. 
Полша поиска по-конкретни гаранции за финансирането на енергийния преход, включващ отказване от изкопаемите 
горива, в бюджетната рамка за 2021-2027 г., което е още една трудна тема за дебат в ЕС. 
Нетни платци като Холандия обаче бяха категорични, че няма да предоставят повече средства, ако Варшава не поеме твърд 
ангажимент към амбициозната цел в сферата на климата. 
 
√ Консерваторите печелят убедително изборите във Великобритания  
Във Великобритания след преброяване на гласовете в около две трети от избирателните райони се очертава солидна 
победа за Консервативната партия на Борис Джонсън в извънредните общи избори. Около 6.30 сутринта консерваторите 
печелят 285 места, а лейбъристите 184. Прогнозата на Би Би Си е торите да влязат в 650-местната Камара на общините с 
мнозинство от 76 места. 
Преброяването на гласовете показва, че в общи линии се запазва прогнозният резултат, направен веднага след 
приключването на изборите в полунощ българско време. Консерваторите, според него, трябва да получат мнозинство от 
86 места. Самият премиер Борис Джонсън, който бе преизбран в своя избирателен район, заяви, че „изглежда на неговото 
консервативно правителство на единната нация е даден мощен нов мандат да доведе Брекзит до край“. Успехът на торите 
се дължи на победите в някои „крепости“ на лейбъристите, в които те не са губили повече от 70 години. Лидерът на 
лейбъристите Джереми Корбин заяви, че „това е много разочароваща нощ за Лейбъристката партия и че той няма да я 
води на следващите избори“.  
Много силно се представя също Шотландската национална партия, която се очаква да спечели над 50 места. Дори лидерът 
на либералдемократите Джо Суинсън, който в някакъв етап на кампанията твърдеше, че е следващият премиер на 
страната, загуби мястото си за сметка на кандидата на шотландските националисти в нейния район. 
Лидерът на шотландските националисти Никола Стърджън заяви, че Борис Джонсън е получил мандат да изведе Англия 
от ЕС, но трябва да приеме, че тя разполага с мандат да даде на Шотландия избор за алтернативно бъдеще. 
След оповестяването на първите прогнозни резултати курсът на лирата скочи с над 2 процента и достигна 1,347 долара. Тя 
поскъпна с 1,4 процента и спрямо еврото до 1,205 евро за лира. 
Европейските лидери приветстваха факта, че победата на британските консерватори на изборите дава яснота за 
излизането на Обединеното кралство от ЕС. Според шведския премиер Стефан Льовен резултатът от гласуването означава, 
че сега ще се премине към раздялата. Има 11 месеца, за да се договори сделка, каза Льовен. 
 
√ Вашингтон и Пекин се приближиха до търговско примирие  
Съединените щати и Китай постигнаха споразумение за условията по сключването на първи етап от принципно търговско 
споразумение. 
Според два източника на Ройтерс американските преговарящи са предложили да бъдат намалени с 50 процента митата, 
наложени на китайски стоки на стойност около 375 милиарда долара. Те са предложили и временно отлагане на митата 
върху стоки на стойност 160 милиарда долара, които бяха планирани да влязат в сила в неделя. 



9 

 

В замяна Пекин е обещал да купува повече селскостопански продукти от САЩ, да даде по-голям достъп на американски 
компании на китайския пазар и да вземе повече мерки за опазване на интелектуалната собственост. Ройтерс цитира 
източник, според когото Китай се е съгласил да купи американски селскостопански продукти за 50 милиарда долара през 
2020 г. 
Сделката очаква одобрението на Тръмп.  
 
БНТ 
 
√ Радев е получил предложението на ВСС, предстои издаване на указа за Цацаров  
Иван Гешев най-вероятно ще встъпи в длъжност като главен прокурор на 18 декември. Днес Висшият съдебен съвет прие 
оставката на Сотир Цацаров като главен прокурор, който вчера беше избран от Парламента за председател на 
антикорупционната комисия. Решението на ВСС вече е изпратено на президента. Държавният глава трябва да издаде Указ 
за освобождаването на Сотир Цацаров. 
Оттук нататък президентът трябва да издаде указ за освобождаването на Сотир Цацаров от поста главен прокурор, но този 
указ трябва да бъде обнародван от Държавен вестник. Едва тогава Сотир Цацаров ще бъде освободен от поста и така ще 
стане вторият главен прокурор, който приключва мандата си малко по-рано, т.е. до края на мандата на Цацаров остават 
точно 29 дни. Председателстващият ВСС Боян Магдалинчев коментира, че очаква смяната на Цацаров с Гешев да се 
осъществи следващата сряда. Магдалинчев не вижда причини държавният глава да бави указа. 
Боян Магдалинчев, представляващ ВСС: Нещата вече са пределно ясни, имаме Указ на президента за назначаването на 
Иван Гешев за главен прокурор. Имаме решение на Народното събрание за г-н Цацаров. Безпредметно е вече нещата да 
се точат и влачат, нито за едната институция, нито за другата е от полза. Иван Гешев го познавам от изслушванията тук и 
две срещи, които съм имал с него в чисто служебен порядък. Мисля, че той ще се справи много добре като главен прокурор. 
По отношение на г-н Цацаров нямам никакви колебания и съмнения. 
Държавният глава потвърди, че е получил предложението на ВСС за освобождаването на Сотир Цацаров от поста главен 
прокурор. Не отговори обаче точно на въпроса кога ще подпише указа. 
 
√ Румен Радев се срещна с Великия магистър на Малтийския орден  
Великият магистър на Малтийския орден е на официално посещение у нас по покана на държавния глава. Румен Радев 
заяви, че страната ни цени високохуманната дейност на ордена в помощ на всички нуждаещи се. Отношенията между 
България и Малтийския орден имат 25-годишна история. 
Суверенният военен орден на хоспиталиерите на свети Йоан, от Йерусалим, Родос и Малта е рицарски религиозен орден 
на римокатолическата църква и е един от най-древните. Има дипломатически отношения със 109 държави. Развива 
благотворителна, социална и хуманитарна дейност в целия свят. У нас Малтийскит орден е организирал над 350 
инициативи в подкрепа на болници, училища, социално слаби в 107 населени места. Помощ, за която президентът Радев 
изрази благодарността на страната ни. 
Румен Радев - президент на Република България: Утре ние ще открием първия за България високотехнологичен уред 
„Нирвана" за рехабилитация на деца, страдащи от детска церебрална парализа, който е осигурен в една от болниците в 
София с подкрепата на Малтийския орден в София. 
С подкрепата на Малтийския орден болница „Св. София" ще получи нов ехограф, а болницата в Дупница - линейка. Румен 
Радев и Фра Джакомо обсъдиха и проблемите, свързани с миграцията. 
Фра Джакомо Дала Торе дел Темпио ди Сангуинето, Велик магистър на Суверенния военен хоспиталиерен орден на Св. 
Йоан от Йерусалим, Родос и Малта: Коментирахме ситуацията във вашия региона и ролята, която България играе като 
сила на стабилност и мир. Сигурен съм, че предстоящите ми срещи с гражданските и религиозните власти ще укрепят още 
повече съществуващите вече прекрасни отношения на приятелство и сътрудничество. 
За благотворителност, образование и религиозна толерантност разговаря Великият магистър при срещата си с 
председателя на парламента Цвета Караянчева. Програмата му включва и срещи в Светия синод и мюфтийството. 
 
√ Автобусните превозвачи: Няма да оттеглим исканията си  
Магдалена Милтенова от Конфедерация на автобусните превозвачи заяви пред БНТ, че автобусните превозвачи няма да 
оттеглят исканията си и това, което може да ги накара да преустановят протестни действия, е те да бъдат решени. 
Автобусните превозвачи започват протест от днес. Фирмите са недоволни от системата "бонус-малус". Те настояват и за 
промяна в Закона за автомобилните превози, чрез която нерегламентираните превози ще се считат за престъпление. 
Магдалена Милтенова, Конфедерация на автобусните превозвачи: Ние няма да оттеглим исканията си. Това, което 
може да ни накара да преустановим протестни действия, е те да бъдат решени. Това са проблеми, които ние сме поставяли 
години наред. Знаете, че февруари месец ги бяхме поставили и пред премиера, когато също бяхме обявили протест. Тогава 
го отменихме, защото се поеха конкретни ангажименти с конкретни срокове да се изпълнят исканията ни. Но всъщност 
към днешна дата нито един от тези наши проблеми не е решен.  
„Имаме основен проблем, който се състои в средствата за субсидиране, които са крайно недостатъчни и които се 
разпределят само между големите градове. В момента сме в една абсурдна ситуация - 28 млн. лв. са средствата за 
субсидия, от която 19,5 млн. отиват в 7 града.“ 
Протест на автобусните превозвачи започва от днес. 
Магдалена Милтенова: Важно е да подчертаем, тъй като излезе в медийното пространство, че протестираме заради тол 
системата. Това е последното нещо, заради което бихме протестирали в момента. Защото, ако не решим тези проблеми, 
които сме поставили, няма да имаме нужда от тол система, поради факта, че няма да се движим и няма да извършим 
превозите, защото ще фалираме. 
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Основният проблем, който имат превозвачите, според Милтенова, е нерегламентираният превоз на пътници, който трябва 
да бъде решен спешно чрез инкриминиране на деянието. 
Другият проблем е законодателната рамка - промените в Закона за автомобилните превози, които протестиращите искат 
да бъдат приети. 
На 13 януари автобусните превозвачи ще прекратят превозите, ако дотогава не бъдат изпълнени исканията им. 
 
√ Средната работна заплата у нас се е увеличила с близо 12% през 2019 г.  
Средната работна заплата у нас се е увеличила с близо 12% през тази година, отчете социалният министър Деница Сачева. 
На заседание на Тристранният съвет за сътрудничество работодатели, синдикати и правителството обсъдиха 
повишаването на минималната заплата до 610 лева от 1 януари. 
Заседанието беше бойкотирано от големите работодателски организации, които преди две седмици разпространиха 
позиция, че няма да присъстват на тристранката, докато не бъде направено предложение за нов ред за изплащане на 
болничните. Вчера те препотвърдиха позицията си. 
На заседанието на тристранката присъства единствено Съюза за стопанска инициатива. От бизнес организацията 
потвърдиха, че са против приемането на по-високата минимална заплата, защото не подкрепят цялостния механизъм, по 
който тя се формира. 
Според данните на социалното министерство заплатите в обществения сектор са изпреварили тези в частния, поне според 
официалните данни. Общата средна заплата за тази година се е увеличила с почти 12% до 1249 лева. 
 
√ Министър Сачева се срещна с ДПС в парламента заради Закона за социалните услуги  
Социалният министър Деница Сачева проведе среща с групата на ДПС в парламента, за да лобира за Закона за социалните 
услуги. Тя е уверила и депутатите от движението, че този закон в никакъв случай няма намерение да се занимава със 
семейните отношения с отнемане на деца от семейства. Сачева твърди, че не знае кой стои зад атаките на закона, но видя 
и политическа намеса. 
Деница Сачева, министър на труда и социалната политика: Със сигурност това, което се вижда, е че има, както и вчера 
коментирах, и автентични страхове на хора, но вероятно винаги когато има такива интереси, сигурно има и политически, и 
други интереси, които стоят зад атаките на този закон. 
 
√ Захариева участва във форума на Черноморското икономическо сътрудничество  
Екатерина Захариева участва в 41-та Среща на Съвета на външните министри на страните-членки на Организацията за 
Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) на 12 и 13 декември в Атина, съобщиха от МВнР. 
Срещата е заключителна проява на гръцкото ротационно председателство, което продължи от юли до декември 2019 г. В 
рамките на срещата ще се състои официална церемония за поемане на ротационното председателство на ЧИС от Румъния 
за периода 1 януари-30 юни 2020 г. 
На срещата външните министри ще обсъдят перспективите за по-нататъшно развитие на сътрудничеството в рамките на 
организацията, реформирането и адаптирането ѝ към съвременните предизвикателства, развитието на взаимодействието 
между нея и Европейския съюз, сътрудничеството с международни организации. 
Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество е международна регионална икономическа организация на 
страните от Черноморския регион, учредена през 1999 г. В нея членуват Албания, Армения, Азербайджан, България, 
Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна. 
България бе ротационен председател от януари до юни 2019 г. 
 
„Дневник“ 
 
√ Много въпроси без отговори видя Томислав Дончев в предложението за "независим" прокурор  
Вицепремиерът Томислав Дончев заяви в ефира на "Нова телевизия", че има много въпроси без отговори около 
предложението на властта за "независим" прокурор, който ще е единственият с правомощия да разследва за престъпления 
от общ характер главния прокурор и неговите заместници. Законопроектът беше предложен на извънредно заседание 
през уикенда, след като Венецианската комисия и Комитетът на министрите към Съвета на Европа излязоха с остри и 
критични становища за предлаганите още през юни промени от министъра на правосъдието Данаил Кирилов, по-известни 
като закона за "тримата големи". 
Предложенията на управляващите пък не се харесаха на президента Румен Радев, който през седмицата обяви, че ще се 
възползва от конституционното си право да предложи промени в основния закон на държавата. Според него е важно да 
се види дали законопроектът няма да влезе в колизия с Конституцията, тъй като "въвеждането на нова и мощна фигура, 
понякога по-силна дори от главния прокурор", не е записано по никакъв начин в основния закон на страната. 
"Една промяна на Конституцията не представлява просто една юридическа технология. Изисква се дебат, който може да 
продължи половин, дори една година. В него трябва да се изкажат първо експерти и специалисти и чак след това да влезе 
в Народното събрание", уточни Дончев. 
По думите му в предложения законопроект не се дава отговор какво ще работи "независимият" прокурор, ако главният не 
извършва никакви престъпления. Той обясни, че не може чрез законопроекта да се опише в аванс всичко, които може да 
случи. Именно заради това имало много въпроси без отговори. 
Вицепремиерът каза още, че ще трябва да минат години преди да се каже дали въвеждането на подобна позиция ще 
проработи. Въпреки това той уточни, че очаква подкрепа за предложението. 
"Досега не чух предложения как законопроектът да стане по-добър, чух само кусури. Промяната на Конституцията не е 
шега работа. Не е хубава практиката понякога на юруш да се променя някой закон", допълни Дончев. 

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/07/4002483_nezavisimiiat_prokuror_koito_shte_razsledva_glavniia/
https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/12/11/4004215_rumen_radev_zagovori_za_neutralizirane_na_paralelnata/
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√ България, Гърция, Румъния и Унгария си обещаха да си доставят взаимно природен газ  
За развитие на възможностите за двупосочен пренос на природен газ се споразумяха в Брюксел представителите на 
газопхреносните компании на Гърция, България, Румъния и Унгария, съобщи българската държавна компания 
"Булгартрансгаз". 
В Брюксел техни представители подписаха меморандум за разбирателство за реализация на Вертикалния газов коридор. 
Страни по документа са операторите на газопреносни мрежи в България, Гърция, Румъния и Унгария, съответно 
"Булгартрансгаз" ЕАД, DESFA S.A., "TRANSGAZ"S.A., FGSZ Ltd, както и проектната компания "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД, която 
реализира проекта за междусистемна връзка между Гърция и България (IGB). 
Страните се ангажират да развиват и насърчават както ключовите трансгранични проекти за междусистемно свързване, 
идентифицирани от Европейската комисия като такива от "общ интерес", така и всички други проекти, спомагащи за 
реализацията на коридора. 
Според българското дружество такива проекти ще спомогнат за създаването на либерализиран, конкурентен и прозрачен 
пазар на природен газ в България, както и диверсифициране на източниците и маршрутите. Това ще спомогне значително 
за повишаване на енергийната независимост и сигурност на страната. За постигането на тези цели дружеството работи 
както в посока изграждане на необходимата инфраструктура, така и за създаване на всички необходими условия за 
функционирането на газов пазар в страната, се казва в съобщениетго му.  
"Булгартрансгаз" информира, че вече е осъществил няколко ключови проекта и инициативи, които значително повишиха 
възможностите за двупосочен пренос, се казва в съобщението. Това са междусистемните газови връзки и повишаването 
на капацитета на някои от тях, разширението на газопреносната система в страната. 
Подписаният нов меморандум за разбирателство ще спомогне както за продължаване на доброто сътрудничество и 
координация между операторите, така и за завършването на текущи и реализирането на нови проекти. Такива са проектът 
за терминал за втечнен природен газ в близост до Александруполис и междусистемната връзка Гърция–България (IGB). 
Двата проекта са ключови за постигане на диверсификация на източниците и маршрутите, тъй като ще осигурят достъп на 
Централна и Югоизточна Европа до природен газ от Азербайджан чрез вече изградените в Гърция и Турция 
Трансадриатически и Трансанадолски газопроводи, както и на втечнен природен газ от различни източници, се казва в 
прессъобщението. 
Така България постепенно излиза от пълната зависимост от руските доставки, която най-ярко пролича преди 10 г. при 
газовата криза от януари 2009 г. със спирането на руския транзит през Украйна. 
 
√ Белгийците не се вълнуват, че вече една година са без правителство  
Да се постигне съжителство между дясноориентирания холандскоговорящ Север и гласуващия за левицата френскоезичен 
Юг е главоблъсканица и Белгия от една година живее без правителство - до известна степен с безразличие. 
"Нищо необичайно", "свикнали сме", "не виждаме разлика": така анкетирани минувачи в европейския квартал на Брюксел 
реагират на предполагаемата криза, в която се намира белгийската федерална държава от декември 2018 г. 
Те се представят като търговци, самоосигуряващи се работници от развлекателния сектор, кореняци белгийци или от 
чуждестранен произход, слабо политизирани и настроени по-скоро философски. 
"Типично за белгийците", 
усмихва се Одил, художничка на костюми от Брюксел.  
"И със, и без правителство цари социален мир, евалла!", казва търсещият работа белгиец от марокански произход Реда. 
На 18 декември 2018 г. дошлият на власт през 2014 г. либерален френскоезичен премиер Шарл Мишел обяви оставката на 
правителството си. Тя бе предизвикана от напускането на най-голямата фламандска партия, националистическия Нов 
фламандски алианс (НФА), заради разногласия по миграционния въпрос. 
В резултат се наложи трипартиен десноцентристки съюз да ръководи текущите дела, без мнозинство в парламента. Той е 
ръководен от първата жена премиер на Белгия, Софи Уилмес. Парламентарните избори на 26 май усложниха положението 
с 
рязкото засилване на позициите на антисистемните партии 
(крайната десница на север и крайната левица на юг) за сметка на традиционните партии, които всички загубиха гласове. 
А предвид затрудненията на различните официални представители, натоварени от краля да помирят различните гледни 
точки, страната ще изкара втора Коледа без нова управляваща коалиция. 
Това означава, че изпълнителната власт не може да внесе за гласуване годишен бюджет, а очакваният за 2020 г. дефицит 
от около 11 милиарда евро надхвърля равнището, допустимо според европейските правила. 
Въпреки отстъпените на отделните райони правомощия (образование, култура, семейни надбавки и т. н.), федералната 
държава все още има някои основни компетенции: финансирането на социалната система, правосъдието, армията и 
политиката на даване на убежище. Възможно завръщане пред урните 
Краткосрочното управление "е досадно, губи се време", призна неотдавна във в. "Соар" началникът на генералното 
командване на белгийската армия генерал Марк Компернол, който не може да инвестира средства или да набира 
военнослужещи по липса на нормативна рамка. 
Всички се питат колко ще продължи "краткосрочието" 
и дори дали разминаващите се стремежи на фламандците и валонците не означават предстоящ край на федералната 
държава. 
"Северът и Югът нямат за какво да водят дебати. Трябва да сготвим нещо за ядене, а хладилникът е празен", разтревожи 
се в края на ноември френскоезичният конституционалист Марк Ойтенделе, според когото такава криза не е имало от 
десетилетия. 
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Този възглед не се споделя от фламандския политолог Дейв Синарде, според когото истинската екзистенциална криза е 
била по време на рекордните 541 дни без правителство в периода 2010-2011 г. По онова време "повече се говореше за 
разцепление, наистина имаше криза заради факта, че трябваше да договорим нова държавна реформа преди да се състави 
ново правителство", обясни той. 
От общо 541 дни, каза Синарде, 485 бяха посветени на тази шеста реформа на държавната администрация, даваща повече 
правомощия на регионите и на езиковите общности. 
На какво тогава се дължи сегашното буксуване? 
Според политолога на това, че пробивът на еколозите и крайните партии на последните парламентарни избори е засилил 
раздробяването на политическия пейзаж и съществено е затруднил съставянето на коалиции, които по-рано са били 
очевидни. 
Днес в Белгия само Социалистическата партия на говорещите френски език на Пол Манет, най-голямата политическа сила 
на френскоезичните, изглежда незаобиколима при образуването на бъдеща коалиция. 
Остава да се разбере, и това е големият въпрос през последните шест месеца, дали социалистите франкофони ще се 
съгласят да работят с Новия фламандски алианс на Барт де Вевер, който е най-големият им противник. Или дали 
фламандската десница ще е готова да остави националистите в опозиция и да влезе в коалиция тип "небесна дъга" с 
либералите, социалистите и еколозите. Третият възможен сценарий при безизходица е връщане пред избирателните урни 
в началото на 2020 г. 
 
√ Само Полша остана извън сделката за климатично неутрален ЕС до 2050  
Европейският съюз остави Полша извън споразумението за намаляване на емисиите на парникови газове до нула до 2050 
г. след дълги пазарлъци на срещата на върха с три от източните страни членки, които поискаха повече средства за 
икономически преход и подкрепа за ядрената енергия, съобщи "Ройтерс". 
Чехия и Унгария се отказаха от възраженията си, след като получиха гаранция, че ядрената енергия ще бъде призната като 
начин за намаляване на емисиите на парникови газове. Но Полша остана против. 
Тези спорове се водиха ден след като Урсула фон дер Лайен, новият ръководител на Европейската комисия, предложи 
инвестиционен план в размер на 100 милиарда евро за постигане на нула нетни емисии на парникови газове до средата 
на века. Тя сравни този план със стъпването на човек на Луната. 
Фон дер Лайен каза, че сделката, договорена тази нощ от държавните глави и правителствените ръководители на 27 
държави от ЕС, е достатъчна за ЕК да започне да изготвя конкретни законодателни мерки за блока за следващата година. 
"Признаваме, че преходът е голям за Полша", каза Фон дер Лайен, но добави, че ЕК няма да променя графика си. 
Полският премиер Матеуш Моравецки, чиято страна разчита на силно замърсяващите въглища за около 80 процента от 
енергията, от която се нуждае, каза, че преговорите са били много трудни. "Полша ще постигне "климатична неутралност", 
следвайки свое собствено темпо", каза той пред журналисти след маратонните преговори. 
Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че е доволна от резултатите. "Няма разцепление в Европа на отделни части, 
но една държава членка се нуждае от повече време да види как ще приложи" споразумението, каза тя. 
Чехия и Унгария искат да инвестират в ядрена енергия и извоюваха точка в заключителния документ, която изрично 
признава правото им да го направят, въпреки съпротивата на Австрия, Люксембург и Германия. 
"Всяка страна може да реши какъв да бъде националният й енергиен микс. За Австрия ядрената енергия не е безопасен и 
устойчив източник на енергия", каза канцлерът Бригите Бирлайн. 
Полша поиска по-конкретни гаранции за финансирането на енергийния преход, включващ отказване от изкопаемите 
горива, в бюджетната рамка за 2021-2027 г., което е още една трудна тема за дебат в ЕС. 
Нетни платци като Холандия обаче бяха категорични, че няма да предоставят повече средства, ако Варшава не поеме твърд 
ангажимент към амбициозната цел в сферата на климата. 
 
Еconomic.bg 
 
√ ДФЗ превежда 750 млн. лв. за директни плащания на земеделците 
По схемата за единно плащане на площ ще бъдат преведени 635 млн. лв. до няколко дни  
Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати общо 750 млн. лв. за директни плащания по линия на Европейския фонд за 
гарантиране на земеделието. От цялата сума, 635 млн. лв. са предвидени за плащания по Схемата за единно плащане на 
площ (СЕПП), които ще бъдат преведени по сметките на земеделските стопани на 16 декември. Други 115 млн. лв. вече са 
преведени по схемите за обвързано подпомагане, които са вече преведени. 
ДФЗ планира до 20 декември 2019 г. да плати и финансовото подпомагане по мярка 13 от Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) 2014-2020 - за необлагодетелствани райони. За целта на фонда са необходими общо до 83.8 млн. 
лв. 
С решението на Министерският съвет от днес се осигуряват допълнителни 41.5 млн. лв., които не достигаха, за да са 
обезпечи превеждането на субсидиите на всички кандидати по мярка 13, подали заявления за Кампания 2019 г. 
 
В. Дума 
 
√ България ще настоява за преразглеждане на пакета „Мобилност“  
България ще настоява за преразглеждане на споразумението за пакет „Мобилност”, обяви транспортният министър Росен 
Желязков, цитиран от БГНЕС. Връщането на камиона е непропорционална и дискриминационна мярка, както връщането 
на водача и хибридния модел. Това са моментите в пакет „Мобилност”, по които България ще настоява за преразглеждане. 

https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/12/12/4004636_renovirane_na_sgradite_ot_fermata_do_vilicata_i_oshte/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/12/11/4004160_purvi_klimatichen_zakon_na_es_do_100_dni_i_fond_za/
https://www.dnevnik.bg/evropa/2019/12/11/4004160_purvi_klimatichen_zakon_na_es_do_100_dni_i_fond_za/
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Припомняме, че вчера европейските институции постигнаха принципно съгласие по основните моменти в пакета 
„Мобилност“, но точно това, срещу което България протестираше, остана в законопроекта. 
Ще търсим арбитирането на съда, съобщи Желязков. По думите му става дума за едно голямо противоречие. От една 
страна говорим за подобряване на Европа, за зелена мобилност, а действаме наопаки и увеличаваме вредните емисии, 
коментира още транспортният министър. 
На междуинституционалните преговори, известни като триалог, европейските институции са гласували шофьорите на ТИР-
ове да спят в камионите не повече от 45 часа, а през останалото време да нощуват в хотел. 
Шофьорът трябва да се връща в родната си страна на 4 седмици, а камионът – на 8 седмици. Според председателката на 
Транспортната комисия в ЕП, с промените се слага край на фирмите пощенски кутии 
 
News.bg 
 
√ Летище "София" изостава по ръст на пътници  
През 2018 година летище "София" отчита растеж от 7% в сравнение с предходната, като за този период през него са 
преминали 6,932 милиона пътници. По този показател столичната аерогара все още изостава значително зад останалите 
големи летища в Централна и Източна Европа, сочат данни от изследване на Евростат, цитирани от money.bg.  
Според изчисленията в региона най-голямо увеличение отчита летището в Братислава - 17,9 на сто. По брой пътници обаче 
то е значително зад София с общо 2,273 милиона пътници за миналата година. 
На второ място след него е "Ференц Лист" в Будапеща, което попада в топ 30 на най-големите аерогари на Стария 
континент. То регистрира увеличение от 13,6% на броя пътници за отчетения период до 14,801 милиона души. 
С 12,8% са се увеличили пътниците на летище "Шопен" във Варшава 17,772 милиона души. През това в Прага пък са минали 
16,810 милиона души или с 9,4% повече в сравнение с предходната година. 
По ръст аерогарата в Букурещ се доближава до този на летище "София" - 7,9% за 2018 година. През нея обаче минават над 
двойно повече пътници, отколкото през софийското - 13,819 милиона за 2018 година. Атинското летище пък е с най-голям 
брой посетители в този регион - 24,130 милиона души или с 11,1% за разглеждания период. 
Лидерите в Европа с най-голям брой пътници са "Хийтроу" в Лондон, "Шарл дьо Гол" в Париж и Схипхол в Амстердам със 
съответно 80,100 милиона души, 72,196 милиона души и 70, 979 милиона души. 
 
√ 77% одобряват тол таксите, но половината от тях не със скок на цените  
77% от българите са на мнение, че е справедливо тежкотоварните камиони и автобусите да плащат по-високи такси от 
автомобилите. Изводите са от проучване, проведено от "Тренд" в периода 30.11-06.12.2019 г., възложено от Агенция 
"Пътна инфраструктура". Срещу тези 77% стоят едва 9%, които посочват, че таксите са несправедливи. 
31% посочват, че цените на стоките не би следвало да се увеличават, защото тол таксите са много малък разход в 
себестойността им, 22% са на мнение, че цените на стоките не би следвало да се увеличат, защото 34 000 км републикански 
и общински пътища остават напълно безплатни за камионите и автобусите. 21% са на мнение, че ако цените се повишат 
драстично, това ще е спекула, а не заради тол системата. 
Според 53% от анкетираните средствата, събрани от тол системата, трябва да отиват за изграждането на нови пътища и 
магистрали, и за поддържането на вече съществуващите. 26% от смятат, че те трябва да се влагат по-скоро за поддържането 
на вече съществуващите пътища и магистрали, а 10% са на мнение, че трябва да са за изграждането на нови пътища и 
магистрали. 
На въпрос "Първоначалният обхват на платени пътища с ТОЛ такси за камионите беше 10 800 км, а сега Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството предлага да е 6 050 км. Кое от следните твърдения е по-близо до вашето 
мнение?", то 22% са на мнение, че правителството е направило големи отстъпки на превозвачите, за 22% от анкетираните 
превозвачите трябва да плащат за цялата републиканска пътна мрежа от 20 000 км, както леките коли. 25% са на мнение, 
че този първоначален обхват трябва да се увеличава постепенно до пълно покритие на цялата републиканска мрежа. 
Вече 72% от анкетираните, което е висок дял, са чули за планираното въвеждане на ТОЛ системата. На въпроса "ТОЛ 
таксите са на база реално изминато разстояние от камиони и автобуси и зависят от теглото и екологичната категория на 
превозното средство, каквато е европейската практика. Няма бариери, а камери, които отчитат изминатия път. Вие лично 
одобрявате или не одобрявате най-общо тази система?" се отчита висок дял на одобрение - 64%, а едва 12% са на 
противоположно мнение. 
 
Investor.bg 
 
√ Нено Димов: Няма риск от загуба на средства по ОПОС, успяхме да спасим всички 
Ще наддоговорим средствата по ОП "Околна среда" 2014-2020 г., за да се инвестират и разплатят 100% от тях до 
края на програмния период, посочи екоминистърът  
Няма риск от загуба на средства по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г., успяхме да спасим всички. Това каза 
на заседанието на Комисията по околна среда и води министърът на околната среда и водите Нено Димов за текущото 
състояние и напредъка по ОПОС и програмата „Опазване на околната среда и климатични промени“, цитиран от Агенция 
„Фокус“. 
"Правя сравнение с 31 май 2017 г. и с 31 декември 2019 г. Обявените процедури към края на май 2017 г. са били 23, което 
е покривало около 41% от оперативната програма, в момента са 54 и покриват 124 % от нея. Договорените суми по 38 
договора са били за малко под 22%, в момента имаме 16 – за малко над 92%. Може би платените суми, което е важно, от 
3% на 27% и сертифицираните от 1% на почти 24 %. Това на практика е темпото, което успяхме, особено от февруари 2018 
г. да направим, така че да не поставяме под никакъв риск програмата", посочи министърът. 
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Нено Димов е категоричен, че няма риск от загуба на средства, въпреки че през годините е имало такива индикации и той 
е докладвал за това на народните представители от Комисията по околна среда. "И към края на 2018 и към края на 2019 г. 
риск няма.... успяхме да спасим всички средства. На практика към 1 декември 2019 г. по ОПОС са обявени 54 процедури с 
общ бюджет близо 4,3 млрд. лева, поясни министърът. 
Според него възможността за наддоговаряне е съгласувана с Европейската комисия, като целта е до края на програмния 
период да се инвестират и разплатят 100% от средствата. "Ние трябва да наддоговорим, за да може да изпълним 
максимално", уточни Нено Димов. 
Министърът на околната среда допълни, че стойността на безвъзмездната помощ е на стойност близо 3,2 млрд. лв. или 92 
% отбюджетната програма. “Стойността на реално изплатените средства е над 914 млн. лв. Само през 2019 г. са обявени 
общо 11 процедури за близо 730 млн. лв. и по петте приоритетни оси", каза още министърът. 
Той посочи, че към края на тази година не съществува риск от загуба на средства за текущата година. 
 
√ Борисов в НАТО: Въоръжаваме се, за да сме силни и да възпираме 
Единственият надежден партньор, който ни пази, е НАТО, заяви премиерът след среща с генералния секретар на 
Алианса Йенс Столтенберг  
В нашия регион НАТО е единственият гарант за сигурността. Това заяви премиерът Бойко Борисов след среща днес с 
генералния секретар на пакта Йенс Столтенберг в централата на Алианса в Брюксел. 
„Въоръжаваме се, за да сме силни и да възпираме всякакъв мерак към нашата територия и нашия съюз“, добави 
премиерът, цитиран от кореспондент на БТА в Брюксел. 
Борисов посочи, че се работи за АЕЦ „Белене“ и "Балкански поток", за да има диалог с Русия и за поддържане на баланса, 
който дава възможност на България да играе ключова роля в региона и Черно море. 
„Нищо тайно и скрито не правим. Подписаното споразумение за координационния център на НАТО във Варна среща 
огромна подкрепа в Алианса“, посочи Борисов. 
„Не се натискаме за координационен център, ние и сега имаме координационни функции, пет учения има тази година в 
Черно море. Винаги съм се изказвал против флотилия в Черно море. Това, което правим, е възпиращата роля. Когато има 
две силни страни, тогава си плуват платноходките спокойно, а инфраструктурните проекти си вървят“, поясни премиерът.  
Той отбеляза, че на днешната среща е обсъден приносът на нашата страна за приемането на Северна Македония в НАТО с 
подписването на двустранния договор между Скопие и София. Премиерът посочи, че преди години нашата страна не е 
можела да влага повече в отбрана заради натрупаните бюджетни дефицити, фалита на КТБ, изплащането на реакторите за 
АЕЦ „Белене“ и разходите около американските ТЕЦ у нас. „Това са със сигурност над 7-8 милиарда и тогава казах, че за 
съжаление последното, за което ще мислим, е да се въоръжаваме. С това, че БВП се повиши и нашата икономика заработи 
в пъти по-добре, си позволихме да започнем да отделяме пари и за армията“, добави Борисов. 
Премиерът допълни, че освен нови изтребители, нашата страна е напът да купи два миночистача от Холандия. По неговите 
думи са възможни преговори за придобиването на свалени от въоръжение подводници от Норвегия, ако може да бъде 
постигната добра цена и ако икономиката продължи в положителна посока. 
Борисов уточни, че е необходимо средства да бъдат насочвани не само към военновъздушните сили, а и към 
военноморските сили и пехотата. Нашите специални части са безспорно от най-добрите. Те допринасят България да е от 
най-надеждните съюзници в НАТО, каза още Борисов. 
"Тази година отбелязваме 15 години от присъединяването на България към НАТО, страната допринася за Алианса и за 
общата ни сигурност по много начини", посочи Столтенберг. Той отбеляза значителния български принос за сигурността в 
Черно море с осигуряването на кораби за патрулите в района. Обстановката със сигурността в района на Черно море се 
промени и НАТО отговаря с повишено присъствие, поясни генералният секретар.  
„Приветствам увеличението на българските отбранителни разходи до 3,25 на сто от БВП за тази година - това е значително 
и показва, че България е сред деветте държави от Алианса, които изпълняват целта за равнището на отбранителните 
разходи. Тези усилия укрепват НАТО и правят България по-сигурна“, добави Столтенберг. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ България ще атакува пакета "Мобилност" пред Съда на Европа  
България и още няколко страни-членки на ЕС, ще подадат съдебен иск пред Съда на Европа, ако Европарламентът приеме 
пакета “Мобилност” в този вид, в който бе гласуван в ранните сутрешни часове в четвъртък, заяви транспортният министър 
Росен Желязков. 
Както ви информирахме по-рано, днес осъмнахме с новината, че триалогът между Еврокомисията, Европарламента и 
Съвета на ЕС, който продължи около два месеца е приключил тази нощ с предварително споразумение за пакета. Повечето 
от основните договорености в него са в ущърб на транспортния бранш от Източна Европа, включително 
България. Шофьорите ще бъдат задължени да се връщат в страната, в която е регистрирано превозното средство, поне 
веднъж на всеки четири седмици, независимо къде се намират. Било е прието компромисно предложението на България 
водачите поне да бъдат питани къде искат да почиват. 
По-жеко за българските превозвачи обаче е решението за връщането на камионите в страната, в която са регистрирани, 
поне веднъж на осем седмици. 
“Ако един белгийски превозвач работи в Холандия и трябва да прибира камионите си веднъж на всеки осем седмици в 
страната си, това не е чак толкова тежко, колкото за нас”, каза Желязков. 
Неизгоден за България е т.нар. хибриден модел за командироване, при който командироването на транспортните 
работници се изключва от общата директива за командироването. 
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В бъдещия иск страната ни няма да претендира единствено срещу гласуваната забрана за използване на 45-часовата 
седмична почивка на водачите в кабината на камиона. Решението от триалога гласи, че водачите имат право само на една 
45-часова почивка в кабината през делничните дни. 
Втората почивка обаче трябва да изкарат в хотел, който да се плаща от работодателя. “Това не е непропорционална и 
дискриминационна мярка като останалите и няма как да претендираме срещу нея”, обясни Желязков. 
Според постигнатото между европейските институции съгласие също така камионите и микробусите трябва да бъдат 
оборудвани с т.нар. умни тахографи, които са в състояние да отчитат международните операции. При камионите, които 
работят в чужбина, тези устройства трябва да бъдат монтирани до 2025-а, а при микробусите - до 2026-а година. Това също 
няма да бъде включено в бъдещото съдебно оспорване. 
Решението камионите да се връщат в държавата по регистрация веднъж на всеки осем седмици е взето след бурни дебати, 
като първоначалното предложение, внесено от френския президент Еманюел Макрон, беше за четири седмици. “Дори 
така обаче мярката противоречи на европейските изисквания за декарбонизация. Не можем да кажем, че при осем 
седмици замърсяването на въздуха е два пъти по-малко, отколкото ако камионите правят тези ненужни курсове веднъж 
на осем седмици”, обясни Желязков. 
По процедура след постигнатото тази нощ предварително споразумение предстои на 18 декември пакетът “Мобилност” 
да се гласува в Съвета на ЕС. Третата стъпка - гласуване в Европарламента, ще се случи само ако в Съвета на ЕС бъде 
постигнато квалифицирано мнозинство от поне 16 държави. “Лично за мен е много интересно каква ще е в 
Европарламента позицията на зелените”, каза транспортният министър. 
Ако все пак гласуваният вариант на законодателния пакет “Мобилност” мине в сегашния си вид и през Европарламента, 
ще има 18 месеца преходен период, през които правилата да влязат в сила. 
През тези 18 месеца ще бъде подаден съдебният иск пред Съда на ЕС. Очаква се към него да се присъединят и други 
държави, например Полша, Унгария, Латвия, Литва и др., които също са потърпевши от наложените ограничения. 
 
√ Кристалина Георгиева в Топ 20 сред стоте най-влиятелни жени на планетата  
Кристалина Георгиева е в Топ 20 на стоте най-влиятелни жени на планетата в класацията на американското списание 
„Форбс“ за 2019 г. Председателят на Международния валутен фонд заема почетното 15-то място в листата и изпреварва 
дори британската кралица Елизабет Втора, която заема 40-та позиция. 
Българският икономист и бивш изпълнителен директор на Световната банка Георгиева е управляващ директор на МВФ от 
октомври 2019 г. Преди това Георгиева беше временно председател на групата на Световната банка и отговаряше за 
усилията на организациите да преодолеят крайната бедност до 2030 г. Сред основните акценти в нейната професионална 
биография са климатичната криза и връзката й с финансовата стабилност, както и нарастващите нива на дълг в Африка, 
отбелязва изданието. 
Първото място в класацията тази година заема германският канцлер Ангела Меркел, която управлява страната от 2005 г., 
вече четвърти мандат. В предишната класация на изданието тя е заемала скромното 4-то място. На втора позиция застава 
президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, която през 2018 г. е била 22-ра в Топ 100. Следват я 
американският политик от Демократическата партия Нанси Пелоси (3-то място), която за първи път влиза в класацията, и 
председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен (4-то място). 
Известната американска телевизионна водеща Опра Уинфри, чието ток-шоу беше излъчено последно през 2011 г. е 
отличена с достойното 20-то място. 
Сред най-влиятелните жени на планетата се нареждат и изпълнителите Риана (61-во място) и Тейлър Суифт (71-во място), 
а тенисистката Серина Уилямс заема 81-ва позиция. 
Интересен факт е, че шведската екоактивистка Грета Тунберг, която все още не е пълнолетна също намира място в листата 
с най-могъщите жени през 2019 година. Момичето, което прекъсна училище, за да ходи на протести срещу бездействието 
на правителствата относно климатичните промени, за пръв път е в такава престижна класация. Въпреки това, преди ден тя 
беше обявена за личност на годината на сп. TIME. Тя се превърна в истинска медийна сензация и бързо разпали 
вниманието на други млади хора, които споделят притесненията й. Това може би донякъде оправдава присъствието й в 
листата, наред до влиятелни бизнес дами като изпълнителният директор на YouTube Сюзън Войчицки (12-то място) и 
дъщерята на американския президент Иванка Тръмп, заемаща скромната 42-ра позиция в класацията на „Форбс“.  
 
√ Ръст на европейските борси на фона на парламентарните избори във Великобритания  
Основните индекси на европейските фондови борси записаха повишения в ранната търговия в четвъртък, като 
инвеститорите са в очакване на резултатите от парламентарните избори във Виликобритания и коментарите от първото 
заседание на Европейската централна банка под ръководството на Кристин Лагард, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 0,40 пункта, или 0,10%, до 406,62 пункта. Немският DAX регистрира ръст 
от 15,97 пункта, или 0,12%, до 13 162,71 пункта. Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 добави 43,69 пункта към 
стойността си, или 0,61%, достигайки ниво от 7 259,44 пункта. Френският CAC 40 напредна с 5,63 пункта, или 0,10%, до 
5866,51 пункта. 
Макар че повечето проучвания на общественото мнение показват, че консервативната партия на Джонсън ще спечели 
изборите, преднината й пред опозиционната Лейбъристката партия се свива. 
„Едно голямо консервативно мнозинство вероятно би улеснило постигането на структуриран Брекзит“, заяви Бърт Колийн, 
старши икономист за еврозоната в ING. 
„Брекзит без сделка обаче все още е „на масата“, така че всички ще гледат за това дали шансовете за хаотичен Брекзит ще 
започнат отново да растат“, добавя той. 
Пазарите бяха подкрепени и от запзването на разхлабените политики на големите централни банки на фона на забавящия 
се глобален икономически растеж. Вчера Федералният резерв на САЩ запази лихвите си без промяна и обяви, че няма 

https://www.forbes.com/power-women/#5303af145e25
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намерение да вдига лихвите през 2020 г. на фона на очакванията за стабилен икономически растеж.  Очаква се днес ЕЦБ 
също да остави водещата си лихва без промяна. 
Междувременно акциите на Metro поевтиняха с 2,44%, след като германският търговец на дребно обяви, че пазарната 
среда в Русия продължава да е предизвикателна. 
Скромен ръст в САЩ 
Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха леки повишения в сряда, след като Федералният резерв на САЩ обяви, 
че най-вероятно няма да повиши лихвите си през 2020 г., предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от с 29,58 пункта, или 0,11%, до 27 911,30 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 напредна с 9,11 пункта, или 0,29%, до 3 141,63 пункта. Индексът на високотехнологичните Nasdaq се повиши 
с 37,87 пункта, или 0,44%, до 8 654,05 пункта. 
Dow получи подкрепа от United Technologies и Disney, чиито акции поскъпнаха с 1,30% и 1,04%. За ръста допринесе и Apple 
чиито книжа поскъпнаха с 0,85%. Home Depot беше най-големият губещ в Dow, като търговецът на дребно се раздели с 
1,78% от стойността си, след като публикува разочароващи прогнози за увеличението на продажбите. Технологичният 
сектор бе най-добре представящият се в S&P 500, напредвайки с 0,7%. 
Вчера Фед остави лихвените си проценти без промяна, следвайки три понижения през 2019 г. Централната банка също 
така даде знак, че не очаква да има нови намаления на лихвите през 2020 г. 
Новината доведе до спад на доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа до 1,781% и понижение 
на доходността по 2-годишните облигации до 1,611%. 
Председателят на Фед Джером Пауъл заяви на пресконференцията след заседанието на централната банка, че ново 
увеличение на лихвите може да има само при траен и значителен ръст на инфлацията. На Фед се наложи да намали лихвите 
си няколко пъти тази година, за да компенсира повишенията, които ги вдигнаха до твърде високо ниво в края на 2018 г. 
Този ход забави американската икономика и доведе до спад на акциите. 
„За да повишим лихвите, бих искал да видя инфлация, която е трайна и значителна“, заяви Пауъл по време на 
пресконференцията във Вашингтон. 
Решението на ФЕд идва на фона на силните данни за заетостта в САЩ от миналата седмица. 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. 
Смесени резултати в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион не намериха единна посока в четвъртък, след като 
Федералният резерв на САЩ остави лихвите си без промяна, предаде Маркетоуч. 
На пазарите се отрази и новината, че американският президент Доналд Тръмп ще се срещне днес с икономическите си 
съветници, за да дискутира митата върху вноса на стоки от Китай за близо 160 млрд. долара, който трябва да влязат в сила 
на 15 декември. Инвеститорите все още се надяват, че митата ще бъдат отменени и че двете страни ще подпишат поне 
частична търговска сделка в скоро време. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се повиши с 32,95 пункта, или 0,1,4%, до 23 424,81 пункта. 
Акциите на Softbank поскъпнаха с 1,05%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 8,72 пункта, или 0,30%, до 2 915,70 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite се понижи с 3,16 пункта, или 0,19%, до 1 636,33 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
напредна с 348,71 пункта, или 1,31%, до 2 6994,14 пункта, като книжата на Tencent и AIA group поскъпнаха съответно с 
2,65% и 2,24%. 
Южнокорейският измерител Kospi записа ръст от 31,73 пункта, или 1,51%, до 2 137,35 пункта, следвайки печалбите в 
технологичния сектор, където акциите на Samsung и SK Hynix поскъпнаха съответно с 2,70% и 3,47%. 
В Австралия индексът ASX 200 отчете спад от 43,80 пункта, или 0,65%, до 6 708,80 пункта. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете ръст от 0,57 пункта, или 0,10%, до 543,53 пункта. BGBX40 се повиши с 0,15 пункта, или 0,14%, до 108,61 пункта. 
BGTR30 напредна с 1,47 пункта, или 0,30%, до 495,30 пункта. BGREIT остана без промяна при 130,14 пункта. 
 
√ ЕС постигна споразумение по политиката за климата  
Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел обяви, че евролидерите са постигнали споразумение по политиката на 
ЕС за климата, съобщи Франс прес. 
"Споразумение за климатична неутралност до 2050 г. Европейският съвет се договори за тази важна цел", написа той в 
"Туитър". 
Полша, която е силно зависима от производството на електроенергия от въглища, бе оставена извън споразумението за 
намаляване на емисиите на парникови газове до нула до 2050 г. след дълги преговори. 
Чехия и Унгария се отказаха от възраженията си, след като получиха гаранция, че ядрената енергия ще бъде призната като 
начин за намаляване на емисиите на парникови газове. Но Полша остана против. 
Тези спорове се водиха ден след като Урсула фон дер Лайен, новата ръководителка на Европейската комисия, предложи 
инвестиционен план в размер на 100 милиарда евро за постигане на нула нетни емисии на парникови газове до средата 
на века. Тя сравни този план със стъпването на човек на Луната. 
Фон дер Лайен каза, че сделката, договорена тази нощ от държавните глави и правителствените ръководители на 27 
държави от ЕС, е достатъчна за ЕК да започне да изготвя конкретни законодателни мерки за блока за следващата година.  
"Признаваме, че преходът е голям за Полша", каза Фон дер Лайен, но добави, че ЕК няма да променя графика си. 
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Полският премиер Матеуш Моравецки, чиято страна разчита на силно замърсяващите въглища за около 80 процента от 
енергията, от която се нуждае, каза, че преговорите са били много трудни. "Полша ще постигне "климатична неутралност", 
следвайки свое собствено темпо", каза той пред журналисти след маратонните преговори, predade БТА. 
Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че е доволна от резултатите. 
"Няма разцепление в Европа на отделни части, но една държава членка се нуждае от повече време да види как ще 
приложи" споразумението, каза тя. 
Чехия и Унгария искат да инвестират в ядрена енергия и извоюваха точка в заключителния документ, която изрично 
признава правото им да го направят, въпреки съпротивата на Австрия, Люксембург и Германия. 
"Всяка страна може да реши какъв да бъде националният й енергиен микс. За Австрия ядрената енергия не е безопасен и 
устойчив източник на енергия", каза канцлерката Бригите Бирлайн. 
Полша поиска по-конкретни гаранции за финансирането на енергийния преход, включващ отказване от изкопаемите 
горива, в бюджетната рамка за 2021-2027 г., което е още една трудна тема за дебат в ЕС. 
Нетни платци като Холандия обаче бяха категорични, че няма да предоставят повече средства, ако Варшава не поеме твърд 
ангажимент към амбициозната цел в сферата на климата. 
Емисиите на ЕС намаляха през последните две десетилетия, но все още представляват 9,6 процента от въглеродните 
емисии в света, показва европейски доклад от 2018 г. 
Лидерите на 27-те държави членки на ЕС също така подкрепиха въвеждането на мита върху внасяните продукти от трети 
страни, които не спазват същите екостандарти като европейските, съобщи Елисейският дворец, цитиран от Франс прес. 
Европейската комисия ще разработи през идните месеци нормативен акт за прилагане на този финансов механизъм. 
В изявлението, публикувано на сайта на Европейския съвет, не се споменава директно подобна мярка. В него се казва, че 
Съветът "отбелязва намерението на Комисията да предложи механизъм за гранична регулация за секторите с интензивно 
отделяне на въглеродни" емисии. В текста пише още, че мерките за елиминиране на въглеродните емисии трябва да се 
осъществят по начин, който запазва конкурентоспособността на ЕС. 
 


