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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Financebg.com 
 
√ 400 млн. лв. губи хазната годишно от укрити доходи  
По данни на Националната агенция за приходите (НАП) всяка година хазната губи по 400 млн. лв. от укрити доходи. Над 
70% от автосервизите и 60% от строителните предприемачи заплащат поне част от труда на работниците си под масата. 
Данните изнесе председателят на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
За да се справи с проблема, бизнесът ще разработи специален индекс за измерването на недекларираната заетост, както 
и конкретни мерки за ограничаването и превенцията на явлението. Това ще стане чрез проект с продължителност 30 
месеца, за 2,03 млн. лв., от които 1,72 млн. лв. европейско финансиране, а останалите – от бюджета. Основен партньор 
на АИКБ ще бъде КНСБ, информира в.Дума. 
Недекларираният труд е най-масовият и неподатлив на промяна компонент на сивата икономика, който води и до 
влошаване на качеството на работните места. Заради това АИКБ възнамерява да предложи конкретни нормативни 
промени, посочи Велев. 
„България е прекалено малка икономика, за да си позволим съществен дял на недекларираната заетост“, каза Пламен 
Нанков, вицепрезидент на КНСБ. 
 

 
Важни обществено-икономически и политически теми 
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√ ГДБОП и Икономическа полиция влизат на проверки в болниците  
Засилени проверки на МВР, ГДБОП и Икономическа полиция да има във всички болници - за това са договориха премиерът 
Бойко Борисов и медицинските сестри на среща, продължила повече от 2 часа снощи в Министерския съвет. 
Медицинските специалисти изнесоха пред премиера данни за мащабни нередности: фалшиви болнични, клинични пътеки 
и други нарушения. 
Договориха се освен засилени проверки срещу нарушенията, да продължи диалогът за увеличаване на заплатите в сектора. 
В четвъртък след подписването на Националния рамков договор предстои и втора среща с премиера, а в сряда 
медицинските сестри ще преместят протеста си пред Народното събрание. 
 
√ Връчиха четвъртите годишни награди в туризма  
Снощи в столицата бяха връчени четвъртите годишни награди в туризма. 
Над 100 фирми, общини и медии участваха в надпреварата и бяха оценявани в 16 категории. Местността Рупите, край 
Петрич, е най-предпочитаната туристическа дестинация от българите. Най-харесвана за морски туризъм е община Варна, 
а за планински туризъм - община Самоков. 
Победителите в отделните категории бяха определени чрез онлайн гласуване. 
Николина Ангелкова, министър на туризма: Аз вярвам, че с всяка една година броят на участниците в тези годишни 
награди за туризъм ще продължи да нараства. Защото те се превръщат в символ не само на качество, а в символ, който 
подчертава усилията на всеки един от сектора, за да можем да развиваме заедно България като предпочитана 
целогодишна туристическа дестинация. От новия зимен сезон очаквам да постигнем резултатите от сезон 2018-2019 
година, а именно над 1,6 млн. чуждестранни туристи. 
 
√ Започват засилени проверки на храните преди празниците  
Засилени проверки в търговската мрежа, по ресторанти и пазари започна Българската агенция по безопосност на храните 
преди Коледните и Новогодишните празници. Проверяващите екипи ще следят за качеството на традиционните продукти, 
които всяко българско семейство поставя на трапезата си. 
До края на годината ще се проверява и медът в търговските вериги. 
Д-р Снежана Пантелеева, главен инспектор БАБХ – Пловдив: Правихме проверка на избирателен принцип на няколко 
продукта със състав пчелен мед, основно беше от български производител. Нямаше несъответствие в етикеровката, 
маркиране, срок на годност, произход България. 
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Въпреки че клиентите в магазина станаха свидетели на проверката, това не увеличи потребителското доверие в качеството 
на стоките. 
Венета Нинова: На 50 процента вярвам в истината на етикетите, но по принцип сроковете ги следя. 
Стефка Бонева: Бях си взела една глюкоза, нищо общо с глюкоза, което би трябвало да бъде. Мед не съм си взимала оттук. 
Много често има неща, но просто хората не им се занимава да отидат да кажем до ХЕИ, да дадат проба, това е цялата 
истина. 
Инспекторите провериха още търговската документация и етикетите на продуктите от месо. 
Д-р Чавдар Чавдаров, началник отдел контрол на храните към ОД на БАБХ Пловдив: Ако се установят нарушения, се 
предприемат и административни мерки, те са различни може да се спре продукцията, да се насочи за унищожаване. 
През уикенда проверка на пазара в Кричим са иззети 35 кг свинско месо без документи и с неясен произход. 
 
√ Предлагат нов закон за движение по пътищата  
По-малко жертви на пътя - това предвижда изцяло нов закон за движение по пътищата. Предложението е на транспортния 
министър Росен Желязков. Той заяви, че очаква промените да бъдат въведени до края на мандата на този парламент. 
10 институции, отговорни за безопасността на пътя, и над 70 законодателни промени през последните 20 години. Въпреки 
това черната статистика на КАТ продължава да расте. 
В събота, само за ден и половина, след акция, провокирана от серията тежки инциденти с деца в София, патрулите са 
регистрирали близо 7000 нарушения. 
Ивайло Иванов, главен секретар на МВР: Не е нормално това. Толкова хора с алкохол, толкова хора без книжки, най-
много нарушения са за скорост. 
По данни на вътрешния министър Младен Маринов миналата година са събрани 50 милиона лева от глоби, а тази година 
е отчетен ръст с 30 милиона. 
Младен Маринов, министър на вътрешните работи: Факт е, че това не дава кой знае какъв резултат върху поведението 
на водачите. Какъв извод може да направим? Само с глоби не става. Навикът на хората е да влязат с автомобила в магазина. 
Как да го променим това нещо? 
Експертите са категорични - през последните години градската среда се променя - повече автомобили, повече шофьори и 
все още много неразрешени проблеми. 
Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България: Проблемите в 
пътната инфраструктура също се увеличават непрекъснато. Проблемът с организацията на движението. Все по-малко 
специалисти има в тази област. 
Според транспортния министър Росен Желязков създаването на един изцяло нов закон за движение по пътищата ще 
въведе по-ясни правила и ще засили контрола. Той ще обедини всички мнения и текстове, обсъждани до момента. 
Росен Желязков, министър на транспорта: И пътната инфраструктура ще става по-добра, и обучението ще става по-добро 
и състоянието на пътните превозни средства ще се подобрява и правоприлагането и контролът. Догодина ще бъде по-
добра от тази година. 
Според експерти основният проблем остава обучението на водачите. Все още на места продължава практиката с писането 
на фиктивни часове. 
Владимир Тодоров, Българска асоциация на пострадалите при катастрофи: Част от автошколите крадат от техните 
часове, не ги дават. Те не знаят какво е скоростта, как шуми автомобила при 90, 100 км. в час, те са карали само в градска 
среда. Никога не са карали на фарове, никога не са карали в задръстване, карали са по 5-6 улици в квартала. 
От транспортното министерство заявиха, че обмислят нови мерки, които да затегнат контрола върху шофьорските изпити. 
Как ще преборите корупцията в автошколите? 
Росен Желязков, министър на транспорта: Ще гарантирам в максимална степен прозрачността и честността теоретичния 
изпит. Ще работим за контрола на практическия изпит да стане още по-видим. 
Транспортният министър заяви, че в момента се обсъжда вариант изпитите да се излъчват онлайн в реално време. Така ще 
се следят както изпитващите, така и кандидат-шофьорите. 
 
√ Сделката за Брекзит влиза в британския парламент в петък  
Сделката за Брекзит влиза в британския парламент в петък. След триумфалната победа на Борис Джонсън, която му 
осигури достатъчно мнозинство, с което споразумението за развода да бъде одобрено от депутатите, предстои и 
натоварена седмица за Уестминстър. 
С огромен ентусиазъм и убедени, че им предстои много работа, но и почти никаква съпротива в Уестминстър, новите 
депутати в редиците на Консерваторите се оправиха към парламента. Част от тях - със сини шалове - какъвто е и цветът на 
партията им. 
109 са новите лица в Парламента, като много от тях идват от бастиони на лейбъристите. 
Мат Викърс, депутат от Консервативната партия: Това действително се случва! Тук сме, за да приключим с 
незавършената работа на предишния парламент! 
Дена Дейвисън, депутат от Консервативната партия: Безспорно ще работим под напрежение и носим огромна 
отговорност, но нямаме търпение да започнем работа! 
Седмица преди коледните празници, новият парламент ще трябва да работи усилено, за да изпълни желанието на 
премиера Борис Джонсън Брекзит да се състои в края на януари. 
Ръсел Фостър, политически анализатор: Ако Джонсън иска да спази срока, който сам си е дал - преди Коледа сделката 
да бъде одобрена, ще се наложи парламентът да работи извънредно. Уверен съм, че ще го направят, защото имат крайна 
цел и ще я преследват - Великобритания напуска в 11 часа на 31 януари и няма нищо, което да може да попречи това да 
се случи. 
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Депутатите ще положат клетва днес, а в четвъртък Кралица Елизабет II официално ще открие новия парламентарен сезон. 
В петък ще започнат дебатите по споразумението за напускане. Предстои да станат ясни и имената на министрите, с които 
консервативното правителство ще изведе Великобритания от ЕС. 
 
БНР 
 
√ България е сред трите страни в ЕС с най-силен растеж на заплатите през третото тримесечие  
През третото тримесечие на 2019-а темпото на растеж на заплатите в еврозоната и в целия ЕС се забави слабо спрямо 
предходните три месеца, като в същото време България остава в челната тройка на страните с най-солидно повишаване на 
заплащането на труда, показват данни на Евростат. 
Заплащането на труда в еврозоната се увеличава на годишна база през третото тримесечие на годината с 2,6% след 
повишение с 2,8% през периода април - юни, докато в рамките на целия ЕС растежът се забавя до 3,2% от 3,3%. 
В същото време общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица (включващи данъци, 
заплати и други разноски) се увеличават в еврозоната с 2,6% след повишение с 2,8% през предходното тримесечие, а в 
рамките на ЕС растежът се забавят до 3,1% от 3,2 на сто. 
Аналогичното проучване на Евростат за България пък показва забавяне на растежа на заплатите през третото тримесечие 
на 2019-а година до 9,7% от 11,3% през второто тримесечие. Въпреки това нашата страна остава в челната тройка, 
изпреварена единствено от Румъния (с повишение от 13,2%) и Унгария (с повишение на заплатите с 10,0%). 
Общите разходи за труд за един отработен час в нашата страна също продължават да нарастват сравнително силно с 10,0%, 
макар и след скок с 11,4% през второто тримесечие, но и след слаб растеж с 8,8% през същия период на 2018-а година. В 
този случай нашата страна е изпреварена единствено от Румъния, където общите разходи за труд нарастват през третото 
тримесечие с 13,2 на сто. 
Данните на Евростат показват, че най-солидно повишаване на заплатите в България през периода юли - септември 2019-а 
година е отчетено в сферата на услугите (скок с 10,3% на годишна база), следвана от строителството (увеличение с 10,2%) 
и индустрията (с 8,0%). 
Общите часови разходи за труд също регистрират най-солиден скок в сектора на услугите (повишение с 10,5%), следван от 
строителството (с 10,15) и индустрията (с 8,3%). 
 
√ Фонд “Земеделие“ преведе над 630 млн. лв. на земеделски стопани  
Близо 57 000 земеделци получиха 635 милиона лева по схемата за преки плащания на площ, съобщават от ДФ 
„Земеделие“. 
За „Кампания 2019“ по тази схема ще бъдат разпределени общо 741 млн. лева.   
Схемата за плащане на площ е с най-голям бюджет от всички директни плащания. Фермерите получават по 191 левa на 
хектар. Това е индикативна ставка. Окончателната ще бъде определена със заповед на земеделския министър след 
финалното актуализиране на допустимите за подпомагане площи. 
Само през последния месец фермерите получиха подпомагане за общо 862 млн. лева. От тях 154 милиона бяха платени на 
животновъдите, 73 милиона лева бяха преведени по схемата за намален акциз върху горивото, а до края на седмицата ще 
бъдат преведени още над 83 милиона лева по мярка 13 за необлагодетелстваните райони, гарантират от фонд 
„Земеделие“. 
 
√ КЕВР ще обсъди предстоящото поскъпване на водата  
Предстоящото поскъпване на водата с до 9 на сто за 24 града в страната ще бъде обсъждано в Комисията за енергийно и 
водно регулиране. То трябва да влезе в сила от началото на следващата година. Поскъпване се предвижда дори в 
градовете и районите, в които има проблем с водоснабдяването.  
Кърджали е градът, в който се планира най-голямо поскъпване на водата - с 9 на сто. 7-процентно ще е увеличението за 
София, Видин и Русе. В Габрово, Смолян, Сливен, Монтана, Силистра, Ямбол, Благоевград и Шумен скокът ще е между 4 и 
6 на сто. Между процент и 3 на сто ще се увеличат цените в Перник, Варна, Враца, Добрич, Бургас, Велико Търново, Плевен, 
Пловдив, Ловеч и Стара Загора. Единствено в Разград се очаква водата и ВиК услугите да поевтинеят с почти 5 процента. 
Ако предложенията бъдат одобрени, от следващата година водата отново ще е най-скъпа в Шумен, където кубик ще струва 
3 лева и 50 стотинки. В столицата ще се продава за 2.75 лева. Най-малко за вода ще плащат пловдивчани, където кубик се 
струва 2.20. 
Окончателно решение Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе в края на месеца. 
 
√ ТЕЛК-Ловеч ще бъде временно закрит 
Всички служители са с молби за напускане 
Репортаж на Пламен Христов в предаването ''Преди всички'' 
Всички служители на ТЕЛК-Ловеч са подали молби за напускане, а комисията е застрашена от закриване. Директорът на 
болницата в Ловеч д-р Румяна Нановска потвърди, че целият състав на комисията не иска да работи с д-р Донка Минкова: 
"Д-р Минкова не се връща на работа, защото целият ТЕЛК подава оставка и няма как само тя да остане на работа. Предстои 
процедура ТЕЛК-ът да бъде закрит". 
Подсъдимата д-р Минкова в момента е с мярка за неотклонение "парична гаранция". Миналата седмица Окръжният съд - 
Ловеч е отхвърлил искането на прокуратурата тя да бъде отстранена от длъжност. 
Д-р Нановска увери, че тази седмица комисията ще работи по график: 
"В пълен състав. Няма да има връщания на хора, които са си по график, така че всичко ще продължава". 

https://bnr.bg/post/101146065/obvinenata-za-podkup-bivsha-shefka-na-telk-lovech-e-na-svoboda-sreshtu-3000-leva
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Проблемът ще се решава в началото на следващата година. На д-р Минкова е предложено да напусне, като ѝ бъдат 
изплатени всички обезщетения. 
Донка Минкова бе задържана на 31-ви януари т.г. и обвинена във вземане на подкуп. 
Заедно с нея бе арестуван и посредник, който е уреждал вземането на подкуп и неправомерното издаване на ТЕЛК 
решения на хора предимно с ромски произход. 
"Ще се върна на работа", заяви пред БНР д-р Минкова и добави, че и тя не желае да работи с хората, които са направили 
нарушенията, за които е сезирана прокуратурата. 
"ТЕЛК комисията ще преустанови работа до създаването на нова комисия", заяви д-р Румяна Нановска и уточни, че 
министър Кирил Ананиев е уведомен за това.  
"ТЕЛК-ът в Ловеч ще бъде временно закрит", категорична бе тя.  
 
√ ЕС: Измамите с храни в глобалната индустрия възлизат на 30 млрд. евро годишно  
Щетите от измамите с храни в глобалната хранителна индустрия възлизат на около 30 млрд. евро годишно - това се казва 
в заключенията, които Съветът на ЕС по безопасност на храните прие относно борбата с това явление. 
Съветът подчертава, че във връзка с този проблем все още липсва международен подход за контрола върху продажбите 
по интернет. 
Необходими са още действия за намиране на по-ефективни начини за проследяване и откриване на измамите с храните 
както на европейско ниво, така и на равнище страни-членки, се казва в заключенията. 
В тях се подчертава, че измамните практики в тази сфера често водят до рискове за здравето на хората и финансови загуби 
за потребителите. 
Това би могло да доведе и до загуба на доверие в компетентните власти и агрохранителната верига по принцип. 
"В резултат измамите с храни заплашват тяхната безопасност, ефективното функциониране на вътрешния пазар и имат 
потенциално значително въздействие върху общественото здраве, защитата на потребителите и легитимната търговия", 
се казва още в документа.  
 
√ Еврокомисарят по правосъдието: Развоят на събитията в Полша показва влошаване на ситуацията с върховенството 
на закона  
Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейнерс заяви, че развоят на събитията в Полша в последно време показва 
влошаване на ситуацията с върховенството на закона. Притеснение изрази и докладчикът по въпроса и председател на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред Хуан Фернандо Лопес Агилар:  
"Дисциплинарните мерки срещу съдиите говорят сами по себе си критично за реформите в правосъдната система и са 
действие, което предизвиква загриженост. Ние знаем, че Съдът на ЕС оповести предварително решение и за новата 
дисциплинарна камара, както и за състава и поведението на националния съдебен съвет."  
В началото на миналия месец, Съдът в Люксембург реши, че реформата в Полша за понижаване на пенсионната възраст 
на магистратите нарушава европейското право.  
Евродепутатката от групата на европейските консерватори и реформисти Ядвига Вишниевска определи като злоупотреба 
задействането на чл. 7 срещу Полша. Тя попита защо тази процедура не е задействана срещу Малта след убийството на 
журналистката Дафне Каруана-Галиция или във Франция след смазването на протестите на жълтите жилетки. 
 
√ Докладчикът за Унгария в ЕП: Върховенството на закона в страната се влошава  
Докладчикът за Унгария в Европейския парламент Гуендолин Делбос-Корфилд заяви, че ситуацията с върховенството на 
закона в страната се е влошила допълнително, след като и театрите попаднаха под ударите на премиера Виктор Орбан. 
Като изрази притеснение от туита на унгарския държавен секретар по международните въпроси Золтан Ковач, който 
миналата седмица определи еврокомисаря за европейските ценности и прозрачността Вера Йоурова като част от 
"оркестъра на Джордж Сорос", Делбос-Корфилд допълни: 
"Вече говорихме за медиите, правосъдието, академичната свобода. По всички тези въпроси нищо не се е подобрило, 
обратно нещата са се влошили. Ще напомня обаче, че вече има още един етап, защото унгарското правителство вече 
атакува и културния сектор в страната." 
Миналата седмица хиляди унгарци излязоха на улицата, след като кабинетът на премиера Виктор Орбан внесе в 
парламента законопроект, който предвижда по-строг и централизиран контрол над театрите и сценичната дейност. 
Румънската евродепутатка от "Обновете Европа" Рамона Стругариу изрази възмущение от факта, че обществените медии 
са изцяло под контрола на правителството и добави: 
"Някои медии съобщават, че няма руска пропаганда в Унгария. Причината за това обаче е, че пропагандата на Орбан е 
толкова силна, че на него не му трябват уроците на Путин. Той я изпълнява перфектно, просто вероятно това е нещо като 
състезание кой се справя по-добре." 
"С чл. 7 се наказват несъгласните правителства. Вие сами допринасяте за тази дезинформация, като повтаряте недоказани 
и неверни твърдения", опонира евродепутатката от групата на европейските консерватори и реформисти - полякинята 
Ядвига Вишниевска. 
 
√ Американците са разделени за отстраняването на Тръмп 
В разследването за импийчмънт в Съедините Щати днес законодатели ще определят параметрите на планиран за сряда 
дебат, когато пълният състав на Камарата на представителите с мнозинството на демократите се очаква да приеме 
обвиненията срещу президента Доналд Тръмп.  
Демократите са под натиск от избирателите малко преди историческия вот утре. Елиса Слоткин от Мичигън на среща с 
гласоподаватели получи както ръкопляскания, така и освирквания след като заяви, че със сигурност ще гласува за 
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импийчмънт. Темата е деликатна особено в по-консервативните части и тези с променливи нагласи. Конгресменът от Ню 
Джърси Джеф ван Дрю подаде сигнал, че минава в редиците на републиканците, което бе прието като опит да запази 
мястото си в конгреса.  
Малко преди вота в сряда демократите оповестиха доклад от близо 700 страници, в който аргументират повдигнатите 
обвинения за импийчмънт - за прекрачване на правомощията и за възпрепятстване работата на конгреса. Посочени са 
“множество федерални престъпления” като подкуп и финансова измама. Демократите казват, че Тръмп е “сбъднал най-
големият кошмар” на създателите на Америка. Нагласите са същински процес по импийчмънт в доминирания от 
републиканците Сенат да се проведе през януари. 
На процеса в Сената демократите се опитват да призоват ключови свидетели от администрацията, които не се съобразиха 
с призовките, изпратени по време на изслушванията в Камарата на представителите. Лидерът на демократите в Сената Чък 
Шумър заяви, че това са свидетели, които са съществени при определянето на какво точно се е случило.” В тази група са 
началник-щабовете Мик Мълвени и бившият съветник по национална сигурност Джон Болтън. 
"Вашингтон Поуст" припомня, че лидерът на републиканското мнозинство в Сената Мич Маконъл вече в повдигнал 
възможността процесът в Сената да приключи след встъпителните слова, без за да се стига до изслушване на свидетели. 
Президентът Тръмп нарича разследването “лов на вещици” и смята, че то ще го облагодетелства на изборите догодина. 
Републиканците са на мнение, че причина за започнатото от демократите разследване е трупане на политически активи. 
Междувременно коалиция от либерално настроени групи организира над 400 митинги в страната, на които се очаква да 
се призове за импийчмънт на Тръмп. 
Според ново проучване на NPR-PBS-Newshour-Marist американците остават крайно разединени по въпроса за отстраняване 
на Тръмп като 47 процента са за импийчмънт, а 48 процента са против. Тези данни са общо взето без промяна в сравнение 
преди месец, въпреки отразяваните широко изслушвания в Камарата на представителите и дебата по темата.  
В центъра на течащия процес са обвинения, че Тръмп се е опитал да използва нужна на Украйна военна помощ визита в 
Белия Дом като разменна монета за започване от Киев на разследване на политически опонент. Тръмп също е искал 
Украйна да проучи доказана за невярна теория, че демократите и Украйна са се опитвали да повлияят на резултата от 
изборите за президент през 2016-а. 
 
Банкеръ Daily 
 
√ Президентът започва консултации за промени в Конституцията  
Президентът Румен Радев започва консултации за необходимостта от промени в Конституцията. Първата подготвителна 
среща ще се проведе на 17 декември с Правния съвет при президента и с представители на академичната общност. 
Вторият кръг разговори е планиран за 19 декември от 13 часа. Тогава държавният глава ще приеме на "Дондуков" 2 
представители на неправителствени организации и професионални сдружения на магистрати. Срещата ще бъде открита 
за медиите. 
Темата за промяна в Конституцията беше повдигната от Радев в телевизионно интервю миналата седмица. Повод за това 
стана предложението за назначаване на независим прокурор, който да контролира главния по предписанията на 
Венецианската комисия. 
"Какво е мнението на народните представители по факта, че се въвежда една нова, мощна фигура, в някои отношения по-
силна от главния прокурор, а я няма регламентирана в Конституцията. И намират ли за нормално прокурорската колегия, 
която се доминира от главния прокурор да предлага и да избира неговия надзорник, при положение, че главният прокурор 
също гласува за него", посочи държавният глава. 
Според него има и още въпроси - ако този нов независим прокурор наруши закона, кой ще го разследва? Може би пак 
главният прокурор. По думите на президента проблемът е много по-дълбок и той няма да свърши с този законопроект. 
Той отбеляза, че ще се възползва от правото си на чл. 154 от Конституцията, където пише че президентът има инициативата 
да внася предложения за промени само в един закон и това е Конституцията. 
Намеренията на Радев бяха разтълкувани от управляващите като скрито желание за конструиране "на нещо като нова 
Тройна коалиция". 
"За мен, темата за промяна в Конституцията, не е въпрос само на юридическа технология. Такава промяна изисква поне 
половин или една година дебат преди това, в който трябва да се изкажат всички - експерти, специалисти и чак тогава да се 
стигне до политическите сили", заяви вицепремиерът Томислав Дончев. 
 
√ Тестват тол системата по реални маршрути с бордови устройства  
Агенция „Пътна инфраструктура“ започва тестове на електронната система за събиране на такси за платената пътна мрежа 
на база изминато разстояние (тол) в реална среда – с действително изминати маршрути с монтирани бордови устройства. 
За целта собственици на превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т, които искат да 
разберат каква ще е таксата за изминато разстояние за техните обичайни маршрути, могат да получат бордови устройства. 
Те следва да попълнят регистрационна форма, която могат да открият на страницата на Националното тол 
управление www.bgtoll.bg. Устройствата ще се предоставят от АПИ безвъзмездно в четирите демонстрационни центъра в 
страната – в София, Пловдив, Варна и Русе. Собственикът на превозното средство над 3,5 т, в тестови режим с бордови 
устройства, ще получи точна ежедневна информация за платените сегменти от маршрутите на съответния камион. 
Първоначалният обхват на платената пътна мрежа е 6 050 км от общо 20 000 км републиканска пътна мрежа, за която в 
момента се плащат винетни такси. Въз основа на получените данни за изминатите тол сегменти и предложената от 
Агенцията тарифа на таксите, АПИ ще изчисли стойността на курса на превозното средство. 

http://www.bgtoll.bg/
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Понастоящем тол системата се тества чрез симулатор за виртуално пътуване на моторно превозно средство. Превозвачите 
могат да изчислят тол такса по примерни маршрути в четири демонстрационни центъра в София, Пловдив, Варна и Русе, 
където имат възможност да се запознаят и с маршрутните карти – услуга за предплатено пътуване по пътната мрежа. 
 
√ Енергийните изненади на 2019-а  
До края на годината остават броени дни и много водещи експерти и журналисти правят преглед и рекапитулацция на 
събитията в секторите, които наблюдават. А и равносметка на очакванията си. Един от тях е Ник Бътлър - енергиен 
коментатор на "Файненшъл таймс" и председател на Института за политика на Кралския колеж в Лондон. В статия, 
публикувана на 16 декември, Бътлър споделя какво го е изненадало на енергийния пазар през отиващата си 2019-а - 
мнение, което предлагаме на читателите на banker.bg.  
  Повечето събития на глобалния енергиен пазар се случиха точно според прогнозите. Не липсваха обаче и изненади, които 
подчертават усещането за несигурност, обхванало сектора.    
Котировките на петрола, доставките на газ и търсенето на въглища следваха очертаните посоки - доставките бяха 
обилни, цените останаха ниски.  
Иран обаче, за който очаквах да в доминира новините през 2019-а, преживя още една година на натиск и санкции и остана 
влиятелна и подривна сила в Близкия изток. Санкциите постигнаха частичен успех. Те орязаха износа на черно злато до 350 
хил. барела дневно през ноември и редуцираха националния доход до размери, които започнаха да провокират масово 
недоволство и протести в страната. Пазарът обаче не реагира на свиването на иранския износ.  
Атаката с дронове и ракети на ключовия център за производство на петрол Абкаик в Саудитска Арабия през септември 
нанесе сериозни поражения на петролните инсталации в кралството и отне 5 млн. барела на ден от световните доставки 
на черно злато, според оценката на експертите.  Въпреки това прогнозираният рязък скок на цените на горивото не се 
случи, до голяма степен и заради решението на Рияд да не нанася ответен удар на Техеран, посочен като отговорен за 
ударите от голяма част от представителите на международната общност. Този случай остава недовършен, така че 
вероятността за открит конфликт между Иран и съседните държави, а и вътре в Ислямската република, продължава да е 
една от основните причини за надвисналата несигурност над енергийния пазар.      
Живеем в епохата на изобилие от гледна точка на енергийни доставки, което обаче не означава, че енергийната сигурност 
е гарантирана. За големите вносители, чийто лидер вече е Китай, купувал през ноември по 11 млн. барела петрол 
дневно от останалия свят, зависимостта от региони с конфликти остава сериозен риск. 
Показателен случай в този смисъл е Венецуела - един от най-сериозните навремето нефтени производители в света, 
където икономическият хаос не доведе до смяна на властта. Хиперинфлацията е петцифрена, а недостигът на храни и 
лекарства - крещящ. Опитите на местната опозиция, подпомагана от САЩ, а и от ред европейски правителства, да свали 
насилствено от власт президента Николас Мадуро, пропаднаха. Производството на петрол в страната падна с 1.75 млн. 
барела дневно през последните три години, което се отрази в аналогичен обем и на износа. Случващото се в 
латиноамериканската държава е трагедия за населението й, но всъщност оказа незабележимо влияние върху глобалния 
пазар на черно злато.  
Може би най-важното между неочакваните събития през 2019-а бе трансформирането на дебата за климатичните 
промени в основен политически въпрос както в Европа, така и в САЩ. Същността на нещата не се е променила. 
Въглеродните емисии продължават да набъбват заплашително заради ръста на енергийното потребление в най-големите 
световни стопанства, основно в Китай и в Индия, които остават силно зависими от използването на въглищата. Масовите 
протести на природозащитниците, харизматичната роля на Грета Тунберг и очевидните доказателства за последиците от 
обратите в климата на земята, изостриха вниманието на обществеността към природните катаклизми далеч по-силно, 
отколкото през миналата година. Мълчанието по темата обаче не бе последвано от сериозен напредък за намиране на 
решение на проблемите. Демонстрира се единствено усещане за животоспасяващи акции в ограничен брой добре развити 
и сравнително богати държави. Но персоналното поведение и детайлната обществена политика все още не са в синхрон с 
тези убеждения. 
Броят на купените мощни коли продължава да надхвърля значително електрическите превозни средства. Например, през 
последните четири години във Великобритания съотношението на тези продажби е 37:1. Увеличава се и броят на полетите 
- Китай планира да построи допълнително 200 летища през следващите 15 години и дори аерогарите в Европейския съюз 
се разширяват, за да се справят с ръста на въздушния трафик, оценяван на 6% годишно.   
Световният отговор на природните катаклизми засега акцентира върху далечната задача за постигане на "нулеви нетни 
въглеродни емисии" до 2050-а или по-рано - политика, която не е облечена в детайлно съдържание, но получи съществен 
тласък през последните 12 месеца, за да завладее вниманието на правителства, компании и инвеститори. 
За енергийния бранш затруднението е, че тази политика и пазарните реалности все още се движат в различни посоки. Като 
цяло секторът се адаптира успешно - компаниите свикват да работят с ниски цени, новите пазари се разрастват и 
технологиите трансформират операциите и създават цели нови области от възможности, особено в сферата на 
възобновяемите източници на енергия. В средносрочен план обаче бъдещето е неясно. Необходимите инвестиции за 
посрещане на растящото търсене са застрашени от несигурността, обвиваща политиките, които ще са в сила когато тези 
източници започнат да носят печалба. И събитията от 2019-а само допринасят за тази несигурност.  
 
√ Престъпленията в горите всяка година носят загуби между 51 и 152 млн. долара  
Световната природозащитна организация WWF излезе с нов доклад, според който държавите в Европейския съюз допускат 
внос на нелегална дървесина. 
Според екозащитниците, престъпленията в горите всяка година носят загуби в световен мащаб на стойност между 51 и 152 
млн. долара. 
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В доклада на природозащитната организация отова се обяснява със съществуващото законодателство на Евросъюза, което 
според WWF не предоставя на потребителите гаранция, че дървесината, използвана в закупените от тях продукти, не е 
добита и внесена незаконно. В документа се посочат сериозни пропуски в прилагането на Регламент № 995/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета (EUTR) във всичките 16 държави-членки, участващи в проверката. 
Изводът е, че без силна политическа воля от страна на националните правителства, Регламентът все още не оказва трайно 
въздействие върху търговията с дървен материал, с доказано законен произход. 
Незаконната сеч е световен проблем, който води след себе си сериозни екологични, социални и икономически 
въздействия, предупреждават за пореденпът от организацията. Тя унищожава горите по света, а негативният ефект от нея 
изостря климатичната криза и води до загуба на биоразнообразие. По данни на Интерпол, престъпленията в горите носят 
и финансови загуби на стойност между 51 и 152 млн. долара в глобален мащаб всяка година. 
В същото време Европейският съюз е един от най-големите потребители на дървесина в света. Всяка година Съюзът внася 
150 млн. тона горски продукти.  В тази вързка преди повече от шест години беше приет т.нар. Регламент EUTR, който 
трябваше да гарантира, че дървеният материал, стъпил на европейския пазар е добит по законен и отговорен начин, 
припомнят от еко организацията.  И добавят, че причината за това е, че дървесината присъства в много ежедневни 
продукти и е важно да се гарантира, че нейното използване не подхранва незаконни дейности и не влошава състоянието 
на старите гори. 
 С приемането на EUTR през 2013-а държавите-членки признаха своята отговорност за правилното му прилагане. За 
съжаление, това на практика не се случва и докладът на WWF обръща внимание към сериозните пропуски на национално 
ниво, съобщават от организацията. 
 „Шест години след влизането в сила на Регламента липсата на реални действия от страна на държавите-членки го 
обезсмислят“, коментира Анке Шулмайстер- от отдел „Гори“ към WWF, Европейски политики (Брюксел). 
„Без сериозни наказателни санкции, щателни проверки и адекватни ресурси за тяхното изпълнение, Регламентът остава 
„без зъби“. В същото време проблемът с незаконната сеч става все по-голям. Гарантирането на адекватно прилагане на 
законите за околната среда ще бъде първото изпитание пред амбицията на Европейския Зелен пакт“, обявява 
още Олденхоув. 
Според доклада на WWF само половината от проверените 16 държави са включили наказателни санкции в националното 
си законодателство. Освен това контролът е твърде слаб, а компетентните органи се сблъскват с остър недостиг на ресурси 
при изпълнение на своите отговорности. 
WWF България също се включи в проучването и установи, че част от основните слабости в прилагането на Регламента са 
валидни и у нас. Броят на съдебните дела остава незначителен, а за периода между март 2015-а и февруари 2017 –а за 
вноса на дървен материал са отчетени нулеви санкции. WWF намира този факт за изключително тревожен и призовава за 
сътрудничество с европейски и международни органи с цел постигането на конкретни резултати в краткосрочен план. 
 Според анализа на природозащитната организация върху незаконния дърводобив, годишният обем на нелегалната сеч в 
България достига 2.4-2.7 млн. плътни куб. м. или между 1/4 и 1/3 от общия добив.  Основните незаконни дейности са 
свързани с отсичане на дървета без марка, извършване на сечи без разрешително, транспортиране на дървесина без 
съответния документ, както и манипулиране количеството на добития материал. Годишно чрез незаконния добив на 
дървесина сивият сектор в горското стопанство генерира скрити приходи от около 150 млн. лева. 
В допълнение към тези финансови загуби, горите не могат да изпълняват ефективно своите производствени, водохранни 
и природозащитни функции. Така освен, че ощетява държавния бюджет, незаконният дърводобив лишава дългосрочно 
цели райони от чист въздух и питейна вода, алармират еколозите. 
 
√ Трансграничните плащания в евро за българи стават по-евтини  
Потребителите и предприятията в държавите членки извън еврозоната ще се радват на по-евтини трансгранични плащания 
в евро от вчера. 
Европейската комисия съобщи, че чрез новите правила се гарантира, че трансграничните плащания в евро в държавите 
членки извън еврозоната — България, Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Полша, Румъния, Унгария, Хърватия, Чехия 
и Швеция — ще бъдат на същата цена като вътрешните плащания. Ако например един български потребител реши да 
изпрати евро в чужбина, от днес той ще плаща такса, равна на таксата за кредитен превод в левове на територията на 
България. Това означава, че таксите за този вид плащания в евро ще бъдат или много ниски, или нулеви. 
Заместник-председателят на ЕК Валдис Домбровскис, отговарящ за „Икономика в интерес на хората“, заяви: „Тези правила 
ще позволят на всички наши граждани и дружества да се ползват в еднаква степен от евтини презгранични плащания в 
евро. Това е положителен и конкретен пример за реалните ползи, които единният пазар може да донесе за европейските 
потребители. Например едно семейство от Румъния, което желае да изпрати пари в евро на детето си - на обмен по 
програмата „Еразъм“ в Париж - вече няма да се притеснява за допълнителните разходи, тъй като ще заплаща такса, равна 
на таксата за вътрешна трансакция в Румъния“. 
Еврокомисията ще следи отблизо прилагането на тези правила и ще поддържа тясна връзка с компетентните национални 
органи, за да се увери, че те се изпълняват правилно. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ НСИ: Инфлацията за ноември е 0,5% 
Индексът на потребителските цени за ноември 2019 г. спрямо октомври 2019 г. е 100.5%, т.е. месечната инфлация е 0,5%. 
Инфлацията от началото на годината (ноември 2019 г. спрямо декември 2018 г.) е 3,1%, а годишната инфлация за ноември 
2019 г. спрямо ноември 2018 г. е 3,0%. Това сачат данните на Националния статистически институт (НСИ). 



8 

 

Средногодишната инфлация за периода декември 2018 - ноември 2019 г. спрямо периода декември 2017 - ноември 2018 
г. е 3,0%. 
През ноември 2019 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, 
както следва: 
Увеличение: 

• хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 1,1%; 

• алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,1%; 

• облекло и обувки - с 0,7%; 

• жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,2%; 

• здравеопазване - с 0,2%; 

• съобщения - с 0,1%; 

• развлечения и култура - с 1,1%; 

• образование - с 0,1%; 

• ресторанти и хотели - с 0,6%; 

• азнообразни стоки и услуги - с 0,1%. 
Намаление: 

• жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - с 0,3%; 
Без промяна: 

• транспорт 
 През ноември 2019 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: брашно - с 0,7%, бял хляб - с 0,6%, свинско 
месо - с 3,0%, малотрайни и трайни колбаси - съответно с 4,0 и 2,4%, мляно месо (кайма) - с 4,0%, пълномаслено прясно 
мляко - с 0,7%, сирене - с 0,1%, кашкавал - с 1,4%, извара - с 0,4%, домати - с 9,7%, краставици - с 34,3%, кореноплодни 
зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 4,2%, гъби - с 0,2%, леща - с 1,4%, шоколад и шоколадови изделия - с 0,9%, оцет 
- с 1,1%, сол - с 0,9%, кафе - с 0,7%, минерална вода - с 0,6%, газирани напитки - с 1,6%, вина - с 0,2%, и други. 
През ноември 2019 г. са се намалили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 0,8%, хляб „Добруджа“ - с 0,4%, 
макаронени изделия - с 1,0%, месо от едър рогат добитък - с 0,3%, месо от домашни птици - с 1,2%, риба - с 1,0%, кисели 
млека - с 0,4%, млечни масла - с 1,0%, маргарин - с 0,6%, олио - с 1,2%, ябълки - с 1,3%, цитрусови и южни плодове - с 6,2%, 
зеле - със 17,4%, зрял лук - с 0,8%, маслини - с 2,6%, зрял боб - с 1,0%, картофи - с 0,2%, чай - с 0,4%, ракии - с 0,2%, бира - с 
1,0%, и други. 
През ноември 2019 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано увеличение на цените при: цигари - с 
0,2%, обувки - с 2,4%, газообразни горива за битови нужди - с 1,2%, топлинна енергия за отопление - с 3,5%, бойлери - с 
1,2%, прахове за пране - с 0,5%, нови автомобили - 0,6%, дизелово гориво - с 0,1%, автомобилен бензин А95Н - с 0,1%, 
автомобилен бензин А100Н - с 0,5%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 2,3%, метан за ЛТС - с 0,1%, услуги по обработка на писма 
- с 6,5%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 2,3%, услуги по обществено хранене - с 0,7%, 
козметични продукти - с 1,6%, и други. 
През разглеждания месец в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло 
- с 0,2%, течни горива за битови нужди - с 0,1%, мебели и предмети за обзавеждане - с 1,3%, хладилници - с 1,6%, перални 
и съдомиялни машини - с 0,6%, готварски печки - с 1,0%, климатични инсталации - с 0,5%, прахосмукачки - с 2,2%, 
международни полети - с 5,4%, мобилни телефонни апарати - с 1,1%, персонални компютри - с 1,8%, кина и театри - с 0,1%, 
продукти за лична хигиена - с 0,8%, и други. 
През ноември 2019 г. цените на лекарствените продукти и на лекарските услуги са се увеличили съответно с 0,2 и 0,1%, а 
цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец. 
 
√ Президентът издаде указ за освобождаването на Сотир Цацаров като главен прокурор  
Президентът Румен Радев издаде указ за освобождаването на Сотир Цацаров от длъжността главен прокурор, предаде 
БНТ, цитирайки пресцентъра на държавния глава. 
Това става по предложение на Висшия съдебен съвет и на основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията. 
Преди Цацаров да бъде освободен от поста, указът трябва да бъде обнародван от Държавен вестник. 
Припомняме, че миналата седмица парламентът избра Цацаров за председател на антикорупционната комисия, а Висшият 
съдебен съвет (ВСС) прие оставката му като главен прокурор. 
След като указът влезе в сила, Сотир Цацаров ще встъпи в длъжност като председател на Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). В същия ден Иван Гешев ще встъпи в 
длъжност като главен прокурор. 
 
√ Вълчев: От догодина предучилищното образование ще стане задължително и за 4-годишните деца  
Предучилищното образование ще стане задължително и за 4-годишните деца от идната учебна година - 2020/2021 г. Това 
съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев на брифинг в Министерския съвет след заседанието на 
координационното звено по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане в 
образователната система и предотвратяване на отпадането на деца и ученици в задължителна училищна възраст. 
По думите му това е записано в разпоредбата за Държавния бюджет, която задължава министерството да изготви 
проектозакон за промени в Закона за предучилищното и училищното образование. 
Вълчев припомни, че въвеждането на задължителната подготовка за децата на 5-годишна възраст е бил направен 
компромис от две години за общините, които нямат такава възможност. През това време не са получавали допълнителни 
средства. 
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"В момента сме сформирали работна група, но общият принцип ще бъде от учебната 2020/2021 г., вероятно с изключения", 
каза Красимир Вълчев. 
 
√ Румен Овчаров: Турски поток няма да заобиколи България  
Не мисля, че има възможност „Турски поток” да ни заобиколи, това зяави пред bTV Румен Овчаров по повод на 
изказването на руския президент Владимир Путин, че България бави реализацията на проекта. 
„Голяма част от тръбата до границата на България вече е готова. Въпросът е какво се случва в самата страна. Все пак ние 
сме рецидивисти по отношение на прекратяване на големи проекти, така че всичко е възможно да се случи, докато не 
потече потокът” заяви Овчаров. 
По думите на Овчаров забавяне очевидно има, тъй като газопровода трябваше да работи в една трета от обема си до края 
на годината, поне с транзита към Сърбия. Според него обаче това няма как да се случи. 
„Съмнявам се, че ще се случи и до май месец следващата година, както твърдят“, добави той. 
Според Овчаров Путин ни е предупредил лежерно, тъй като България не е страната, която ще попречи при евентуално 
неразбирателство между Русия и Украйна, да се спре транзитът 
„Няма да се спре транзитът през Украйна, защото не е готов „Северен поток”. Дания забави поне с 6 месеца завършването 
на „Северен поток”, така че сега вече искат или не, Русия и Украйна ще трябва да постигнат някакъв компромис, поне за 
този зимен сезон, защото по-голяма част от Западна Европа, пък и Източна, ще остане без доставки на природен газ”, 
обясни Овчаров. 
Овчаров коментира и ситуацията в БСП, след като почти половината от депутатите на партията подкрепиха подкрепят Сотир 
Цацаров за шеф на КПКОНПИ въпреки решението на парламентарната групата да се гласува против него. 
По думите на Овчаров в левицата няма разцепление, но битката със задкулисието не е завършила. 
„Очевидно в групата имаше хора, които твърдо заявиха желанието си да подкрепят Сотир Цацаров, което политически 
очевидно не се приемаше от ръководството”, коментира по повод гласуването Румен Овчаров. 
„Партийната повеля е била да не се подкрепи Сотир Цацаров, но именно поради задкулисие се гласували по друг начин. 
Част от тях са т.нар. Пловдивска група. Очевидно това са хора, свързани с опозицията в БСП”, уточни той. 
 
√ Силен старт на седмицата за борсите в Европа  
Основните индекси на водещите фондови борси в Европа регистрираха повишения в ранна търговия в понеделник на фона 
на постигнатата търговска сделка между САЩ и Китай и ралито от миналата седмица, предизвикано от победата за 
Консервативната партия на изборите във Великобритания, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 се повиши с 4,27 пункта, или 1,04%, до 416,29 пункта. Това е нов рекорд за 
бенчмаркрът, като предишната му най-висока стойност беше 414,06 пункта от април 2015 г. 
Немският DAX регистрира ръст от 70,12 пункта, или 0,53%, до 13 352,84 пункта. Въпреки това книжата на автомобилните 
гиганти Volkswagen, BMW и Daimler поевтиняха съответно с 1,42%, 0,87% и 0,49%. 
Френският CAC 40 напредна с 46,68 пункта, или 0,79%, до 5 965,70 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 добави 148,51 пункта към стойността си, или 2,02%, достигайки ниво от 7 
501,95 пункта, след като в петък британският паунд достигна най-високата си стойност от април 2017 г. Тази сутрин един 
паунд се разменя за 1,34 долара. 
Акциите на компаниите на борсата в Лондон, търгуващи в долари, сред които British American Tobacco, BHP и Glencore 
поксъпнаха съответно с 4,16%, 2,95% и 3,99%. 
 Банките, които страдаха от несигурността около Брекзит, също записаха печалби, като книжата на Royal Bank of Scotland 
(RBS) и Barclays поскъпнаха съответно с 10,55% и 6,20%. 
„Ставаме свидетели на пренасочване на британската политика и инвестици“, коментира Стивън Холдън, изпълнителен 
директор на Copley Fund. „Забравени и изпаднали в немилост британски марки изведнъж се оказаха в позиция да се 
възползват от вълна от ново доверие“, добавя той. 
Сред големите печеливши бяха компаниите от миннодобивния сектор, като индексът SXPP се повиши с 2,34%, след като 
търговският представител на САЩ Робърт Лайтайзър потвърди през уикенда, че Вашингтон и Пекин са се договорили за 
първата фаза от търговското споразумение. 
Междувременно IHS Markit публикува проучването си за бизнес активността в Германия, отчитайки четвърти пореден 
месец на свиване на активността в най-голямата икономика в Европа. 
Индексът PMI, измерващ общата бизнес активност в Германия, през декември се задържа на ноемврийското си ниво от 
49,4 пункта, след като през септември той падна под границата от 50 пункта, разделяща експанзията от свиването, за първи 
път от 2013 г. 
Този резултат се дължи на промишления PMI индекс, който падна до 43,4 пункта през декември от 44,1 пункта през 
ноември, засенчвайки ръста на активността в сферата на услугите, където индексът PMI нарасна от 51,7 пункта през 
ноември до 52 пункта през декември. 
Акциите на Tullow Oil поевтиняха с 9,80%, след като &P Global понижи дългосрочния си кредитен рейтинг за книжата на 
компанията няколко дни, след като главният изпълнителен директор на компания Пол МакДейд се оттегли от поста си. 
Американските индекси завършиха седмицата с ръст 
Основните борсови индекси на Уолстрийт записаха минимален ръст в петък, след като САЩ и Китай се договориха за т.нар 
„първа фаза“ от търговското си споразумение, предаде Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете ръст от 3,33 пункта, или 0,01%, до 28 135,38 пункта. Широкообхватният Standard 
& Poor’s 500 се повиши с 0,23 пункта, или 0,01%, до 3 168,80 пункта. Индексът на високотехнологичните Nasdaq напредна 
с 17,56 пункта, или 0,20%, до 8 734,88 пункта. В ранната търговия индексите достигнаха рекордни върхове. 
За седмицата &P 500 и Nasdaq са напреднали съответно с 0,7% и 0,9%, докато Dow е добавил 0,4% към стойността си. 

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/rumen-ovcharov.html
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Сделката между двете най-големи икономики на планетата включва понижаване на някои от американските мита върху 
вноса от Китай и отмяна на допълнителните мита, които трябваше да влязат в сила на 15 декември. Китай, от своя страна, 
се е съгласил на значителни покупки на американски селскостопански стоки, но в крайна сметка количеството е по-малко 
исканото от Белия дом. Инвеститорите в САЩ се надяваха на нещо повече от частична отмяна на митата. 
Търговският представител на САЩ Робърт Лайтайзър заяви, че Китай се е съгласил да купи американски селскостопански 
стоки за 40 млрд. долара. Тази стойност е под исканата от американския президент Доналд Тръмп, който настояваше 
поръчката да бъде за 50 млрд. долара. Лайтайзър също така поясни, че двете страни целят да подпишат споразумението 
през януари. 
„Договорихме се за много голяма сделка с Китай. Те се съгласиха на много структурни промени и мащабни покупки на 
селскостопански продукти, енергия, промишлени стоки и други“, написа Тръмп в Twitter. 
Американският президент поясни, че митата върху китайски стоки на стойност 120 млрд. долара, ще бъдат понижени от 
15% до 7,5%.“ Той обаче поясни, че Белия дом ще запази действащите 25-процентови мита върху китайски внос за 250 
млрд. долара. 
Въпреки притесненията около търговския конфликт между САЩ и Китай, основните щатски индекси бележат силен ръст 
през 2019 г. ОТ началото на годината S&P 500 се е повишил с 26,4%, докато Dow и Nasdaq са напреднали с 20,6% и 31,6%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в понеделник на фона на постигнатото 
търговско споразумение между САЩ и Китай, предаде Маркетоуч. 
Търговският представител на САЩ Робърт Лайтайзър заяви в неделя, че сделката е финализирана и поясни, че Китай е поел 
ангажимента да купи американски селскостопански стоки на стойност 40 млрд. долара в рамките на следващите 2 години. 
По неговите думи Пекин е обещал да прекрати практиката да изисква трансфер на технологии от чуждестранните 
компании в замяна на достъп до китайския пазар. 
„За момента изглежда, че няма да има нова ескалация. Въпреки това постигането на окончателно споразумение, което да 
сложи край на търговския конфликт, е много далеч“, коментира Стивън Инес, пазарен стратег на Азиатско-Тихоокеанския 
регион на AxiTrader. 
„В крайна сметка първата фаза от сделката не оправда пазарните очаквания и най-вероятно няма да е достатъчна, за да 
възстанови напълно доверието на бизнеса и да генерира значимо възстановяване на инвестициите и износа“, добавя той. 
На този фон континенталният китайски бенчмарк Shanghai composite се повиши с 16,72 пункта, или 0,56%, до 2 984,39 
пункта, докато по-малкият Shenzhen Composite напредна с 25,86 пункта, или 1,56%, до 1 686,41 пункта. Хонконгският индекс 
Hang Seng изтри 179,67 пункта от стойността си, или 0,65%, завършвайки сесията при ниво от 27 508,09 пункта. Акциите на 
доставчиците на части за Apple – Sunny Optical и AAC поскъпнаха съответно с 2,38% и 1,36%. Книжата на застрахователя AIA 
поевтиняха с 2%. 
На борсите в Китай се отрази добре новината, че промишленото производство в страната е нараснало с 6,2% на годишна 
база през ноември, сочат данни на националното статистическо бюро. Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха 
ръст от 5%. Същевременно с това продажбите на дребно са се увеличили с 8% на годишна база, при очаквано повишение 
от 7,6%. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 отчете спад от 70,75 пункта, или 0,29%, до 23 952,35 пункта. 
Въпреки това акциите на Z Holdings, FamilyMart и Softbank поскъпнаха с 3,24%, 2,21% и 1,55%. 
Южнокорейският измерител Kospi се понижи с 2,10 пункта, или 0,10%, до 2 168,15 пункта, като книжата на Hyundai Мотор 
поевтиняха с 1,65%. 
В Австралия индексът ASX 200 напредна с 110 пункта, или 1,63%, до 6 849,70 пункта, като книжата на BHP и Westpac 
поскъпнаха с 1,63% и 1,51%. 
У нас 
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха предимно понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк 
SOFIX отчете спад от 0,22 пункта, или 0,04%, до 543,70 пункта. BGBX40 се понижи с 0,07 пункта, или 0,06%, до 108,54 пункта. 
BGTR30 изтри 0,09 пункта от стойността си, или 0,02%, достигайки ниво от 496,43 пункта. BGREIT се повиши с 0,26 пункта, 
или 0,20%, до 130,52 пункта. 
 
√ Заместник-председателката на ЕК: Стрийминг платформите изразходват твърде много ток  
Заместник-председателката на Европейската комисия Маргрете Вестагер предупреди, че необходимостта от 
електричество за интернет води до последици за околната среда, предаде ДПА. 
Датчанката каза в неделя в интервю за медийната група "Функе", че разрастването на цифровизацията ще изисква още 
повече електричество. 
"Стриймингът на филми е много енергийно интензивен. Само помислете за сървърите, които се нуждаят от вентилация", 
каза Вестагер. 
По думите й това ще е огромно предизвикателство за амбицията на Европейския съюз да стане въглеродно неутрален до 
2050 г. 
Стрийминг платформи като "Нетфликс" и "Ютюб", както и програми като "Скайп", използват годишно 200 милиарда 
киловатчаса електричество, показват данни на германската енергийна компания "Еон", предаде БТА. 
Миналата година стрийминг платформите са използвали толкова електричество, колкото всички домакинства в Германия, 
Италия и Полша взети заедно, подчерта Вестагер. 
 
√ Мечтата е мъртва: Изборната победа на Джонсън разби сърцата на проевропейски настроените британци  
След всички изложени аргументи и всички масови шествия за оставане в ЕС опонентите на Брекзит се сблъскаха със 
суровата действителност след категоричната изборна победа на премиера Борис Джонсън. 
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Консерваторите спечелиха най-голямото си парламентарно мнозинство от 1987 г. и това ще позволи на Джонсън да 
прокара сделката за развода в парламента и Обединеното кралство ще може да напусне ЕС следващия месец. 
Това ще е най-значителният геополитически ход на страната след Втората световна война. 
Някои поддръжници на идеята за нов референдум обвиниха себе си за съкрушителното поражение. Основната 
организация, водеща кампания за втори референдум, претърпя крах, а поведението на лидера на най-голямата 
опозиционна сила, Лейбъристката партия, бе двойствено и той обеща да остане неутрален при следващо гласуване. 
"Объркан съм. Също като всеки друг привърженик на оставането в ЕС ми се иска да имахме по-компетентни представители 
в парламента", каза активистът срещу Брекзит Майк Голсуърти. 
Референдумът през 2016 г. за еврочленството бе най-поляризиращият въпрос в новата британска история. Той показа 
разделения между големи и малки градове, между млади и стари, между спечелилите и загубилите от глобализацията. 
За много проевропейски настроени политици във Великобритания най-добрият шанс за слагане на край на суматохата и 
политическата парализа бе организирането на нов референдум. Ако те се бяха обединили в единна политическа сила, 
може би щяха да имат шанс да променят резултата. В допълнение към техните собствени недостатъци, привържениците 
на оставането в ЕС бяха надхитрени. 
През последните три години почти всяко социологическо проучване показваше преобладаваща подкрепа за оставане в ЕС. 
Това насърчи някои от най-големите улични протести в новата британска история. Парламентът на два пъти наложи 
отлагане на Брекзит. 
Основните опозиционни партии обаче не успяха да се сработят за създаване на функциониращ междупартиен съюз, 
озадачавайки милиони британци. 
Консерваторите консолидираха вота на желаещите да напуснат ЕС, изграждайки коалиция от подкрепящи Брекзит 
избиратели от различни региони и с различни политически убеждения. Същевременно партиите, водещи кампания за 
втори референдум, се затрудниха в опита си да привлекат гласовете на избирателите, отказали се от подкрепата си за 
Брекзит, и не успяха да се споразумеят за общ план. 
РАЗДЕЛЕНИ 
След съкрушителната победа Джонсън заяви, че е свършено с "всички тези жалки заплахи" за втори референдум. Той каза 
на един протестиращ - който носеше шапка със синьо-жълтия флаг на ЕС и крещеше "спрете Брекзит" на политиците в 
парламента - че е време да си ходи. 
"Казвам с уважение на нашия гръмогласен приятел със синята шапка с 12-те звезди, че е време да спре с този мегафон и 
да остави всички намира", заяви Джонсън. 
Ключов за поражението на лагера за оставане бе отказът на лейбъристите да се присъединят към инициативи, 
насърчаващи тактическо гласуване, т. е. хората гласуват за кандидат с цел да блокират друг, а не защото наистина го 
подкрепят. 
В лондонски избирателни райони като Кенсингтън, Уимбълдън и Чипинг Барнет консерваторите спечелиха с минимална 
преднина, след като лейбъристите и проевропейската партия Либерални демократи си поделиха гласовете на 
противниците на Брекзит. 
За разлика от тях новосъздадената Партия на Брекзит склони да не изправя свои кандидати срещу консерваторите в около 
половината от избирателните райони, за да не бъде размит вотът на поддръжниците на излизането от ЕС. 
Много активисти казаха, че съдбата на тяхното движение е била неразривно свързана с лейбъристкия водач Джереми 
Корбин - най-непопулярният опозиционен лидер от дълги години насам и отколешен противник на британското членство 
в ЕС. 
Други активисти заявиха, че стратегическите грешки са били по вина на опозицията. Например това, че тя се е съгласила 
на предсрочни избори, когато премиерът бе притиснат в ъгъла, неспособен да прокара сделката си за Брекзит в чист вид. 
Джонсън получи изборите, които искаше, когато единният фронт на опозиционните партии се разцепи. 
Джина Милър, видна активистка, водеща кампания за втори референдум, бе сред тези, които признаха, че няма връщане 
назад. 
"Със сигурност няма да има друг вот", каза тя и добави, че Брекзит ще бъде "прокаран в парламента като закон, след това 
ще бъде ратифициран като международен договор и ние ще излезем" от ЕС. 


