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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
Off News 
 
√ Васил Велев: Минимално изменение на цената на тока, по-вероятно в посока нагоре, заради скъпите въглеродни 
емисии 
"Минимално изменение на цената на тока, по-вероятно в посока нагоре, но не заради либерализацията, а заради скъпите 
въглеродни емисии, които трябва да се плащат" прогнозира председателят на АИКБ Васил Велев след извънредната среща 
на работодатели и синдикати при премиера Бойко Борисов. На нея присъстваха и вицепремиерът Томислав Дончев и 
финансовият министър Владислав Горанов. 
Велев посочи, че сред важните теми в разговора са били тези за Зелената сделка, която беше оповестена от Брюксел, и 
съответно измеренията за България: необходимостта България да се включи в програмата "Въглищни региони в преход".  
Велев смята, че през следващата година, когато българската енергийна система през Румъния, Унгария се свърже с 
европейската, се очаква даже да има и движение на цената и в обратна посока. 
Предложението на АИКБ е 30% либерализация, което означава варирането на цените на тока като проценти да не бъде 
повече от 2-3% в двете посоки. 
Велев подчерта, че за да се нотифицира механизмът за търг за капацитети, необходимо условие е да има план за 
либерализация на пазара за бита. 
Според него това е необходимо условие, което се поставя от Брюксел. 
Велев добави, че за тях необходимото условие е прекратяване на договорите с ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в Маришкия басейн, за да 
може те да участват в тези търгове за капацитети и съответно - да бъде плавен този преход. 
Като минимизиране на риска от поскъпване на цената работодателите предлагат това да става поетапно в рамките от 3 до 
5 години, такъв е европейският опит, добави Велев. 
По темата с болничните той заяви, че това не е най-важният въпрос и днес не е коментиран. 
Велев посочи, че има решимост за постигане споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите и да 
създадат възможност за ускоряване на икономическия растеж. Председателят на АИКБ добави, че ще се върнат в 
тристранката, когато в дневния ред има предложени мерки и решения. 
Велев добави, че на срещата са обсъдени 40 мерки и програми, които ще залегнат в тристранно споразумение. 
"Постигнали сме договорености между работодатели и синдикати по 4 направления за реформи, които предлагаме да 
започнат да се извършват през следващата година: бизнес среда и икономика, енергетика, демография, образование, 
пазар на труда, трудова миграция и социални въпроси", коментира той. 
Очаква се документът да бъде подписан в края на януари. 
На 6 януари е планирано заседание на лидерите на работодатели и и синдикати. 
 
БТВ 
 
√ Бизнесът призова за поетапно поскъпване на тока 
Премиерът Бойко Борисов се срещна с работодателските и синдикални организации, за да се изготви своебразен 
меморандум, в който да залегнат различни проблеми, с които се сблъскват организациите, а и държавата. Сред 
обсъжданите теми е енергетиката и либерализирането на цените на тока за бита. Бизнесът настоява да стане поетапно, за 
да не се стига до шокови поскъпвания. Очакванията са за по-скъп ток за бита с 2-3%  от средата на 2020 заради 
освобождаването на цените.  
„За да бъде плавен превходът, това трябва да се направи поетапно – за 3-5 години, за да няма сътресение на цените“, 
коментира Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. 
За повече информация вижте видеото. 
 
В. Монитор 
 
√ Работодателите и синдикатите предлагат на правителството споразумение за реформи  
Работодателите и синдикатите предлагат на правителството да се подпише национално тристранноспоразумение за 
реформи през следващата година в четири направления - бизнес среда и икономика; енергетика; демография, 
образование, пазар на труда и трудова миграция; социални въпроси.  
Това съобщи председателят на Управителния съвет /УС/ на Асоциация на индустриалния капитал в 
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България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти в Министерския съвет след среща в тристранен формат между 
председателите на работодателските организации и на синдикатите с премиера Бойко Борисов. На срещата са участвали 
вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов. 
По думите на Велев амбициозната цел, която стои пред тях, е до края на януари да има съгласувано и подписано такова 
споразумение, което визира над 40 мерки и програми. 
Сред темите, които са били дискутирани на днешната среща е била Европейската Зелена сделка, която беше обявена на 
11 декември. Тя определя климатичните цели до 2050 г., за да може Европа да се превърне в първия континент, постигнал 
въглероден неутралитет. 
„Важните теми, които още днес дискутирахме, бяха зелената сделка, която беше оповестена от Брюксел и съответно 
измеренията за България - необходимостта България да се включи в програмата „Въглищни региони в преход“. Механизма 
за капацитети, който механизъм да бъде изработен, нотифициран и в него да участват централите от Маришкия басейн, 
включително и тези с дългосрочни договори“, посочи Велев, цитиран от агенция Фокус. 
По въпроса за електроенергията председателят на АИКБ обясни, че вероятно ще има увеличение на тока за бита, но то 
няма да е значително. „Това ще означава минимално изменение на цената, по-вероятно в посока нагоре, но не заради 
либерализацията, а заради скъпите емисии СО2, които трябва да се плащат. Но при свързване на българската енергийна 
система през Румъния, Унгария, с европейската, което се очаква да се случи следващата година, е възможно даже да има 
и движение на цената и в обратна посока, но не очакваме при 30 % либерализация, процентите да бъдат повече от 2-3 в 
двете посоки. За да се нотифицира механизма за търг за капацитети, необходимо условие е да има план за либерализация 
на пазара за бита. Това е необходимо условие, което се поставя от Брюксел. За нас необходимо условие е и прекратяване 
на договорите с ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в Маришкия басейн, за да може те да участват в тези търгове за капацитети, съответно за да 
бъде плавен този преход. За да се минимизира риска от поскъпване на цената, се предлага това да не става за една година, 
а поетапно – от 3 до 5 години, такъв е европейският опит. Това са няколко мерки, които трябва да бъдат извършени: 
механизъм за търг за капацитети, прекратяване на договорите и либерализация на пазара“, обясни Васил Велев. 
На срещата е станало дума и за желанието на работодателите за поетапно либерализиране на пазара на електроенергия, 
което те определят като необходимост. Друг въпрос, който е бил поставен е недостига на човешки ресурси за бизнеса и 
нуждата от програма за интегриране на гражданите с български произход в трети страни. 
„Също така и облекчаване на трудовата имиграция по примера на Германия“, добави Велев. 
Въпросът за болничните е сред темите, но по думите на Велев това далеч не е най-важния въпрос, като конкретни решения 
и предложения по него днес не са били обсъждани. 
„Но по нея също имаме решимост да постигнем споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите и 
да създадат възможност за ускоряване на икономическия растеж“, посочи той. В тристранката ще се върнем, когато в 
дневния ред има предложени мерки и решения, продължаваме диалога в тристранен формат, на 6 януари е планирано 
такова заседание на лидерите на работодатели и и синдикати. Ще участва и вицепремиерът Томислав Дончев с екип, който 
прецени“, добави още той. 
 
В. Дума 
 
√ Бизнесът и синдикатите искат от властта споразумение за реформи  
Работодателите и синдикатите предлагат на правителството да се подпише национално тристранно споразумение за 
реформи през следващата година в четири направления - бизнес среда и икономика; енергетика; демография, 
образование, пазар на труда и трудова миграция; социални въпроси. Това съобщи Васил Велев от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ в Министерския съвет след среща в тристранен формат между председателите 
на работодателските организации и на синдикатите с премиера Бойко Борисов. 
Велев уточни, че на срещата се е дискутирало за т.нар. "Зелена сделка", която е била оповестена от ЕС. По тази тема е била 
обсъждана необходимостта България да се включи в програмата "Въглищни региони в преход", както и в Механизма за 
капацитети, който да бъде изработен и нотифициран, за да може в него да участват трите централи от Маришкия басейн. 
Велев добави, че на срещата са били обсъждани и предложенията на работодателите за поетапното либерализиране на 
пазара на електроенергия за бита. Обсъждана е и възможността за облекчаване на трудовата миграция. 
"Амбициозната цел е до края на януари да имаме съгласувано и подписано такова споразумение. То визира над 40 мерки 
и програми за реформи в тези области", заяви Велев. По думите му въпросът за болничните е една от 40-те теми и не е 
най-важната. По нея работодателите се надяват да постигнат споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат 
злоупотребите. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Бизнес и синдикати искат от правителството реформи в 4 основни направления 
До края на януари синдикатите си поставят за цел да се подпише споразумение с 40 конкретни мерки и програми  
Работодателите и синдикатите предлагат на правителството да се подпише национално тристранно споразумение за 
реформи в 4 основни направления: бизнес среда и икономика,енергетика, демография, образование, пазар на труда, 
трудова миграция и социални въпроси. Това каза пред журналисти в Министерския съвет председателят на Асоциацията 
на индустриалния капитал (АИКБ) Васил Велев, предаде „Фокус“. 
По думите му амбициозната цел, която стои пред тях, е до края на януари да има съгласувано и подписано такова 
споразумение, което визира над 40 мерки и програми. По време на срещата, която се проведе в тристранен формат: 
председателите на работодателските организации и на синдикатите с премиера Бойко Борисов, е дискутирана 
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Европейската Зелена сделка, която беше обявена на 11 декември. Тя определя климатичните цели до 2050 г., за да може 
Европа да се превърне в първия континент, постигнал въглероден неутралитет. 
„Важните теми, които днес дискутирахме, бяха зелената сделка, която беше оповестена от Брюксел и съответно 
измеренията за България - необходимостта България да се включи в програмата „Въглищни региони в преход“. 
Механизмът за капацитети, който механизъм да бъде изработен, нотифициран и в него да участват централите от 
Маришкия басейн, включително и тези с дългосрочни договори“, посочи Велев. 
По въпроса за електроенергията председателят на АИКБ обясни, че вероятно ще има увеличение на тока за бита, но то 
няма да е значително. 
„Минимално изменение на цената, по-вероятно в посока нагоре може да има, но не заради либерализацията, а заради 
скъпите емисии СО2, които трябва да се плащат. Но при свързване на българската енергийна система през Румъния, 
Унгария, с европейската, което се очаква да се случи следващата година, е възможно даже да има и движение на цената 
и в обратна посока, но не очакваме при 30 % либерализация, процентите да бъдат повече от 2-3 в двете посоки“, каза 
Велев.  
По думите му, за да се нотифицира механизмът за търг за капацитети, необходимо условие е да има план за либерализация 
на пазара за бита. Това е необходимо условие, което се поставя от Брюксел.  „За нас необходимо условие е и прекратяване 
на договорите с ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в Маришкия басейн, за да може те да участват в тези търгове за капацитети, съответно за да 
бъде плавен този преход. За да се минимизира риска от поскъпване на цената, се предлага това да не става за една година, 
а поетапно – от 3 до 5 години, такъв е европейският опит. Това са няколко мерки, които трябва да бъдат извършени: 
механизъм за търг за капацитети, прекратяване на договорите и либерализация на пазара“, обясни Васил Велев. 
Друг въпрос, който е бил поставен по врме на срещата, е недостигът на човешки ресурси за бизнеса и нуждата от програма 
за интегриране на гражданите с български произход в трети страни.„Също така и облекчаване на трудовата имиграция по 
примера на Германия“, добави Велев. 
Въпросът за болничните е сред темите, за които не са дадени конкретни решения и предложения, по време на днешното 
заседание. По думите на Велев това далеч не е най-важният въпрос. 
 „Но по нея също имаме решимост да постигнем споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите и 
да създадат възможност за ускоряване на икономическия растеж“, посочи той. В тристранката ще се върнем, когато в 
дневния ред има предложени мерки и решения, продължаваме диалога в тристранен формат, на 6 януари е планирано 
такова заседание на лидерите на работодатели  и синдикати. Ще участва и вицепремиерът Томислав Дончев с екип, който 
прецени“, добави още той. 
 
Club Z 
 
√ Работодатели и синдикати поискаха споразумение за реформи в 4 сфери 
АИКБ се върна на масата за преговорите 
Работодателите и синдикатите предлагат на правителството да се подпише национално тристранно споразумение за 
реформи през следващата година в четири направления - бизнес среда и икономика, енергетика, демография, 
образование, пазар на труда и трудова миграция, социални въпроси. Това стана ясно днес от думите на председателя на 
Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев, цитиран от БТА.  
Той говори след проведена среща в министерски съвет на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който 
участие е взел лично и премиерът Бойко Борисов. Освен него на масата са били и вицепремиерът Томислав Дончев и 
министърът на финансите Владислав Горанов. 
еформите трябва да се случат в следните направления: бизнес среда и икономика; пазар на труда и трудова миграция; 
социални въпроси и демография. Как обаче ще бъдат постигнати договорки по тези теми между работодатели и синдикати 
не е много ясно, защото по повечето от тези въпроси те са по скоро на различни мнения. 
Например - бизнесът иска прекратяване на постоянното административно увеличение на минималната работна заплата, 
което пък, логично, е защитавано от синдикатите. Отворен засега остава и въпросът с изплащането на първите три дни от 
болничните на работниците, който накара АИКБ да излезе временно от тристранката. 
Припомняме, че преди време, на коалиционна среща между ГЕРБ и Обединени патриоти, беше взето решение за 
прекратяване на тази практика и тези дни вече да не се плащат от работодателите. След общественото недоволство и 
заплахите на синдикатите за масови протести обаче, премиерът Борисов оттегли предложението.  
Днес Васил Велев разказа пред журналистите, че на срещата е била дискутирана и новата "Зелена сделка", която беше 
наскоро оповестена от ЕС. По тази тема е била обсъждана необходимостта България да се включи в програмата "Въглищни 
региони в преход", както и в Механизма за капацитети, който да бъде изработен и нотифициран, за да може в него да 
участват трите централи от Маришкия басейн. 
И още - обсъждано е и искането на работодателите засериозно облекчаване на режима за внасянето на работна сила от 
трети страни. Според бизнеса такава политика би намалила затрудненията на предприятията да намират адекватна 
работна ръка и би увеличила сериозно произвдоствените мощности в страната. Предложенията засягат най-вече граждани 
с български произход. 
"Амбициозната цел е до края на януари да имаме съгласувано и подписано такова споразумение. То визира над 40 мерки 
и програми за реформи в тези области", обобщи резултата от срещата Васил Велев. 
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√ Работодатели и синдикати сключват споразумение от 40 мерки с държавата 
Работодатели и синдикати проведоха извънредна среща при премиера Бойко Борисов. Обсъдени са били 40 мерки, които 
да залегнат в тристранно споразумение. Това съобщи пред журналисти председателят на Асоциацията на индустриалния 
капитал в България (АИКБ) Васил Велев. 
Документът ще бъде подписан в края на януари. Сред мерките фигурират и предложения на работодателите за плащането 
на болничните, които предизвикаха бурен дебат в последните два месеца, както и теми в социалната сфера и енергетиката. 
Васил Велев заяви, че е коментиран въпросът с индустриалния ток. Очакванията му са, че след като идната година 
енергийната ни борса се свърже с тези в Румъния и Унгария, цената на тока дори да се понижи минимално. 
"Постигнали сме договорености между работодатели и синдикати по четири направления за реформи, които предлагаме 
да започнат да се извършват през следващата година: бизнес среда и икономика, енергетика, демография, образование, 
пазар на труда, трудова миграция и социални въпроси", добави той. 
Сред дискутираните теми при премиера е била и Европейската Зелена сделка, която беше обявена на 11 декември. Тя 
определя климатичните цели до 2050 г., с които Европа да постигне въглероден неутралитет. 
"Имаме решимост да постигнем споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите и да създадат 
възможност за ускоряване на икономическия растеж. В тристранката ще се върнем, когато в дневния ред има предложени 
мерки и решения, продължаваме диалога в тристранен формат. На 6 януари е планирано такова заседание на лидерите 
на работодатели и синдикати. Ще участва и вицепремиерът Томислав Дончев с екип, който прецени", допълни Велев. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Работодатели и синдикати извънредно при Борисов заради цената на тока и болничните  
Ръководствата на работодателските и синдикалните организации се събраха извнредно на среща при премиера Бойко 
Борисов. Те са обсъждали две от най-спорните теми в последните седмици - ще има ли увеличение на цената на тока за 
крайния потребител след въвеждането на свободния енергиен пазар, както и предложението на Асоциацията на 
индустриалния капитал да се промени системата за плащане на болнични от работодателя. 
Поне 2-3% нагоре ще се промени цената на тока след окончателното либерализиране на енергийния пазар, смята 
председателят на АИКБ Васил Велев. 
"Това ще означава минимално изменение на цената, но не заради реализацията, а заради скъпите въглеродни емисии, 
които трябва да се плащат. При свързване на българската енергийна система през Румъния и Унгария с европейската, което 
се очаква да се случи през следващата година и пазарът да е ден напред, е възможно даже да има движение на цената и 
в обратна посока. Процентите при всички случаи при 30% либерализация ще бъдат повече от 2-3%”, посочи той. На срещата 
е бил повдигнат и въпроса кога работодтелските организации ще възстановят участието си в Тристранния съвет. "В 
Тристранката ще се върнем, когато в дневния ред има предложени такива мерки и решения, но продължаваме диалога в 
тристранен формат”, каза още Велев. На 6 януари е планирано ново заседание на лидерите на работодателите и синдикати. 
От правителството, в него ще участва Томислав Дончев. 
 
БНР 
 
√ Велев: Не очаквам драстично поскъпване на тока за бита заради либерализацията на пазара 
Кабинетът, бизнесът и синдикатите подписват през януари Национално тристранно споразумение за реформи в 
четири главни направления 
Правителството, синдикатите и бизнесът ще подпишат до края на януари догодина Национално тристранно споразумение 
по ключови области като енергетика, социална политика, икономическо развитие и екология. 
Лидерите на профсъюзите и на работодателските организации договориха лично с премиера Бойко Борисов работните 
теми. 
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев уточни, че болничните листове са една от 40-те теми 
за договаряне между страните. 
Велев коментира още, че частичната либерализация на пазара на електроенергия няма да доведе до драстичен скок в 
цените за бита. 
"Минимално изменение на цената. Процентите - при всички случаи не очакваме - при 30% либерализация - да бъдат 
повече от 2-3 в двете посоки, но не заради либерализацията, а заради скъпите емисии, които трябва да се плащат". 
 
Debati.bg 
 
√ Работодатели и синдикати готвят широкообхватно споразумение с правителството 
Работодатели и синдикати проведоха извънредна среща при премиера Бойко Борисов. Обсъдени са 40 мерки, които ще 
залегнат в тристранно споразумение, съобщи пред журналисти председателят на АИКБ Васил Велев. На срещата са 
участвали вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов.  
Тристранното споразумение за реформи ще обхваща следните направления: бизнес среда и икономика; енергетика; 
демография; образование; пазар на труда и трудова миграция; социални въпроси. Сред мерките фигурира и предложения 
на работодателите за плащането на болничните, които предизвикаха бурен дебат в последните 2 месеца. Фигурират още 
теми в социалната сфера и енергетиката.  
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Документът ще бъде подписан в края на януари. Васил Велев заяви, че е коментиран въпросът с индустриалния ток: 
„Минимално изменение на цената. Процентите – при всички случаи не очакваме – при 30% либерализация – да бъдат 
повече от 2-3 в двете посоки, но не заради либерализацията, а заради скъпите емисии, които трябва да се плащат“.  
Очакванията на Велев са, че след като идната година енергийната ни борса се свърже с тези в Румъния и Унгария, цената 
на тока дори да се понижи минимално. На срещата са били обсъждани и предложенията на работодателите за поетапното 
либерализиране на пазара на електроенергия за бита, както и недостигът на човешки ресурси и необходимостта от 
програма за интегриране на гражданите с български произход от трети страни. 
 
Dnes.bg 
 
√ 40 мерки за реформи – в споразумение на Тристранката 
Цената на тока, МРЗ, болничните във фокуса на дискусията 
Над 40 мерки за реформи се очаква да бъдат заложени в тристранно споразумение между синдикати, работодатели и 
правителство. 
Днес за това се е състояла среща при премиера Бойко Борисов, а разговорите продължават в началото на следващата 
година, стана ясно от думите на Васил Велев, председател на АИКБ. 
"Днес дискутирахме "зелената сделка", която беше оповестена от Брюксел, необходимостта България да се включи в 
програмата Въглищни региони в преход", съобщи той. 
Работодателите предлагат догодина част от тока за бита да се купува на свободния пазар. Велев посочи, че около 30% 
съвпадат количествено с произвежданата електроенергия от ТЕЦ Марица изток 3, която сега се купува на преференциални 
цени от НЕК и участва на регулирания пазар. 
Това ще означава минимално изменение на цената от 2-3%, но не заради либерализацията, а заради скъпите въглеродни 
емисии, които трябва да се плащат, обясни Велев. 
Въпросът за болничните с цел да се ограничат злоупотребите, е друг въпрос, който ще залегне в споразумението. 
Очаква се то да бъде подписано до края на януари, а темите в него са бизнес среда и икономика, енергетика, демография 
и образование, пазар на труда, трудова миграция, социални въпроси. 
Друга важна тема за бизнеса е недостигът на човешки ресурси и необходимостта от програма за интегриране на 
гражданите с български произход от трети страни. 
В НСТС ще се върнем, когато в дневния ред има предложени мерки и решения, но продължаваме диалога в тристранен 
формат, уточни Велев. Бизнесът бойкотира последното заседание на Тристранния съвет за минималната заплата заради 
въпроса с болничните. В днешната среща при премиера са участвали вицепремиерът Томислав Дончев и финансовият 
министър Владислав Горанов. 
 
Investor.bg 
 
√ Работодатели и синдикати с извънредна среща при Бойко Борисов 
Предлагат на правителството да се подпише национално тристранно споразумение за реформи в ключови сфери  
Работодателите и синдикатите предлагат на правителството да се подпише национално тристранно споразумение за 
реформи през следващата година в четири направления - бизнес среда и икономика, енергетика, демография, 
образование, пазар на труда и трудова миграция, социални въпроси. Това съобщи председателят на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил Велев пред журналисти в Министерския съвет след среща в тристранен 
формат между председателите на работодателските организации и на синдикатите с премиера Бойко Борисов. 
На срещата са участвали вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов, предава БТА. 
Васил Велев уточни, че на срещата е дискутирана "Зелената сделка", която е била оповестена от ЕС. По тази тема е била 
обсъждана необходимостта България да се включи в програмата "Въглищни региони в преход", както и в Механизма за 
капацитети, който да бъде изработен и нотифициран, за да може в него да участват трите централи от Маришкия басейн. 
На срещата са били обсъждани и предложенията на работодателите за поетапното либерализиране на пазара на 
електроенергия за бита. Велев коментира, че частичната либерализацията на пазара на електроенергия няма да доведе 
до драстичен скок в цените за бита. 
"Минимално изменение на цената. Процентите, при всички случаи не очакваме при 30% либерализация да бъдат повече 
от два-три в двете посоки, но не заради либерализацията, а заради скъпите емисии, които трябва да се плащат", каза той, 
цитиран от БНР. 
Другата тема, по която е говорено, е за недостига на човешки ресурси и необходимостта от програма за интегриране на 
гражданите с български произход от трети страни. Обсъждано е било и възможността за облекчаване на трудовата 
миграция, информира още Велев.  
"Амбициозната цел е до края на януари да имаме съгласувано и подписано такова споразумение. То визира над 40 мерки 
и програми за реформи в тези области", заяви Васил Велев. 
По думите му въпросът за болничните е една от 40-те теми и не е най-важната. По нея работодателите се надяват да 
постигнат споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите. 
 
Business.dir.bg 
 
√ Борисов и работодатели обсъдиха 40 мерки 
Работодатели и синдикати проведоха извънредна среща при премиера Бойко Борисов. Обсъдени са 40 мерки. 
Работодателите и синдикатите предлагат на правителството да се подпише национално тристранно споразумение за 
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реформи през следващата година в четири направления - бизнес среда и икономика; енергетика; демография, 
образование, пазар на труда и трудова миграция; социални въпроси. 
Това съобщи председателят на Управителния съвет /УС/ на Асоциация на индустриалния капитал в България /АИКБ/ Васил 
Велев пред журналисти в Министерския съвет след среща в тристранен формат между председателите на 
работодателските организации и на синдикатите с премиера Бойко Борисов. На срещата са участвали вицепремиерът 
Томислав Дончев и министърът на финансите Владислав Горанов. 
Васил Велев уточни, че на срещата днес се е дискутирало за т. нар. "Зелена сделка", която е била оповестена от ЕС. По тази 
тема е била обсъждана необходимостта България да се включи в програмата "Въглищни региони в преход", както и в 
Механизма за капацитети, който да бъде изработен и нотифициран, за да може в него да участват трите централи от 
Маришкия басейн. 
Председателят на УС на АИКБ добави, че на срещата са били обсъждани и предложенията на работодателите за поетапното 
либерализиране на пазара на електроенергия за бита.   По въпроса за електроенергията председателят на Велев обясни, 
че вероятно ще има увеличение на тока за бита, но то няма значително. Очакванията му са, че след като идната година 
енергийната ни борса се свърже с тези в Румъния и Унгария, цена тока дори да се понижи минимално. "Това ще означава 
минимално изменение на цената, по-вероятно в посока нагоре, но не заради либерализацията, а заради скъпите емисии 
СО2, които трябва да се плащат. Следващата година, е възможно даже да има и движение на цената и в обратна посока, 
но не очакваме при 30 % либерализация, процентите да бъдат повече от 2-3 в двете посоки. За да с нотифицира механизма 
за търг за капацитети, необходимо условие е да има план за либерализиране на пазара за бита. Това е необходимо 
условие, което се поставя от Брюксел. За нас необходимо условие е и прекратяване на договорите с ТЕЦ-1 и ТЕЦ-3 в 
Маришкия басейн, за да може те да участват в тези търгове за капацитети, съответно, за да бъде плавен този преход. За да 
се минимизира риска от поскъпване на цената, се предлага това да не става за една година, а по от 3 до 5 години, такъв е 
европейският опит. 
Другата тема, по която е било говорено, е била за недостига на човешки ресурси и необходимостта от програма за 
интегриране на гражданите с български произход от трети страни. Обсъждано е било и възможността за облекчаване на 
трудовата миграция, информира още Велев. 
"Амбициозната цел е до края на януари да имаме съгласувано и подписано такова споразумение. То визира над 40 мерки 
и програми за реформи в тези области", заяви Васил Велев. 
По думите му въпросът за болничните е една от 40-те теми и не е най-важната. Според него Велев това далеч не е най-
важния въпрос, като конкретни решения и предложения по него днес не са били обсъждани. По нея работодателите се 
надяват да постигнат споразумение за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите. 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
Investor.bg 
 
√ Правителството заложи ръст от 3,5% до 4,8% на БВП при изпълнение на програмата си 
С мерките за увеличение на конкурентоспособността на икономиката министрите планират ръст на износа за  2020 
г. от 0,6 до 0,8% 
Правителството прие План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 през 
следващата година, съобщи пресцентърът на Министерския съвет. 
С него трябва да се постигнат три стратегически цели – повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно 
образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и 
качествено здравеопазване. 
С мерките ще се изградят инфраструктурни мрежи, които ще осигурят оптимални условия за развитие на икономиката и 
качествена и здравословна околна среда за населението. Те трябва да осигурят конкурентоспособност на икономиката 
чрез благоприятна бизнес среда, която насърчава инвестициите, като се прилагат иновативни решения и се повишава 
ресурсната ефективност. 
За целта през 2020 г. се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем приоритетни области. За всяка 
стратегическа цел и приоритет е дефиниран набор от показатели, стойностите на които се актуализират годишно и показват 
постигнатия напредък. 
Предварителната оценка на въздействие от изпълнението на планираните мерки показва, че ще бъдат реализирани 
значителни дългосрочни ефекти. Към 2020 г. брутният вътрешен продукт ще нарасне с 3,5%, ако Планът за действие бъде 
реализиран с посочените като вече осигурени средства, и с 4,8%, ако мерките бъдат напълно реализирани с посочените 
като необходими за тяхното изпълнение средства. 
В Министерския съвет се надяват с положителните ефекти да има по-добра пътна и железопътна инфраструктура, 
енергийна сигурност, както и в по-добре устроени български градове. 
Симулациите показват и съществен дългосрочен ефект по отношение на конкурентоспособността на икономиката. През 
2020 г. износът на страната би нараснал съответно с 0,6 и 0,8%, пресмятат в правителството. 
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За оценката на макроикономическото въздействие на предвидените мерки е използван моделът СИБИЛА (Simulation 
model of Bulgaria's Investment in Long-term Advance). Оценявани са дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в нивата 
на основни макроикономически показатели, генерирани в резултат на направените през 2020 г. интервенции и 
наблюдавани трайно след преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките). 
 
√ БНБ вдига бюджета си заради повече инвестиции 
Централната банка увеличава парите за информационната си система  
Бюджетът на БНБ за следващата година се увеличава с 9,391 млн. лева. Това е записано в документа на централната банка, 
който управителят Димитър Радев е изпратил до парламента. 
С 5,529 млн. лева са повече разходите за издръжка, като най-много средства ще се вложат за материали, услуги и 
амортизация, както и за персонал. За 2020 г. общият бюджет за издръжка е 118,375 млн. лева. 
В инвестиционната програма повече ще са парите в сравнение с миналата година за информационните системи на БНБ. За 
тях са планирани 18,338 млн. лева. 
 

 
 
От централната банка напомнят, че бюджетът се финансира изцяло със собствени средства. Това осигурява финансовата 
независимост, необходима за изпълнение на основния мандат на БНБ да поддържа ценовата стабилност чрез осигуряване 
стабилността на националната парична единица и провеждане на парична политика в съответствие с изискванията на 
Закона на БНБ. 
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Бюджетът за следващата година ще осигури изпълнението на дейностите на БНБ, свързани с присъединяването към 
Валутния механизъм II, Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуране, отбелязват от банковия 
регулатор. 
Предвиденото увеличение в сравнение с бюджета за 2019 г. е на разходни позиции, като по-големите изменения включват 
разходите за: външни услуги, включително на разходите за абонаментна поддръжка на софтуерни продукти и разходите 
за електрическа енергия; персонал – във връзка с изпълнение на законови изисквания и с оглед привличане и запазване 
на висококвалифицирани кадри. 
Повече пари ще даде БНБ за участието си в ЕСЦБ, включително за увеличена вноска на БНБ в бюджета на Европейския 
банков орган, както и за обезпечаване на дейности, свързани с участие в срещи и работни семинари във връзка с процеса 
на установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ. Средствата за амортизация, включват пари за амортизация на всички 
дълготрайни активи, които банката планира да придобие през следващата година съгласно инвестиционната си програма. 
В централната банка отчитат, че сравнително слабото усвояване на средствата по инвестиционната програма през тази 
година е в пряка зависимост от преподреждането на приоритетите при разходите за развитие на информационните 
системи на БНБ, промяната в сроковете за изпълнение на дейностите, свързани с ново строителство, реконструкция и 
модернизация, провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители, сключването на договори и изпълнението 
на проектите. Въз основа на направения анализ бяха дефинирани приоритети за развитие на различни функционалности 
в съществуващите информационни системи, като някои от заявените проекти бяха отложени за 2020 г., посочиха от 
независимата финансова институция. 
От БНБ гарантират, че планираното за 2020 г. количество банкноти и монети ще осигури увеличението им в обращение, 
както и подмяната на изхабените в процеса на обращение книжни и метални пари. 
 
News.bg 
 
√ Желязков окуражен: ЕК оценява въздействието на пакета "Мобилност" 
Европейската комисия ще направи оценка на въздействието доколко е полезна мярката да се връщат камионите в страните 
по регистрация. Това заяви на извънреден брифинг транспортният министър Росен Желязков по повод пакета 
"Мобилност". 
Той обясни, че в резултат на тази оценка ЕК запазва правото си да предложи нови законодателни решения 
"С интерес очакваме тази позиция, за да стане ясно дали в рамките на преходния период Комисията възнамерява да 
извърши тези действия, но си запазва правото да прецени законодателните си предложения, или означава, че още на този 
етап интервенира позицията си на база изразеното разочарование", обясни Желязков. 
По негови думи текстът на декларацията ще е изключително важен. 
Той бе категоричен, че това не означава, че в преходния период България няма да заведе иск. Това е суверенно право на 
всяка държава членка и ние ще се възползваме от него, подчерта министърът и поясни, че двата процеса ще се движат 
паралелно. 
Според него самото поведение на Комисията по отношение на яснотата, че това е неоценена като въздействие мярка било 
важно и би ни помогнало като аргументация относно делото. 
Той заяви, че позицията на страната ни е категорична и не търпи промяна. 
Ние все повече сме окуражени, че с изявленията си Комисията следва един основен принцип - синхрон на политиките и 
пропорционалност към всички държави членки, посочи Желязков. 
Припомняме, през септември 2019 г. транспортната комисия на Европейския парламент даде зелена светлина за 
преговори по пакет "Мобилност" със Съвета на ЕС и Европейската комисия, след като седмица по-рано отхвърли 
предложението пакетът да бъде изтеглен от Еврокомисията. 
Министърът на транспорта Росен Желязков заяви, че ще се бори за отпадането на клаузата за връщането на камионите в 
страната отправна точка всеки месец. 
На 4 април 2019 г. в Европарламента бяха одобрени и трите промени в пакета "Мобилност", на които се противопоставят 
българските евродепутати и превозвачи. 
Пакетът "Мобилност" влезе в дневния ред на пленарната сесия на ЕП на 27 март 2019 г. по предложение на председателя 
на Алианса на либерали и демократи за Европа (АЛДЕ) Ги Верхофстат. На 27 март текстовете бяха върнати в транспортната 
комисия. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Окончателно: Управляващите въведоха патентен данък за Airbnb 
Размерът му е от 25 до 250 лв. в зависимост от местонахождението на апартаментите 
Парламентът реши окончателно всички собственици на апартаменти или стаи, които се отдават под наем чрез платформи 
като Airbnb и Booking, да плащат патентен данък. Депутатите приеха на второ четене промените в Законът за местните 
данъци и такси през преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 
За места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани с една или две звезди, или регистрирани по Закона за 
туризма, данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта - от 25 до 250 лв. 
Припомняме, че сагата Airbnb започна, след като в края на ноември депутатите Менда Стоянова (ГЕРБ) и Валери Симеонов 
(НФСБ) внесоха предложения за изменение на Закона за туризма. Едно от тях гласеше, че всички апартаменти за 
краткосрочно отдаване под наем трябва да бъдат категоризирани, както са всички други места за настаняване в страната. 
Това предизвика сериозен отзвук сред представителите на бизнеса, които обясниха, че категоризацията е тромава и 
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сложна процедура и е непосилна за собствениците на този вид апартаменти. Това накара вносителите на промените да 
заместят думата „категоризация“ с „регистрация“ по Закона за туризма. 
Веднага след това бизнесът се срещна с Менда Стоянова и Валери Симеонов и обсъдиха всички „горещи точки“ около 
поправките свързани с Airbnb. Тогава депутатите обещаха на представителите на бизнеса, че ще се внесат предложения, с 
които да отпадне точката от въведената клауза в закона, според която при „системни нарушения“ от страна на собственика 
на апартамента, министърът на туризма подава искане до съда, а в срок до 72 часа съдът трябва да задължи интернет 
доставчиците да спрат достъпа до онлайн платформата, която предлага некатегоризирани имоти. А след това телекомите 
и другите провайдъри трябва в срок до 24 часа да спрат достъпа до сайтовете нарушители. 
Засега това все още присъства в Закона за туризма, тъй като самият той тепърва предстои да бъде разгледан на второ 
четене. И така, с приетите промени днес реално всички, които предлагат една стая за краткосрочно отдаване под наем, се 
приравняват към хотели, въпреки че не са задължени да се категоризират, а само да се регистрират. 
Друго предложение на бизнеса, което е било прието от двамата депутати от управляващата коалиция, е да бъде създадена 
работна група, в която да се обсъдят възможности за създаване на улеснена дигитализирана процедура по регистрация на 
апартаментите от онлайн платформите. 
 
√ Близо 2 500 български фирми са подкрепени с 1.2 млрд. лв. по ОПИК 
Ръстът в приходите на тези предприятията е близо 3% над средните за страната 
Близо 2 500 български предприятия са подкрепени от стартирането на Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 г. до този момент, заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова по 
време на Годишното информационно събитие на ОПИК 2014-2020 г . Договорените средства са около 78% от бюджета на 
програмата, а изплатените възлизат на  1.2 млрд. лв. или на малко над 45% от бюджета ѝ. 
По думите ѝ, според анализите на министерството последните две години ръстът на приходите на предприятията, 
подкрепени по ОПИК, е близо 3% над средните за страната. „Нарастването на инвестициите в дълготрайни материални 
активи на подкрепените от ОПИК предприятия е над 40%. Това е многократно по-висок процент спрямо средния на 
реализираните инвестиции в активи от всички предприятия в национален мащаб, който за същия период от време достига 
едва 7.4%“, изтъкна още тя. 
Иванова подчерта, че високият процент на усвояване на средствата, както в рамките на предходния програмен период, 
така и в настоящия поставя оперативната програма на едно от първите места, както на национално, така и на европейско 
ниво. 
Главният директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Смилена Костова  допълни, че 
през следващата  година се очаква да бъдат отворени за кандидатстване процедури за „Стимулиране и внедряването на 
иновации от съществуващи предприятия“,  по която бюджетът е 60 млн. евро, както и процедура, насочена към 
дигитализацията на малки и средни предприятия, с бюджет 30 млн. евро. 
 
БНТ 
 
√ Иван Гешев пред БНТ: Поемам една прокуратура, която е в добра кондиция  
Поемам една прокуратура, която е в добра кондиция, която е подредена и има административен капацитет. Това каза 
главният прокурор Иван Гешев в специално интервю пред БНТ, веднага след като положи клетва. 
Той добави, че няма структура и организация, която да е без проблеми. Въпросът е всяка структура, организация и 
институция да решава собствените си проблеми, а да не прехвърля отговорността за тях на други. 
Иван Гешев: И, както казах при встъпването си, ние знаем, че не сме безгрешни и затова няма първи да хвърлим камък. 
Ще се насочим към решаване на собствените си проблеми, а няма да ги прехвърляме на други. 
Проблемите, по думите му, са от различно естество. Най-сериозният краткосрочен проблем, който той изтъкна, е 
формирането на екип. 
Иван Гешев: Защото от създаването на екип, който има общи цели, който работи заедно, а не поотделно, и който има общи 
идеи и виждания за развитието на прокуратурата, зависи много. Никой еднолично, и главен прокурор включително, не 
може да управлява каквато и да е структура и организация. 
Иван Гешев: На мен най ми се иска след тези 7 години ситуацията с битовата престъпност да седи по различен начин. Да 
не гледаме по телевизията как се убиват възрастни хора, които са дали живота си и труда си за изграждането на тази 
държава, как ги палят в къщите им. /.../ 
Надявам се да не говорим вече толкова за корупция и се надявам прокуратурата да излезе по-силна този мандат. 
Главният прокурор каза, че едно от най-големите предизвикателства е да се промени мисленето, което съществува у много 
прокурори, че те са чиновници и магистрати. 
Той беше попитан дали трябва да бъде променена Конституцията. 
Иван Гешев: Дали трябва и дали ще бъде изменена Конституцията са две неща и двете зависят от друга институция - от 
законодателната власт. Само Народното събрание и политиците трябва да преценят дали и какви изменения ще се случат 
в Конституцията и в законите. Прокуратурата и аз лично, ако бъдем попитани, можем да изразим становище за евентуални 
идеи за промени. От това, което казах след встъпването си, това в момента е политика. Към момента аз не виждам нищо 
юридическо в тази тема. Отделно, за да има дебат, трябва да формулираш темата. Към момента аз не съм чул рационални, 
конкретни и юридически аргументирани идеи, които да бъдат обсъждани. 
Моето лично мнение е, а аз съм сигурен, че и цялата прокуратура ще бъде против това прокуратурата да бъде извън 
съдебната власт. И ще обясня защо. Защото тогава ще отиде към изпълнителната власт и приключваме с въпроса за 
независимостта на всеки един прокурор. Няма да ме питате: "Как ще устоите на политическия натиск?". Този политически 
натиск ще бъде ежедневие. 
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Иван Гешев каза, че не се притеснява от каквито и да е механизми за контрол, които са в интерес на българското общество. 
Иван Гешев: Аз не съм престъпник. Работил съм десетки години за България. Работил съм като магистрат, през което време 
са ме контролирали по различни начини и доста по-сериозно, отколкото възможността за главния прокурор. Така че аз 
нямам притеснения и в крайна сметка това е едно решение на политиците. 
"По-сериозният дебат, който никога не се повдига и нещата се решават на парче, е за законите и за тяхното качество. За 
това, че те са морално остарели. За това, че те регулират обществени отношения, които вече не фигурират или не регулират 
съществуващи такива", добави Гешев. 
Иван Гешев: Имах две срещи със сегашния шеф на европейската прокуратура г-жа Кьовеши. Едната беше за кратко в 
Брюксел. Първата беше на официално посещение в България при главния прокурор тогава Сотир Цацаров. Тя каза: "Не 
може с въдица да се лови слон", говорейки по тези теми с нея. И аз ѝ казах тогава, че колкото и да е странно, ние в България 
наистина с въдица ловим слон, но от време на време и хващаме. 
 
√ Трибунал препоръча съдебен процес срещу Салвини заради мигрантите  
Специален трибунал препоръча съдебен процес срещу бившия италиански министър на вътрешните работи и лидер на 
крайнодясната Лига Матео Салвини, тъй като по негово искане десетки мигранти бяха държани на кораб на бреговата 
охрана през юли. 
Магистратите в Сицилия поискаха одобрението на парламента да продължат разследването на Салвини заради 
предполагаемо отвличане на мигранти, като заявиха, че той е злоупотребил с правомощията си и е лишил 13 души от 
свободата. 
"Да бъда разследван за защита на сигурността, границите и достойнството на моята страна е невероятно", написа Салвини 
в изявление, като нарече разследването "срамно". 
През юли, докато беше министър на вътрешните работи, Салвини нареди на мигрантите, включително децата, да останат 
на борда на кораба на италианската брегова охрана, докато други европейски страни не се съгласиха да приемат повечето 
от тях. 
 
√ Брюксел забранява движението на дизелови автомобили с регистрация преди 2005 г.  
Брюксел въвежда забрана за движение на дизелови автомобили от нормата EURO 3 (с регистрация преди 2005 г.) на 
територията на т.нар. Зона с ниски емисии /LEZ/, която обхваща целия Брюкселски регион. 
Забраната влиза в сила на 1 януари 2020 г., а нарушителите подлежат на глоба от 350 евро. 
Санкцията няма да бъде въведена незабавно. Предвиден е преходен период от 3 месеца като глобите ще бъдат ефективни 
от 1 април 2020 г. 
Преди да влязат на територията на Брюксел чуждестранните превозни средства трябва задължително да бъдат 
регистрирани на официалния уебсайт Lez.brussels: https://lez.brussels/mytax/. Изисква се информация за типа превозно 
средство, евро стандарт и тип гориво. Сайтът е достъпен на английски, френски, немски и холандски езици. 
Тази регистрация е безплатна, а всяко нерегистрирано превозно средство подлежи на глоба в размер на 150 евро. 
Регистрацията на превозно средство за достъп до град Антверпен не е валидна за Брюксел, следователно е необходима 
отделна регистрация. 
В брюкселската Зона с ниски емисии може да се шофира като от същия интернет-сайт Lez.brussels се закупи дневен пропуск 
на стойност 35 евро на ден. Допускат се максимум до 8 пропуска годишно за едно превозно средство. 
Препоръчва се на българските граждани да не се доверяват на уебсайтове, предлагащи закупуване на винетки или стикери, 
които не са нито необходими, нито валидни за шофиране в брюкселската Зона с ниски емисии. Заплаща се само дневният 
пропуск като това трябва да се извърши чрез уебсайта Lez.brussels. 
Всички останали процедури, свързани със Зоната с ниски емисии (искане за специален режим/освобождаване, 
регистрация на превозни средства, регистрирани в чужбина), са безплатни и трябва да се извършват чрез същия уебсайт. 
Зоната за ниски емисии е въведена през 2018 г. и обхваща целия Брюкселски регион. Сегашната мярка цели постепенна 
забрана на най-замърсяващите превозни средства на територията на белгийската столица и се очаква да засегне около 
47000 превозни средства. 
 
БНР 
 
√ Парламентът изслушва здравния министър за Детската болница  
Парламентът ще започне работа с изслушване на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев за спирането на спешния 
прием в Детската болница в столицата. 
Вносители на искането са депутатите от БСП. 
Днес ще се проведе извънреден парламентарен контрол, в който освен Кирил Ананиев ще участват още министърът на 
вътрешните работи Младен Маринов, социалният министър Деница Сачева и земеделският министър Десислава Танева. 
Депутатите се очаква да направят и промени в състава на 12 парламентарни комисии. 
 
√ Президентът продължава консултациите за промени в Конституцията  
Продължават консултациите при президента за необходимостта от промени в Конституцията. Румен Радев ще разговаря 
днес с представители на неправителствени организации и професионални сдружения на магистрати. 
Във вторник държавният глава обсъди с правния си съвет и с представители на академичната общност темата за 
евентуални промени в Конституцията, свързани с правомощията на главния прокурор и контрола над него. 
Президентът припомни, че 4 от 5-те поправки на Основния закон досега засягат съдебната власт и смята, че е време за 
анализ доколко тази власт работи ефективно. Постави и въпроси: "Успя ли проектът, заложен в тази Конституция, да 
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изгради демократична, правова и социална държава. Има ли в Конституцията достатъчно защитни механизми срещу 
погазването на разделението на властите и срещу авторитален произвол. Имаме ли системен проблем поради 
противоречив, неправилен прочит на Конституцията, който да води до остър дефицит на сраведливост в нашето общество". 
 
√ КЕВР обсъжда поевтиняването на природния газ  
Предстоящото поевтиняване на природния газ с близо 2 процента от януари ще бъде обсъдено днес в Комисията за 
енергийно и водно регулиране. 
Ако цената бъде одобрена, през първото тримесечие на идната година синьото гориво ще струва около 44 лева за 
мегаватчас без данъци и такси. 
Намалението се дължи на очакваните по-ниски разходи, които ще направи "Булгаргаз", след като от началото на 
следващата година се предвижда точката на доставка на руски газ да бъде сменена и вносът да става на българо-турската 
граница на Странджа-Малкучвар. 
В случай на забавяне на сроковете за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода "Турски поток" или неговото 
сухопътно продължение и като резултат на невъзможността за смяна на точките за внос на синьо гориво от 1 януари 2020 
г. се предвижда временен пункт да има на границата ни с Румъния. 
В момента "Булгаргаз" води преговори с "Газпром експорт" за намаление на цената за доставка на природен газ за 
страната. Въпреки че срокът за постигане на споразумение изтече на 3 декември двете компании продължават 
преговорите, като българската страна настоява доставната цена за нашите потребители да отразява развитието на цените 
на европейските газови борси и действащите гранични цени за Германия, Франция и Италия. 
 
√ Бюджет 2020 – какво ново?  
Бюджетът на България за 2020-а акцентира за поредна година на увеличение на заплатите в публичния сектор и на 
политиката за по-сериозно покачване на възнагражденията на учителите, които ще бъдат удвоени в рамките на четири 
годишния мандат на правителството. Някаква друга голяма политика, касаеща новия бюджет, няма, с изключение на 
потенциалното въвеждане на тол системата, което ще доведе до повече пари в хазната, ако бъде въведена 
следващата година. Другите реформи, които касаят разходите, се бавят. Хубаво е да се правят реформи в добрите 
години, когато има пари и излишък, препоръчва в интервю за Радио България старши икономистът от Института за 
пазарна икономика Петър Ганев и допълва: 
Здравеопазването е една от системите, където според мен е най- големият пропуск откъм реформи, тъй като беше 
дадена заявка за промяна в посока разбиване на монопола на здравната каса, да влязат частни каси и по някакъв начин 
да се отчетат предпочитанията на потребителите. Но тази реформа си остана заявка преди повече от година и 
нищо не се случи. За разлика от образованието, където има нова законова уредба и се вдигат заплатите, в 
здравеопазването няма абсолютно нищо като новост, освен че се повишава бюджетът на здравната каса, но без 
подобряване на услугата и без да бъде решен проблемът със заплатите на медицинските специалисти, сред които 
виждаме, че продължава да има напрежение. Такова е управлението на системата, че дори и да вдигнеш парите, те 
не стигат до тях. Другите проблемни сфери са администрацията и силовите ведомства. Сега отново пари от 
излишъка са насочени към МВР. Тоест, едни и същи системи в края на годината получават пари от бюджетния 
излишък. Очевидно там има проблеми, но те не се адресират. 
Балансиран – такъв е държавният бюджет за 2020-а, за първи път от 11 години насам. С други думи - бюджетните приходи 
през следващата година ще са равни на разходите: 
Това е логично следствие от средносрочната бюджетна рамка заради правила, които спазваме в Европа по 
отношение на бюджета – обяснява икономистът. – Тази средносрочна рамка от гледна точка на фискалното салдо се 
спазва много стриктно. Преди няколко години правителството предвиди намаляване на дефицита с 0.5% от БВП на 
година. Започнахме с 2% бюджетен дефицит. Тази година е 0.5% и през 2020-а ще стане нула. 
ИПИ предлага 20% от приходите от облагането на доходите на физическите лица да бъдат автоматично преотстъпвани към 
общините, което би вляло в тях ресурс от близо 400 млн. евро на година. Според експертите от Института подобна мярка 
би удвоила приходите в българските общини и няма да се налага повишаване на местните данъци. Тази дискусия няма да 
стихне и смятам, че новите кметове ще говорят по темата много активно. Надявам се това предложение скоро да 
се случи, коментира Петър Ганев. Какви други идеи от алтернативния бюджет на Института за пазарна икономика би желал 
да види в бъдещите финансови разчети на държавата? 
Бих искал да видя финансова децентрализация и промяна в здравната система. Бих желал също да видя и намаление 
на някой данък, дори и на някои малки данъци – било то върху лихвите, било то върху едноличните търговци, особено 
на фона на това, че сега общините вдигат някои от местните данъци. Намаление на данъци не се е случвало от 10 
години в България. Имаше фискално пространство за намаление на част от данъчното облагане, но отново няма 
политически консенсус в тази посока. Това, което ние традиционно залагаме в нашия алтернативен бюджет, включва 
мерки за по-ниско данъчно облагане.  
 
√ Каква беше 2019-а за икономиката  
Обзор на Наталия Ганчовска за предаването ''12+3'' 
Бизнесът дава добра оценка за икономическата среда 
Българският бизнес е повече оптимист в очакванията си за 2020 година, въпреки предпазливите прогнози за глобалната 
икономика. Повече от 60% от българските мениджъри очакват подобряване на бизнес климата, а 40 на сто имат 
намерението да назначават персонал, при 140 000 незаети работни места, но и недостиг на квалифицирана работна сила. 
Даните са от „Европейско икономическо проучване 2020” на ЕВРОПАЛАТИ, в което България участва с повече от 550 
компании.  
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Бизнесът е по-малко притеснен от престъпността, сивата икономика и регулациите, но затруднен в достъпа до кредитиране 
и правосъдие. 
Оптимизмът идва предимно от състоянието на вътрешния пазар, въпреки че голяма част от производството вижда 
перспектива и в износа, казва председателят на Търговско-промишлената палата, Цветан Симеонов. 
Правителството засега успява да разсее предчувствието за евентуална криза  
като залага на бюджет без дефицит, но и без излишни разходи. Планира растеж от 3,5% и ръст на бюджетните заплати и 
на пенсиите. 
Министърът на икономиката Емил Караниколов сподели данни на статистиката за износа през първата половина на 
годината - в размер на 27 млрд. лв.  - и за сравнение посочи 2008-ма с рекордния износ от 30 млрд.лв.: 
За да потвърди икономическия ръст, премиерът Бойко Борисов обяви, че никога през последните години инвеститорският 
интерес към страната ни не е бил толкова голям и, че е принуден да връща инвеститори заради липсата на подходяща 
инфраструктура. Той посочи като пример индустриална зона "Божурище". 
"Няколко огромни инвеститори искат да влязат тук, но не мога да си го позволя, защото трафикът ще стане такъв, че просто 
ще блокираме. Така че асфалтът дали се яде, не се ли яде, със сигурност създава милиардни инвестиции и хиляди работни 
места". 
Вероятно подобряващата се икономическа среда роди и все още слабо открояваща се, но  
все по-ясно развиваща се тенденция за връщане на млади българи от чужбина 
Те се връщат, привлечени и от ръста на заплатите в частния сектор, особено в сферата на високите технологии, обяви 
заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова по време на най-големия кариерен форум за 
млади българи с опит и образование в чужбина. "Кариерен кошер": 
Ръст в търговско-икономическите отношения отчетоха американският, австрийският, германският бизнес в 
България.  
Германски фирми инвестираха в най-високотехнологични производства у нас, а холандско проучване подреди страната ни 
на първо място в Европа по процент на стартиращи компании в сферата на изкуствения интелект. Повече от 15% са 
стартъпите в сектора, което съдейства за индустриалната автоматизация:  
Същевременно, според български експерти, страната ни силно изостава в сферата на иновациите.  
 
√ Лавров: Новият институционален цикъл в ЕС е възможност за нов старт в отношенията с Русия  
Началото на поредния институционален цикъл в Евросъюза обективно открива възможността за „нов старт“ в отношенията 
с Русия. Това посочва руският министър на външните работи Сергей Лавров в авторска статия под заглавие „Съседи по 
Европа“, публикувана на страниците на официоза „Российская газета“. 
Повод за написването на статията е 30-ата годишнина от сключването на Споразумението за търговско-икономическо 
сътрудничество между Съветския съюз и Европейските общности. 
„Датата 18 декември е отправна точка в изграждането на официалните отношения между Русия като страна-приемник на 
Съветския съюз и Европейския съюз“, заявява Лавров. 
Анализирайки тези отношения през последните три десетилетия, той прави извод, че Брюксел е отстъпил от принципите 
на равноправното сътрудничество. По думите му те са били заменени от илюзията, че евроатлантическата сигурност трябва 
да се изгражда около НАТО и, че понятието „Европа“ трябва да се асоциира изключително с ЕС. 
„Въпреки разногласията Русия и Европейският съюз остават важни търговско-икономически партньори и съседи“, пише 
още Лавров. 
Той допълва, че Русия вижда бъдещето на съюза като един от центровете на многополюсния свят и се стреми към 
отношения с него в рамките на концепцията на президента Путин за голямо евразийско партньорство от Атлантика до 
Тихия океан. 
 
√ Путин дава голямата си годишна пресконференция  
В Центъра за международна търговия в Москва руският президент Владимир Путин ще даде днес голямата си годишна 
пресконференция. За събитието са акредитирани близо 1900 руски и чуждестранни журналисти. 
Емоционални възгласи, големи плакати, закриващи камерите на операторите, понякога странни облекла. Всичко това е 
част от атмосферата на голямата пресконференция на Владимир Путин. Особено активни и изобретателни в стремежа си 
да привлекат вниманието на държавния глава и да му зададат въпрос са журналистите от руските регионални медии. 
Въпросите са най-разнообразни: от перспективите пред руско-американските отношения до това кога най-после 
президентът ще се ожени. Владимир Путин прекара последни два дни в подготовка за събитието, като се срещна с 
вицепремиери, министри и ръководители на федерални агенции. 
Това е петнадесетата поред голяма пресконференция на Путин от 2001 г. Средната продължителност е повече от три часа. 
Миналата година президентът отговори на 61 въпроса за 3 часа и 45 минути.  
 
√ Карима Дели: Климатичните цели не могат да се смесват с пакета „Мобилност“ 
Бях шокирана от думите на Ангел Джамбазки, заяви евродепутатката  
Интервюто на Ангелина Пискова с Карима Дели в предаването ''Преди всички'' 
Председателката на транспортната комисия в Европейския парламент Карима Дели смята, че климатичните цели на 
Комисията фон дер Лайен не могат да се смесват с пакета „Мобилност“. 
В ексклузивно интервю за „Хоризонт“ тя заяви, че „ако председателката на Европейската комисия иска наистина да 
задейства Зеления пакт, тя трябва да наложи евротакса за тежкотоварен транспорт, план за съживяване на железопътния 
транспорт, както и всички инструменти, които намаляват въглеродните емисии на превозните средства и по-точно камиони 
с нулеви емисии. Тогава реално ще можем да говорим за Зелен пакт“. 
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Вчера стана ясно, че Европейската комисия ще направи допълнителна оценка на разпоредбите, според които камионите 
трябва да се връщат в страната, в която е регистрирана фирмата, на 8 седмици, както и на ограниченията за комбинираните 
транспортни операции. Целта е да се види как те ще повлияят върху Зеления пакт. 
Дели коментира още пакета „Мобилност“, съпротивата към него на 5 страни-членки, сред които и България, както и думите 
на евродепутата Ангел Джамбазки за алжирския ѝ произход. 
Госпожо Дели, вероятно сте запозната с намерението на Европейската комисия да направи допълнителна оценка на 
една от клаузите в пакета „Мобилност“ върху стратегията за климата и по-конкретно на връщането на камиона в 
страната, в която е регистриран, на всеки 8 седмици. Миналата седмица изразихте задоволство от постигнатото 
споразумение между трите европейски институции по пакета. При това положение дали на този триалог всичко е 
било внимателно договорено, щом се стига до допълнителни оценки? 
Вижте, до момента има споразумение между Съвета и Европейския парламент. Държа да кажа, че пътят на пакета 
„Мобилност“ бе изпъстрен с всякакви препятствия. Нека припомня, че Комисията представи цяла серия от предложения 
през май 2017-та година. Междувременно парламентът гласува по текста 6 пъти, разбира се, имаше проблеми и при 
страните-членки. Но ние стигнахме до споразумение през декември миналата година. Виждате колко време отне всичко 
и затова смятам, че е крайно време пакет „Мобилност“ да влезе в сила. 
Ако обаче Комисията реши, че разпоредбата за връщането на камионите е в разрез с целите за климата, тогава няма 
ли пак да започнем от нулата? 
Не, защото при валидирането на дадено споразумение важи следната процедура - Комисията предлага, а законодателите, 
тоест, Европейският парламент и Съветът го потвърждават. Сега е ясно едно - че страните-членки, както и евродепутатите, 
се споразумяха по текстовете като цяло. Колкото до Комисията, тя трябва да разбере, че е наистина неотложно отново да 
затвори пакета, за да даде най-сетне точната юридическа рамка на водачите и участниците в бранша. Сега по основния ви 
въпрос за връщането на камионите - тук казваме няколко неща. Първо, връщането на празен камион почти не съществува. 
Ако сте транспортно предприятие и организирате добре бизнеса си, това почти не се случва. Второ, броят на операциите 
годишно е едва 6. Никой не може да ме накара да повярвам, че съвкупността от тези операции ще повлияе допълнително 
на въглеродните емисии. Ако председателката на Европейската комисия иска наистина да задейства Зеления пакт, тя 
трябва да наложи евротакса за тежкотоварен транспорт, план за съживяване на железопътния транспорт, както и всички 
инструменти, които намаляват въглеродните емисии на превозните средства и по-точно камиони с нулеви емисии. Тогава 
реално ще можем да говорим за Зелен пакт. В един текст, в който се говори за социални условия и условия на труд на 
наемните работници, не може да се намесват и въглеродните емисии. 
Нека все пак да отбележа, че пет страни, сред които и България, яростно се противопоставят на пакета в 
настоящия му вид. А това никак не е малко предвид факта, че те са част от 27-те - явно ще останем толкова в края 
на януари сред оттеглянето на Великобритания... 
Съвсем конкретно ще ви отговоря, че на този етап трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи в петък. Тогава ще е 
последното заседание на Съвета, който ще валидира споразумението. После ще видим и следващите етапи. 
Какви се очаква да бъдат те? 
На следващия етап се очаква споразумението да се валидира от транспортната комисия в Европейския парламент в края 
на януари. 
Знаете вероятно, че несъгласните страни, сред които и моята, възнамеряват да внесат колективен иск по пакета в 
Съда на ЕС… 
Могат, тяхно право е. Но трябва да се има предвид, че решенията на съда отнемат време, а ние не разполагаме с време, 
за да оставим празно едно юридическо пространство за условията на труд и сигурността на пътя. 
И пак да повторя същия въпрос - ако решението е в наша полза и започнем от нулата? 
На този етап не мога да отговоря, защото не знам какво би било решението на Съда. Наистина не мога. 
Ще коментирате ли думите на колегата ви Ангел Джамбазки, с които при разговор по пакета подчертава произхода 
ви от Алжир, както и на колегата ви Исмаил Ертуг от Турция? 
Бях изключително шокирана от думите на този евродепутат. Смятам, че можем да имаме различия по политически 
въпроси, но в никакъв случай не мога да приема някой да ме атакува за произхода ми. Не това е начинът.  
 
√ Никола Стърджън излага аргументи за нов референдум в Шотландия  
Първият министър на Шотландия Никола Стърджън днес ще изложи аргументите си за провеждане на нов референдум за 
независимост, които, по нейните думи, са неоспорими след резултатите от проведените миналата седмица извънредни 
общи избори в Обединеното кралство. 
Шотландската национална партия на Никола Стърджън спечели 48 от общо 59 места в Шотландия и днес тя ще публикува 
документ, в който в подробности се обясняват мотивите за провеждане на втори референдум за независимост. Стърджън 
ще призове британското правителство да даде правомощия на парламента на Шотландия за законно провеждане на 
референдума. Британското правителство е против нов референдум. Борис Джонсън твърди, че резултатът от допитването 
през 2014 година, когато гласоподавателите гласуваха с 55 процента за оставане в Обединеното кралство, трябва да бъде 
зачитан. 
Стърджън обаче иска нов референдум през втората половина на следващата година и смята, че резултатите от общите 
избори дават пълно основание за това, не на последно място, защото Шотландия не иска Брекзит. Документът на 
Стърджън, озаглавен „Правото на Шотландия да избира“, изтъква, че нацията е получила ясен мандат да избира  бъдещето 
си. 
Консервативната партия на Борис Джонсън, която се представи изключително добре на изборите в другите части на 
Обединеното кралство претърпя поражение в Шотландия, където загуби 7 от общо 13-те места, които имаше досега. 
 

https://bnr.bg/post/101205422/evrodeputati-ot-dve-grupi-iskat-izvinenie-ot-angel-djambazki-prizovavat-shefa-na-ep-da-go-nakaje
https://bnr.bg/post/101205422/evrodeputati-ot-dve-grupi-iskat-izvinenie-ot-angel-djambazki-prizovavat-shefa-na-ep-da-go-nakaje
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„Мениджър Нюз“ 
 
√ Отлагат с половин година Закона за социалните услуги  
С 6 месеца ще се отложи Законът за социалните услуги. Около това мнение се обединиха социалният министър Деница 
Сачева и БСП на среща в парламента. 
„Ако се вземе решение за отлагане, ще започнат разговори за промяна на текстовете, които притесняват хората. Целта е 
да намалим напрежението в обществото и да видим какво притеснява хората“, заяви социалният министър и напомни, че 
забавянето може да доведе до лишаване от услуги за групи от хора. Тя, обаче, напомни, че темите, свързани с децата и 
семейството не са обект на Закона за социалните услуги. 
„Законът е насочен към хората с увреждания, към старите хора, към бездомните и децата, които са изоставени“, уточни 
министър Сачева. 
Социалният министър отчете, че през изминалите две години почти 1000 деца са били реинтегрирани в техните 
биологични семейства. Почти 1300 са децата, за които социалните работници са помогнали да не бъдат изоставени от 
родителите им. 
„Това е истинската социална работа. Истинската социална работа връща децата в семействата. Това, което виждаме и 
чуваме в пространството са насаждане на страхове. Ще положим усилия да проведем дискусии в цялата страна. Ще 
подкрепим, ако бъде инициирана от парламента дискусия по темата за семейните политики“, допълни още Деница 
Сачева.  
 
√ Камионите ще плащат тол такси само за 6000 км от пътната мрежа у нас  
„Тежкотоварните автомобили ще заплащат тол такси само за 6000 км, които са в обхвата на републиканската пътна мрежа. 
Общо в мрежата попадат 20 000 км пътища. Тарифите трябва да влязат в сила до 1 март 2020 г.“  
Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, след като правителството одобри 
тарифата за толтаксите.  
Цените на винетките за леки автомобили остават същите и през 2020 г. Собствениците или водачите на леки коли ще може 
да купят уикенд винетка за 10 лв., седмична – за 15 лв., месечна – за 30 лв., тримесечна – за 54 лв. или годишна – за 97 лв.  
Камионите и автобусите с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т ще продължат да ползват е-винетка до 
въвеждането на тол системата, не по-късно от 1 март 2020 г. Цените на дневните, седмичните и месечните винетките за 
тях остават без промяна. Дневната винетка за всички превозни средства над 3,5 тона струва 23 лв. 
За превозните средства с обща технически допустима максимална маса между 3,5 и 12 т, екокатегория Евро 0, I или II, 
седмичната е-винетка остава 53 лв., а месечната - 105 лв. За екокатегория Евро III, IV, V или EEV – седмичната е-винетка е 
40 лв., а месечната – 80 лв. Седмичната винетка за тежкотоварните камиони с маса над 12 т и с екокатегория Евро 0, I или 
II струва 87 лв. а месечната – 174 лв. За емисионен клас Евро III, IV, V или EEV седмичната винетка е 67 лв., а месечната – 
134 лв.  
Аврамова каза още, че приема стачката на автобусните превозвачи като опит за показване на проблемите, които трябва да 
бъдат решени.  
„Категорично смятам, че тол таксата не е проблем както за автобусните превозвачи, така и за всички тежкотоварни 
превози, които трябва да заплащат на база изминато разстояние“, каза още регионалният министър.  
По думите й, проблемите на автобусните превозвачи идвали от нерегламентираните превози, а онова, което основно ги 
притеснявало, били дългосрочните договори, които имат с общините.  
„Въпреки обсъжданията на автобусните превозвачи, които имат договори с общини да не бъдат включвани в новите 
разчети, от бранша трябва да намерят начин да анексират договорите си, тъй като няма как да не бъдат включени в 
обхвата“, добави Аврамова.   
Припомняме, че Агенция „Пътна инфраструктура“ вече обяви, че започва тестове на тол системата на база изминато 
разстояние в реална среда. Те ще се извършват със специални бордови устройства, които ще дават информация за 
действително изминатия маршрут.  
 
√ БДЖ на нула, правителството изчисти дълговете  
Държавните ни железници бяха "освободени" от над 200 млн. лв. задължения с решение на Министерски съвет днес. “БДЖ 
вече е на нула. За да има възможността да направи своите структурни промени и да оптимизира дейността си, държавата 
предоставя 208 млн. лева за погасяване задълженията на НКЖИ (Национална компания железопътна инфраструктура б.р.) 
целево като капиталов трансфер. Това означава, че НКЖИ няма да плаща повече задължения към държавата, а средствата, 
които ще се спестят от вноските по дълга, ще се насочват към железопътната инфраструктура", съобщи министърът на 
транспорта Росен Желязков. 
На вчерашното правителствено заседание е било прието разпореждане да се  увеличи капитала на „Холдинг БДЖ” ЕАД, 
чрез непарична вноска, срещу увеличаване дела на едноличния собственик на капитала – държавата "в рамките на 
отпуснатата временна държавна помощ, одобрената от ЕК с Решение (ЕС) 2017/2372 от 16 юни 2017 г., с което се 
капитализират задълженията на дружеството към държавата и се рeшава дългогодишният проблем с дълговете на БДЖ.", 
се посочва в отделно съобщение по линия на БДЖ. 
Това решение окончателно покрива дълга на дружеството, което му позволява вече да бъде бенефициент по оперативните 
програми на ЕС. По този начин БДЖ ще има правото да кандидатства за закупуване на нов подвижен състав с европейско 
финансиране през новия програмен период, обобщават от БДЖ. 
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√ Европейските борси се възстановяват след загуби  
Повечето от водещите индекси на борсите в Европа се възстановиха в ранната търговия сряда, след като силното 
представяне на дефанзивните сектори и на шведският производител на камиони Volvo успокоиха инвеститорите, които се 
притесняват от повишения риск от твърд Брекзит, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 0,75 пункта, или 0,18%, до 415,67 пункта. Немският DAX се понижи с 
19,18 пункта, или 0,14%, до 13 268,65 пункта. Френският CAC 40 напредна с 9,98 пункта, или 0,17%, до 5 978,24 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 16,28 пункта, или 0,22%, до 7 541,56 пункта, след като паундът 
отново поевтиня и изтри ръста спрямо долара, който отчете след победата на Борис Джонсън на парламентарните избори 
в Обединеното кралство през миналата седмица. В момента 1 паунд се разменя за 1,31 долара. 
Вчера водещите индекси записаха понижения, след като Борис Джонсън демонстрира, че е готов да използва голямото си 
мнозинство в Камарата на общините, за да забрани удължаването на преходния период след Брекзит отвъд 31 декември 
2020 г.  
„Очевидно е, че Брекзит продължава да притеснява пазарите и че еуфорията около сделката между САЩ и Китай започва 
да отшумява“, коментира Крис Бешам от IG Markets 
Дефанзивните сектори, сред които здравеопазване, храни и напитки, комунални услуги и недвижими имоти, бяха сред 
най-големите печеливши на STOXX 600. 
Акциите на Volvo AB поскъпнаха с 3,9%, след като японската автомобилната компания Isuzu Motors се съгласи да купи 
японския производител UD Trucks от Volvo за 2,3 млрд долара. 
Книжата на британската издателска компания Pearson поскъпнаха с 2,86%, след като тя се съгласи да продаде 25-
процентовия си дял в Penguin Random House на германския си партньор Bertelsmann 
Междувременно акциите на PSA Group (Peugeot-Citroen) поскъпнаха с 1,54%, след като френската компания и италианско-
американската Fiat-Chrysler подписаха споразумение за сливане. Сделката е на стойност 50 млрд. долара. Книжата на Fiat-
Chrysler поскъпнаха с 0,24% 
След големите губещи беше датската технологична компания Bang & Olufsen, чиито книжа се сринаха с 14,63%, след като 
фирмата понижи прогнозата си за приходи. 
Нов рекорд за S&P 500 в САЩ 
Основните фондови индекси на Уолстрийт регистрираха ръст във вторник, като S&P 500 достигна нов исторически връх 
и записа най-дългата си поредица от повишения от ноември, предаде Си Ен Би Си 
Широкообхватният индекс напредна с 1,07 пункта, или 0,03%, до 3 192,52 пункта, като по този начин завърши пета поредна 
сесия в зеления сектор. 
Промишленият индекс Dow Jones се повиши с 31,27 пункта, или 0,11%, до 28 267,16 пункта. Индексът на 
високотехнологичните дружества Nasdaq отчете ръст от 9,13 пункта, или 0,10%, до 8 823,35 пункта. 
Акциите на Netflix поскъпнаха с 3,70%, до след като гигантът във видео стрийминга обяви ръст на абонаментните в няколко 
ключови региона, сред които Азиатско-тихоокеанския, Европа, Близкия изток и Африка. 
Книжата на Johnson & Johnson поскъпнаха с 1,25%, след като анализатор от Morgan Stanley повиши оценката си за акциите 
на фармацевтичната компания, отбелязвайки, че голяма част от структурните проблеми на фирмата са били разрешени. 
Акциите на Apple поскъпнаха с 0,20%, достигайки ново рекордно равнище. 
Новите ръстове на борсите в САЩ идват на фона на постигнатото предварително търговско споразумение между САЩ и 
Китай. Миналата седмица американският президент Доналд Тръмп и китайски държавни представители обявиха, че 
Вашингтон и Пекин са се договорили за т.нар. първа фаза от търговската си сделка. 
Тя предвижда понижаване на някои от американските мита върху вноса от Китай и отмяна на допълнителните мита, които 
трябваше да влязат в сила на 15 декември. Пекин, от своя страна, се е съгласил на значителни покупки на американски 
селскостопански стоки. 
По думите на търговския представител на САЩ Робърт Лайтайзър сделката ще бъде подписана през първата седмица на 
януари. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на борсите в Азиатско-тихоокеанския регион отчетоха смесени резултати в сряда въпреки оптимизма 
на Уолстрийт, предаде Маркетоуч. 
Постигнатото споразумение между САЩ и Китай през миналата седмица успокои инвеститорите и им даде надежди, че 
конфликтът между двете най-големи икономика на планетата може да бъде разрешен през следващата година. 
„Глобалната икономическа перспектива изглежда се е подобрила през ноември и ще запази позитивната си траектория в 
началото на 2020 г.“, коментира Маргарет Янг от CMC Markets. 
На пазарите повлияха и данните за индустриалното производство в САЩ, което се повиши с 1,1% през ноември, след като 
през октомври се сви с 0,9%. 
Водещият индекс на токийската фондова борса Nikkei 225 се понижи с 131,69 пункта, или 0,55%, до 23 934,43 пункта, като 
акциите на Nintendo и Mitsui OSK lines поевтиняха съответно с 2,24% и 0,55%. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете спад от 5,38 пункта, или 0,18%, до 3 017,04 пункта, докато 
по-малкият Shenzhen Composite напредна с 0,66 пункта, или 0,04%, до 1 709,44 пункта. Хонконгският индекс Hang Seng 
изтри 40,50 пункта от стойността си, или 0,15%, достигайки ниво от 27 884,21 пункта. Книжата на Tencent и CNOOC 
поскъпнаха съответно с 3,48% и 1,72%. 
В Южна Корея бенчмаркът Kospi се понижи с 0,92 пункта, или 0,04%, до 2 194,76 пункта, като книжата на Samsung 
поевтиняха с 0,71%. 
Австралийският индекс ASX 200 напредна с 4,10 пункта, или 0,06%, до 6 851,40 пункта. 
У нас 
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Индексите на Българската фондова борса (БФБ) записаха повишения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX отчете 
ръст от 2,33 пункта, или 0,43%, до 543,67 пункта. BGBX40 се повиши с 0,38 пункта, или 0,35%, до 129,36 пункта. BGTR30 
добави 1,49 пункта към стойността си, или 0,30%, достигайки ниво от 497,11 пункта. BGREIT се повиши с 0,17 пункта, или 
0,13%, до 129,36 пункта. 
 
√ 9 от 10 лидери в електронната търговия гледат към чуждите пазари като възможност за растеж  
Онлайн бизнесът вижда свят, пълен с възможности за трансгранични продажби, а мениджърите на компании за дигитална 
търговия са готови да предприемат действия в тази посока, показва проучване на Visa Global Merchant за електронната 
търговия (Visa GME Study). 
Ръководителите на фирми в световен мащаб разглеждат международната експанзия и намирането на нови трансгранични 
клиенти като критично важни за стимулиране на растежа, с оглед на наближаващото празнично пазаруване. 
По-голямата част от анкетираните лидери на компании за онлайн търговия (87%) смятат, че разширяването на 
трансграничните им операции е една от най-големите възможности за растеж през следващите години. 
В момента две от три компании (66%), които продават онлайн, търгуват и трансгранично. Тези продажби представляват 
почти една трета (31%) от приходите на бизнеса. Дори при значителни приходи от трансгранични продажби, повече от 
половината (51%) от компаниите, които вече имат предлагане към международни клиенти, се нуждаят от помощ за 
оптимизиране на своите чуждестранни онлайн продажби. 
„Данните са ясни – трансграничността е основна възможност за растеж. Но това не е лесно, особено за малкия бизнес, 
казва Сюзан Кериър, глобален ръководител във Visa на продажбите и покупките на търговци. Като глобална платформа, 
през която се осъществяват милиони трансакции ежедневно, Visa помага на търговците да намират нови клиенти, да 
проверяват дигиталната идентичност на клиентите си и създават сигурни и безпроблемни преживявания при 
разплащания.“ 
Празниците в края на годината = продажби по целия свят  
Празниците в края на годината осигуряват повече от една четвърт от годишните приходи за по-голямата част от търговците 
(86%), които са включени в проучването. Този пиков период е от решаващо значение за дигиталната търговия по целия 
свят. От проучването Visa GME също така стана ясно, че мениджърите в електронната търговия продължават да навлизат 
целеустремено на нови пазари, за да останат конкурентоспособни през този период.  
Въпреки възможностите, които предоставя трансграничната онлайн търговия, някои от анкетираните изразиха опасения 
относно редица фактори. По-конкретно през празничния сезон тази година засилената конкуренция се счита за най-
големия риск от повече от половината респонденти (52%). Други глобални фактори също оказват влияние – търговската 
политика се посочва за риск най-често от американските (34%) и китайските 
(54%) компании, докато в Европа това е несигурността, отбелязана от 64% от респондентите от Обединеното кралство. 
„Няма двама еднакви търговци, потребители или региони. Затова е изключително важно търговците да разбират 
цялостната картина. Данните са в основата на това, каза Кериър. Търговците трябва да разберат кои са техните настоящи и 
бъдещи клиенти и откъде идват. След това да изготвят своите предложения спрямо специфичните им потребности. Visa 
може да им помогне да направят това." 
Пълното проучване, което ще бъде публикувано през януари 2020 г., представя нагласите на търговците, поведението и 
възприятията за трансграничната електронна търговия на 10 глобални пазара. Сред интересните факти, които проучването 
включва, са: 

• Безпроблемен опит при пазаруване Независимо дали купуват стоки в страната или в чужбина, клиентите искат 
подобно изживяване. Лидерите на компании определят като най-важни фактори бързата доставка (44%), лесното 
пазаруване (41%) и удобните методи за разплащания (41%). 

• Нови пазари Два от всеки три (66%) бизнеса, които не продават трансгранично, планират да го осъществят в близко 
бъдеще. Целта за 90% от тях е това да се случи в следващите три години. 

• Ограничаване Разширяването в международен план може да бъде обезсърчително начинание. По-голямата част 
от онези, които не са се разширили в международен план (87%), дори не са правили опити за това. Основните 
предизвикателства са приемането и обработката на чуждестранни трансакции (37%) и проблемите с доставката 
(42%). 

 
√ Емили О'Райли с втори мандат за омбудсман на ЕС  
Европейският парламент преизбра за втори мандат омбудсмана на ЕС Емили О'Райли. 
За длъжността се състезаваха петима кандидати, като при първото гласуване не бе определен победител, но О'Райли 
поведе надпреварата. В изявление след обявяването на избора тя посочи, че в следващите пет години ще подкрепя 
усилията за прилагането на високи изисквания към чиновниците, за прозрачност и етика в общностните институции. 
Основна цел ще остане борбата с липсата на прозрачност при създаването на европейското законодателство, добавя 
О'Райли. Трябва да спрем да обвиняваме Брюксел, защото често националните правителства взимат ключовите решения, 
пояснява тя. 
 
√ Ще се случи ли Зелената сделка на Европа? Частният сектор е ключов за прехода  
Без съмнение, една от големите тема на 2020 ще бъде приетата наскоро от Европейската комисия Зелена сделка. Тя 
обхваща всички сектори на икономиката, по-специално транспорт, енергетика, селско стопанство, сгради и индустрии като 
тези свързани с производството на стомана, цимент, ИКТ, текстил и химикали. Европа отдавна се готви за тази повратна 
точка с ясно заявената амбиция на политическо ниво да се превърне в първия в света климатично неутрален континент до 
2050 г.  Хоризонтът е дълъг, намеренията - революционни: да се постигне устойчиво развитие на икономиката на ЕС чрез 
превръщането на предизвикателствата за климата и околната среда във възможности за всички области. 
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Европейската Зелена сделка е само първата стъпка, нещо като своеобразна конституция на бъдещия нов световен ред. Тя 
предоставя пътна карта с действия за повишаване на ефективното използване на ресурсите чрез преминаване към чиста, 
кръгова икономика и спиране на климатичните промени, възстановяване на загубата на биологично разнообразие и 
намаляване на замърсяването. Документът очертава необходимите инвестиции и наличните инструменти за финансиране 
и обяснява как да осигурим справедлив и приобщаващ преход. Дали обаче мечната и обещана справедливост в 
предстоящия сложен процес на трансформация наистина е постижима? Ето какво предстои да се случи в следващите 
месеци, в които зелената сделка трябва да бъде задействана.   
За да въведе в законодателството политическата амбиция да бъде първият в света климатично неутрален континент до 
2050 г., Комисията ще представи в рамките на 100 дни първия „Европейски закон за климата“. За да постигне амбицията 
си за климата и околната среда, Комисията ще представи също Стратегията за биологично разнообразие за 2030 г., новата 
индустриална стратегия и плана за действие на кръговата икономика, Стратегията „От фермата до вилицата“ за устойчива 
храна и предложения за Европа без замърсяване. Веднага ще започне работа за повишаване на целите на Европа за 
емисиите до 2030 г., като се постави реалистичен път към целта за 2050 г. 
Най-малко 25% от дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде отделен за действия в областта на климата, а Европейската 
инвестиционна банка и Европейската климатична банка ще предоставят допълнителна подкрепа. За да може и частният 
сектор да допринесе за финансирането на зеления преход, Комисията ще представи Зелена стратегия за финансиране през 
2020 г. 
Борбата с изменението на климата и влошаването на околната среда е общо начинание, но не всички региони и държави-
членки започват от една и съща точка. Механизмът за справедлив преход ще подкрепи регионите, които разчитат в голяма 
степен на дейности с много въглеродни емисии. Той ще подкрепя най-уязвимите за прехода граждани, като предоставя 
достъп до програми за преквалифициране и възможности за заетост в новите икономически сектори. 
През март 2020 г. Комисията ще стартира т.нар. „Пакт за климата“, за да даде на гражданите глас и роля при проектирането 
на нови действия, обмена на информация, стартирането на основни дейности и показването на решения, които другите 
могат да следват. 
Глобалните предизвикателства на изменението на климата и влошаването на околната среда изискват глобален отговор. 
ЕС ще продължи да насърчава своите екологични цели и стандарти в Конвенциите на ООН за биологичното разнообразие 
и климата и ще засили зелената си дипломация. G7, G20, международните конвенции и двустранните отношения ще бъдат 
използвани, за да убедят другите да увеличат своите усилия. ЕС също ще използва търговската политика, за да осигури 
устойчивост и ще изгради партньорства със своите съседи на Балканите и Африка, за да им помогне в техните собствени 
преходи. 
Следващи стъпки 
Комисията приканва Европейския парламент и Европейския съвет да подкрепят амбицията за бъдещата икономика и 
околната среда на Европа и да съдействат за нейното реализиране. Комисията ще предложи мерките, обявени в пътната 
карта на Европейската Зелена сделка. 
Европейският съюз вече има сериозни резултати в намаляването на емисиите на парникови газове, като същевременно 
поддържа икономическия растеж. Емисиите през 2018 г. бяха с 23% по-ниски, отколкото през 1990 г., докато БВП на Съюза 
нараства с 61% за същия период. Но трябва да се направи повече. ЕС, предвид своя богат опит, е водещ в създаването на 
зелена и приобщаваща икономика. 
Посланието „Зелена сделка“ определя пътя за действие през следващите месеци и години. Бъдещата работа на Комисията 
ще се ръководи от търсенето на обществото от действия и от неоспоримите научни доказателства, както са най-
изчерпателно демонстрирани от докладите на IPCC, IPBES, Global Resources Outlook и EEA SOER 2019. Предложенията ще 
бъдат основани на доказателства и ще бъдат подкрепени от широки консултации. 
Огромно мнозинство от европейците смятат, че опазването на околната среда е важно (95%). Почти 8 на 10 европейци 
(77%) казват, че опазването на околната среда може да засили икономическия растеж. Резултатите от проучването на 
Евробарометър относно отношението към околната среда на гражданите на ЕС потвърждават широката обществена 
подкрепа за законодателството в областта на околната среда на равнище ЕС и финансирането от ЕС за екологични 
дейности. 
Европейската зелена сделка е нова стратегия за растеж, която има за цел да превърне ЕС в справедливо и проспериращо 
общество, с модерна икономика, ефективна от ресурси и конкурентна икономика, където няма нетни емисии на парникови 
газове през 2050 г. и където икономическият растеж се отделя от използването на ресурси. 
Той също така цели да защити, запази и засили природния капитал на ЕС, да защити здравето и благополучието на 
гражданите от рискове и въздействия, свързани с околната среда. В същото време този преход трябва да бъде справедлив 
и всеобхватен. Сделката трябва да постави хората на първо място и да обърне внимание на регионите, индустриите и 
работниците, които ще се изправят пред най-големите предизвикателства. Тъй като това ще доведе до съществени 
промени, активното обществено участие и увереността в прехода е от първостепенно значение, за да може политиките да 
работят и да бъдат приети. 
ЕС има колективната способност да трансформира своята икономика и общество, за да я насочи към по-устойчив път. Но 
доставянето на допълнителни намаления на емисиите е предизвикателство. Това ще изисква големи публични инвестиции 
и по-големи усилия за насочване на частния капитал към действия в областта на климата и околната среда, като 
същевременно се избягва включването в неустойчиви практики. 
ЕС трябва да бъде начело на координирането на международните усилия за изграждане на последователна финансова 
система, която подкрепя устойчиви решения. Тази първоначална инвестиция е също така възможност да постави твърдо 
Европа на нов път на устойчив и приобщаващ растеж. Европейската Зелена сделка ще ускори и подкрепи необходимия 
преход във всички сектори. 
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Тези реформи на политиката ще помогнат за гарантиране на ефективни цени на въглерод в цялата икономика. Това ще 
насърчи промените в потребителското и бизнес поведението и ще улесни увеличаването на устойчивите публични и частни 
инвестиции. 
Осигуряването на хармонизиране на данъчното облагане с целите на климата също е от съществено значение. Комисията 
ще предложи да се преразгледа Директивата за данъчното облагане, като се съсредоточи върху въпросите, свързани с 
околната среда, и ще предложи да се използват разпоредбите на договорите, които позволяват на Европейския парламент 
и на Съвета да приемат предложения в тази област чрез обикновената законодателна процедура чрез гласуване с 
квалифицирано мнозинство. 
Преходът е възможност за разширяване на устойчивата и трудоемка икономическа дейност. На световните пазари има 
значителен потенциал за технологии с ниски емисии, устойчиви продукти и услуги. По същия начин, кръговата икономика 
предлага голям потенциал за нови дейности и работни места. Трансформацията обаче се извършва с твърде бавен темп. 
Европейската Зелена сделка ще подкрепи и ускори индустриалния преход на ЕС към устойчив модел на приобщаващ 
растеж. 
Дигитализация 
Европа също така трябва да използва потенциала на дигитална трансформация, която е ключов фактор за постигане на 
целите на Зелената сделка. Заедно с индустриалната стратегия, нов план за действие за кръговата икономика ще помогне 
за модернизиране на икономиката на ЕС и ще извлече полза от възможностите ѝ. Основна цел на новата рамка на 
политиката ще бъде стимулирането на развитието на водещите пазари за климатично неутрални продукти в ЕС и извън 
него. 
Индустриите 
Енергоемките индустрии, като производството на стомана, химикали и цимент, са незаменими за европейската 
икономика. Декарбонизацията и модернизацията на тези сектори също е от съществено значение. 
Планът за действие на кръговата икономика ще включва политика за „устойчиви продукти“, за да подкрепи кръговия 
дизайн на всички продукти, базирани на обща методология и принципи. Той ще даде приоритет на намаляването и 
повторното използване на материалите преди рециклирането им. Той ще насърчава новите бизнес модели и ще постави 
минимални изисквания, за да се предотврати пускането на пазара на ЕС вредни за околната среда продукти. Разширената 
отговорност на производителите също ще бъде засилена. 
Докато планът за действие с кръговата икономика ще ръководи прехода на всички сектори, действията ще се съсредоточат 
по-специално върху секторите, изискващи големи ресурси, като текстил, строителство, електроника и пластмаси. 
Комисията ще проследи стратегията за пластмаси за 2018 г., като се фокусира върху мерките за справяне с умишлено 
добавените микрочастици и неволните освобождавания на пластмаси, например от текстил и износване на гуми. 
Комисията ще разработи изисквания, за да гарантира, че до 2030 г. всички опаковки на пазара на ЕС могат да бъдат 
повторно използвани или рециклируеми по икономически жизнеспособен начин, ще разработи регулаторна рамка за 
биоразградими и биологично основани пластмаси и ще прилага мерки за пластмасата за еднократна употреба. 
Бизнесът 
Планът за действие с кръговата икономика ще включва също мерки за насърчаване на бизнеса да предлага и да позволи 
на потребителите да избират, продукти за многократна употреба, трайни и възстановими продукти. Той ще анализира 
необходимостта от „право на ремонт“ и ще ограничи вграденото остаряване на устройства, по-специално за 
електрониката. Политиката за защита на потребителите ще им помогне да направят информиран избор и да играят активна 
роля в екологичния преход. 
Транспорт 
Цената на транспорта трябва да отразява влиянието, което оказва върху околната среда и здравето. Субсидиите за 
изкопаеми горива трябва да приключат и в контекста на преразглеждането на директивата за енергийно данъчно облагане, 
Комисията ще разгледа внимателно текущите освобождавания от данъци, включително за авиацията и морските горива, 
както и как най-добре да запълни всички пропуски. По подобен начин Комисията ще предложи да разшири европейската 
търговия с емисии до морския сектор и да намали квотите за система за търговия с емисии на ЕС, предоставени безплатно 
на авиокомпаниите. Комисията ще даде също така ново политическо разглеждане как да постигнем ефективни цени на 
пътищата в ЕС. 
Селско стопанство 
Европейските фермери и рибари са от ключово значение за управлението на прехода. Стратегията „От фермата до 
вилицата“ ще засили усилията за справяне с климатичните промени, опазване на околната среда и запазване на 
биологичното разнообразие. Общите селскостопански и общи риболовни политики ще останат ключови инструменти за 
подпомагане на тези усилия, като същевременно гарантират достоен живот на земеделските производители, рибарите и 
техните семейства. Предложенията на Комисията за общата селскостопанска политика за 2021—2027 г. предвиждат, че 
поне 40% от общия бюджет на общата селскостопанска политика и поне 30% от Фонда за морски риболов ще допринесат 
за действия в областта на климата. 
Стратегическите планове трябва да отразяват повишеното ниво на амбиция за значително намаляване на употребата и 
риска от химически пестициди, както и използването на торове и антибиотици. 
Хранително-вкусова промишленост 
Стратегията „От фермата до вилицата“ също ще допринесе за постигане на кръгова икономика. Тя ще има за цел да намали 
въздействието върху околната среда на секторите за преработка на храни и дребно чрез предприемане на действия по 
отношение на транспорта, съхранението, опаковките и хранителните отпадъци. Това ще включва действия за борба с 
измамите с храни, както и стартиране на процес за идентифициране на нови иновативни храни и фуражи, като морски 
дарове на базата на водорасли. Всички политики на ЕС следва да допринесат за запазването и възстановяването на 
природния капитал на Европа. 
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Инвестиции 
За да се постигне амбицията, заложена от Европейската Зелена сделка, има значителни инвестиционни нужди. Комисията 
изчисли, че за постигането на настоящите цели за климата и енергетиката за 2030 г. ще са необходими 260 милиарда евро 
допълнителни годишни инвестиции, около 1,5% от БВП на Съюза за 2018 г. Този поток от инвестиции ще трябва да бъде 
поддържан във времето. Размерът на инвестиционното предизвикателство изисква мобилизиране както на публичния, 
така и на частния сектор. 
Комисията ще представи инвестиционен план за устойчива Европа, за да помогне за задоволяване на допълнителните 
нужди от финансиране. Той ще комбинира специално финансиране за подпомагане на устойчиви инвестиции и 
предложения за подобрена рамка за насърчаване, която е благоприятна за зелени инвестиции. В същото време ще бъде 
от съществено значение да се подготви набор от устойчиви проекти. 
Частният сектор ще бъде ключов за финансирането на зеления преход. Необходими са дългосрочни сигнали, за да се 
насочат финансовите и капиталовите потоци към зелени инвестиции и да се избегнат жизнените активи. През третото 
тримесечие на 2020 г. Комисията ще представи обновена стратегия за устойчиво финансиране, която ще се съсредоточи 
върху редица действия. 
Първо, стратегията ще укрепи основите за устойчиви инвестиции. Това ще изисква по-специално Европейският парламент 
и Съветът да приемат таксономията за класифициране на екологично устойчиви дейности. Устойчивостта трябва да бъде 
допълнително включена в рамката за корпоративно управление, тъй като много компании все още се фокусират твърде 
много върху краткосрочните финансови резултати в сравнение с дългосрочното им развитие и аспекти на устойчивост. В 
същото време компаниите и финансовите институции ще трябва да увеличат своето оповестяване на данните за влиянието 
им върху климата и околната среда, така че инвеститорите да бъдат напълно информирани за устойчивостта на своите 
инвестиции. 
 
√ Камарата на представителите гласува за импийчмънт на Тръмп  
Американската камара на представителите приключи работата си за деня след като гласува за импийчмънт на президента 
на САЩ Доналд Тръмп по две обвинения, на маратонско заседание от около 11 часа и 50 минути, предаде ДПА. 
По първото основание за импийчмънт срещу президента Тръмп, за това, че е злоупотребил с власт като е оказал натиск 
върху Украйна да разследва негов политически съперник, 230 конгресмени гласуваха "за", а 197 "против". Срещу 
обвинението гласуваха всички републиканци и двама демократи. 
По второто обвинение, което е за възпрепятстване на работата на Конгреса, в подкрепа гласуваха 229 законодатели, 198 
бяха против, а един се въздържа. 
Пред свои привърженици в щата Мичиган Тръмп нарече гласуването политическо самоубийство за Демократическата 
партия. Президентът каза още, че по този начин демократите се опитват да "отменят" вота на милиони американци, 
предаде Франс прес. Тръмп осъди и "омразата" на "радикалната левица" в Конгреса. 
На митинга в Мичиган вицепрезидентът Майк Пенс каза, че демократите се опитват да отстранят Тръмп от поста, защото 
разбират, че е невъзможно да го победят на избори. 
Минути след гласуването председателката на камарата Нанси Пелоси предизвика объркване като отказа да каже кога и 
дали ще изпрати основанията за импийчмънт в Сената, предаде Асошиейтед прес. 
На пресконференция, проведена веднага след вота, демократката Пелоси каза "ще видим какво ще стане", когато я 
попитаха дали ще изпрати основанията в Сената. Пелоси каза, че демократите в долната камара не могат да определят кои 
да са законодателите, техни съпартийци, които да отнесат делото в горната камара, докато не станат ясни повече данни за 
това как Сенатът ще процедира. 
Пелоси направи този коментар, след като лидерът на републиканското мнозинство в Сената Мич Маконъл по-рано тази 
седмица отхвърли предложение на лидера на демократите Чък Шумър да бъдат призовани няколко свидетели, припомня 
АП. 
Запитана дали може да гарантира, че двете основания за импийчмънт ще бъдат изпратени, Пелоси каза "това би било 
нашето намерение", но допълни, че ще се види какво ще реши Сенатът, предаде БТА. 
Конгресменът демократ от Ню Джърси Джеф ван Дрю гласува срещу импийчмънт на президента Тръмп и прекара деня в 
тази част от пленарната зала, където са местата на републиканците. Макар технически още да е демократ, през почивните 
дни той вече е информирал съпартийците си, че ще премине към републиканската партия, посочва АП. 
По-късно повече от тридесет американски конгресмени демократи застанаха на позицията, че Пелоси трябва да отложи за 
по-подходящ момент предаването в Сената на двете обвинения срещу президента на Тръмп, съобщи телевизия Си Ен Ен 
като се позова на конгресмена демократ Ърл Блуменауър. 
Той посочва, че целта е първо да се изчака съгласието на републиканците да бъдат призовани предложени от демократите 
свидетели, които да дадат показания на слушанията по импийчмънт в горната камара на Конгреса на САЩ. 
Блуменауър каза, че е обсъждал такава отсрочка с лидера на демократичното мнозинство в камарата на представителите 
Стени Хойър, с председателя демократ на специалната комисия по разузнаването Адам Шиф, с конгресмена демократ 
Хаким Джефрис и с повече от 30 други законодатели. 
"Всички са заинтересувани", каза Блуменауър и добави, че е предал съдържанието на разговорите си на Пелоси преди 
няколко дни. "Тя каза, че ще мисли върху това, но не каза докога", призна Блуменаъур. 
 
 


