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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 
БНТ 
 
√ Работодатели и синдикати обсъдиха с правителството 40 мерки за реформи 
Работодатели, синдикати и правителство обсъдиха 40 мерки за реформи по ключови области като енергетика, социална 
политика, икономическо развитие и екология, които да влязат от догодина. Започва и работа за подписване на 
споразумение на национално ниво. 
Сред обсъдените теми бяха, болничните, подобряване на бизнес средата и либерализацията на цените на тока за битовите 
потребители от средата на 2020 г. 
Предложението на бизнеса е пазарното определяне на цените на тока за домакинствата да стане поетапно, за да се 
избегнат резки движение в цените. Очакванията са токът да поскъпне с 2-3%. 
Васил Велев, АИКБ: Въпросът за болничните е една от 40 теми и както разбирате далеч не най-важното и по нея имаме 
решимост да постигнем споразумени е за комплекс от мерки, които да ограничат злоупотребите и да създадат възможност 
за ускоряване на икономическия растеж. 
За повече информация вижте видеото. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Работодатели и синдикати на извънредна среща при Борисов  
Лидерите на работодателските организации на среща с премиера Бойко Борисов. Те са обсъждали дали ще има 
увеличение на цената на тока за крайния потребител след въвеждането на свободния енергиен пазар. Коментирано е също 
и връщането им в Тристранния съвет. 
„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%”, заяви председателят 
на АИКБ Васил Велев. 
„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 заседание на лидерите на работодателите и синдикати, от правителството ще участва Томислав 
Дончев. 
За повече информация вижте видеото. 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНТ 
 
√ Заместник-министърът на икономиката: Търговията с Канада нараства  
Заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова проведе среща с Н.Пр. Кевин Хамилтън, посланик на Канада със 
седалище в Букурещ, Румъния, акредитиран за България. Това съобщи пресцентърът на Министерството. Двамата 
обсъдиха търговско-икономическото сътрудничество между двете страни, всеобхватното икономическо и търговско 
споразумение между ЕС и Канада (СЕТА), както и подкрепата на Канада за членството на страната ни в Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
Иванова изтъкна, че данните за стокообменът между България и Канада бележат значителен ръст през последните години, 
като само за 2018 г. нарастването е в размер на 29%, което отразява основно 60%-ното увеличение на българския износ.  

http://news.bnt.bg/bg/a/rabotodateli-i-sindikati-sklyuchvat-sporazumenie-ot-40-merki-s-drzhavata
https://nova.bg/news/view/2019/12/18/272190/%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/
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Наблюдава се сравнително устойчива тенденция на увеличаване в стойностно изражение на износа за Канада на редици 
стоки като: фармацевтични изделия, слънчогледови семена, оптични влакна, интегрални схеми, земеделски машини, 
металообработващи инструменти, сметачни машини и касови апарати, части за двигатели, козметични продукти и др. 
Посланик Хамилтън посочи, че вече 14 европейски държави са ратифицирали СЕТА, както и че Канада подкрепя страната 
ни в процеса на присъединяване към ОИСР. 
По време на срещата двамата обсъдиха и възможностите за провеждане на съвместен бизнес форум в България в сектори 
с висок потенциал за инвестиции. 
 
√ Огромен процент от българите трябва да подменят лични документи през 2020 г.  
Валидността на над 2 200 000 лични документи на българи ще изтече през 2020 г. За да не се образуват опашки в местата 
за подаване на заявления - от Дирекция "Български документи за самоличност" вземат превантивни мерки. Подаване на 
заявления може да стане в районните управления. Мобилна биометрична станция ще отиде на място в държавните 
институции и големи фирми - ако те подадат искане за това. Ще се приемат заявления и по електронен път, но само ако 
хората имат валиден електронен подпис. 
За да не създава главоболия подмяната на лични документи - повече служители ще работят на гише. До момента са 
назначени допълнително 80 в цялата страна, а през следващата година ще се увеличат с още 169. 
Светлана Ценева - директор на ДБДС: Където сме предвидили, че очакваме - това са големите областни градове, 
разбираемо е, там се откриват повече работни места. 
Празничното прибиране в родината е добра възможност за българите зад граница да подменят документите си. Атанас 
Атанасов живее и работи в Испания. 
Атанас Атанасов: „Tочно затова се върнахме, заради близките, заради празниците. И като ми счупиха личната карта и се 
налага да си я сменя. 
Аня е бесарабска българка и също бърза да си извади нови документи, тя пък - за да може да гостува на близките си в 
Украйна. 
Подмяната на лична карта не трябва да става по-късно от 30 дни след като е изтекла валидността ѝ. В противен случай 
санкциите са от 20 до 150 лева. 
През следващата година трябва да се избере и изпълнител след обществената поръчка за новото поколение документи за 
самоличност. 
Светлана Ценева - директор на ДБДС: Новите лични карти се предвижда да има електронен носител на информацията. В 
чипа ще се съдържа информация за биометрични данни и електронна идентификация. 
Още не е ясно кога ще започне издаването на новото поколение лични документи. 
 
√ Проф. Димитър Димитров е новият ректор на УНСС  
Проф. Димитър Димитров е новият ректор на УНСС. При гласуването на кандидатурата му на втори тур той получи 160 гласа 
"За". На първи тур проф. Димитър Димитров и другият кандидат за поста - проф. Валентин Гоев, получиха съответно 115 
срещу 107 гласа "За". 
Проф. Димитър Димитров е Ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност” (от 2007 г), член на факултетния 
съвет и член на Академичния Съвет на УНСС.  
Член на Комисията по етика на УНСС (от януари 2012 г. до декември 2015 г). Член на Комисията на УНСС по количествените 
изисквания (от декември 2014 г).  
Декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС (от ноември 2015 г.). 
 
√ Миниобрат в полза на България по пакета "Мобилност"  
Европейската комисия ще поиска оценка за въздействие върху текстовете на пакета "Мобилност". Това не спира 
процедурата по гласуване, но е стъпка назад, която може да се окаже в полза на България. 
Комисията е против връщането на камионите на 8 седмици в страната по регистрация, защото е в противоречие с 
политиката на ЕК за зелена икономика. 
Това е поредният миниобрат в голямата сага, наречена "Пакет Мобилност".  
Ако оценката за въздействие е негативна и ЕК оттегли пакета, това би било огромен обрат и победа в полза на България и 
другите централно и източноевропейски страни, които са против пакета. Провеждането на тази оценка за въздействие не 
спира автоматично процедурата за гласуване на пакета, която е вече във финална фаза. 
България реагира позитивно на изявленията на ЕК. На извънреден брифинг транспортният министър Росен Желязков 
обяви, че поддържаме постоянна връзка с нашия еврокомисар и че позицията ни остава непроменена.  
Основният аргумент на ЕК против някои текстове е, че няма как да бъдат намалени вредните емисии, отделяни в 
атмосферата, ако тировете трябва да се връщат на всеки 8 седмици в страните си на произход.  
Европейската комисия не се ангажира с конкретен срок докога ще продължи оценката за въздействие, но подчерта, че 
промените в пакета противоречат на първоначално предложените. 
Стефан Де Керстмакер, говорител на ЕК по въпросите на транспорта: Въз основа на резултатите от тази оценка ние 
ще видим дали трябва да направим законодателни предложения за промяна. Така че промените да съответстват на 
амбициите на ЕК, свързани със зеления пакт и на доброто функциониране на вътрешния пазар. 
На извънреден брифинг транспортният министър Росен Желязков оцени позитивно промяната в позицията на ЕК и обяви, 
че поддържаме връзка с нашия еврокомисар Мария Габриел, така че на всяко заседание в Брюксел да поддържа нашата 
позиция. 
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Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Независимо от 
непозитивното отношение на ЕК към пакета, ние продължаваме с нашия подход, да подложим това нещо и на съдебен 
контрол, тоест ние няма да чакаме оценката на въздействие, за да решим дали да отидем на съд на ЕС.  
България е против връщането на камиона и шофьора на 4 и 8 седмици, ограничаването на вътрешнобщностите операции, 
което е основно конкурентно предимство на България, и нощуването на шофьора в хотел.  
Петър Витанов, ПЕС, Комисия по транспорт в ЕС: Мнението на комисаря, който беше изразил своите съмнения по 
отношение на сделката, се е трансформирало в мнение на цялата Комисия - това е нещо положително. 
Повече от цинично е да приемеш законодателство, което допълнително ще замърсява околната среда, ще генерира 
допълнителни въглеродни емисии, в деня, в който си анонсирал новата зелена стратегия и зелена сделка на ЕС.  
Българските превозвачи изразиха плах оптимизъм за поредното развитие по сагата пакет "Мобилност".  
Йордан Арабаджиев, Съюз на международните превозвачи: Очакваме добри новини, напредък е, макар и лек, но е 
напредък. Беше обявено, че ще се иска и оценка на въздействието, това, което фактически ние направихме вместо 
Комисията, сега Комисията е взела предвид и нашия доклад и съответно ще направи оценка за въздействието дали тази 
мярка е пропорционална за всички държави-членки на ЕС.  
Във фейсбук премиерът Бойко Борисов също обяви, че е информиран за решението на ЕК от нашия комисар Мария 
Габриел. Разпоредбите камионите да се връщат празни в страната, пише премиерът, договорени преди седмица, не 
помагат, а напротив - пречат на усилията за опазване на околната среда. 
 
√ Инж. Иван Иванов: Допускаме да има над 60% загуби по водоснабдителните системи  
Ние все още допускаме да има над 60% загуби по водоснабдителните системи, каза в студиото на "Още от деня" 
председателят на Асоциацията по водите инж. Иван Иванов. 
Той определи искането за поскъпване на водата в Перник като "абсолютно ненормална ситуация, непредвидена в бизнес 
плановете на ВиК оператора" 
Инж. Иван Иванов: Но предвидена от нас като експерти от Българска асоциация по водите, именно защото от дълго време 
се говори за това, че имаме климатични промени, настъпва засушаване в цял свят. Ние все още допускаме да има над 60% 
загуби по водоснабдителните системи. 
По думите му Комисията за енергийно и водно регулиране изпълнява законовите си задължения и нормативни такива, 
които предвиждат в края на всяка година да се актуализират цените на ВиК услугите. 
 
БНР 
 
√ Законът за социалните услуги може да бъде отменен 
В последния ден преди коледната си ваканция депутатите ще обсъдят на първо четене четири различни законопроекта, в 
които е заложено отлагане или отмяна на закона за социалните услуги. Предварителната нагласа е да бъде подкрепен 
проектът на "Обединени патриоти", в който се предлага отлагане на действието на Закона с половин година. 
В последния парламентарен контрол за годината на въпроси на депутати ще отговарят регионалният министър Петя 
Аврамова, екоминистърът Нено Димов, министърът на правосъдието Данаил Кирилов и енергийният министър Теменужка 
Петкова. 
Очаква се парламентът да отложи с шест месеца промените в закона за социалните услуги. За тази договореност, 
постигната между политическите сили, съобщи още в сряда съпредседателят на парламентарната група "Обединени 
патриоти" Искрен Веселинов: 
"Като изключим ДПС, всички се солидаризират нашето предложение да бъде подкрепено." 
Предложението за отлагането на действието на закона с шест месеца е разумен срок, в което време ще могат да бъдат 
конкретизирани и изчистени някои от определенията и нормите в закона, се посочва в мотивите на проекта на патриотите. 
В същото време трябва да се положат усилия и да се проведе задълбочена обществена дискусия, за да се елиминират 
напреженията и страховете, които законът е породил в различни обществени групи, се мотивират още от "Обединени 
патриоти". 
Отлагането на закона с половин година се подкрепя както от социалното ведомство, така и от опозицията в лицето на БСП. 
Лидерът Корнелия Нинова посочи: 
"Освен това проучваме възможността и при юридически основания ще внесем отделни текстове в Конституционния съд, 
за да се произнесе той дали те противоречат на българската Конституция." 
Другите три законопроекта, включени в дневния ред, са на "Воля", на независими депутати от "Атака" и на независимия 
депутат Ангел Исаев. "Воля" предлага отлагане действието на закона с 1 година, от "Атака" настояват за цялостната му 
отмяна, а проектът на Исаев предвижда навсякъде терминът "социални услуги" да бъде заменен със "социална подкрепа. 
 
√ Президентът ще предложи промени в Конституцията, свързани със съдебната власт 
Радев: Консултациите за конституционни промени не целят унищожаването на прокуратурата и не обслужват 
партии  
Президентът Румен Радев смята да предложи промени в Конституцията, свързани със съдебната власт. В края на днешната 
среща с представители на неправителствени организации и професионални сдружения на магистрати, държавният глава 
обобщи: 
„Виждам консенсус, че трябва да има промяна. Тази промяна трябва да засегне и Конституцията. Има консенсус за 
независимост на българския съд, автономност на прокуратурата, много по-малка зависимост от политически и други 
вмешателства. И това е добре, че имаме този консенсус, въпросът вече е как, с какви инструменти той ще бъде постиган“. 
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Още в началото на срещата президентът заяви готовност да предложи промяна в основния закон, но посочи, че търси 
широка обществена подкрепа. Консултациите за необходимостта от промени в Основния закон не са публичен линч над 
новия главен прокурор и новия председател на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ), заяви Румен Радев. 
Държавният глава подчерта, че консултациите не целят унищожаването на българската прокуратура, не обслужват 
политически партии, нови политически проекти и нови избори: 
"Те не са и основното предизвикателство пред мандата на новия главен прокурор. Напротив - ако неговата кауза е 
обективна, независима и ефективна прокуратура, той може и би следвало да се възползва от тези консултации, защото те 
целят точно това. 
Една прокуратура може да се самоунищожи и самообезличи, ако не води ефективна борба с корупцията по високите етажи 
на властта", изтъкна Радев. 
Той смята, че на Иван Гешев и на Сотир Цацаров трябва да им се даде възможност да работят спокойно. 
„Новият главен прокурор, неговата задача е да убеди обществото, че брани закона, а не управляващите и определени 
олигарси. Пред новия председател на КПКОНПИ стои предизвикателството да превърне този орган от пасивен в истински 
ефективен орган за борба с корупцията по високите етажи на властта". 
Тези задачи според президента, били трудни за изпълнение в страна в която корупцията е държавна политика.  
На консултациите при президента Мирослава Тодорова от Съюза на съдиите посочи като проблем смесването на 
съдийския и прокурорския статут в българската Конституция: 
„Прокуратурата, бидейки в системата на съдебната власт, може да бъде администрирана и управлявана така, че да се 
засили общественият контрол върху нея. Същевременно изцяло да се изолира възможността прокуратурата - чрез 
естествената й колаборация с изпълнителната власт и с Министерството на вътрешните работи, да въздейства върху 
управлението на съда. Това означава - по-голяма обществена квота в прокурорската колегия, така че прокурорите да бъдат 
малцинство и същевременно - намаляване на политическата квота в съдийската колегия, така че съдиите, избрани от съдии 
да бъдат мнозинство“. 
Фокусирането на общественото внимание към прокуратурата не се отразява добре на тази система, посочи Евгени Иванов 
от Асоциацията на прокурорите. Според него мястото на прокуратурата е в съдебната система: 
„Това наистина е най-голямата гаранция прокурорите да се чувстват независими. Винаги върху съдебната система има 
опити за оказване на давление, но именно мъдрият законодател, когато е изработил настоящата Конституция, е преценил 
как трябва да е позиционирана съдебната власт и съставните части на тази съдебна власт как да взаимодействат помежду 
си. И при всяка следваща промяна трябва да се прави много сериозен функционален анализ какъв би бил резултатът от 
тази промяна“. 
 
√ Ще бъдат ли промените в Конституцията тема на 2020-а 
"Въпросът на правителството към Конституционния съд е зададен некоректно". Това каза пред БНР доц. Наталия Киселова 
- преподавател по конституционно право. Тя обясни, че във формулировката му има израз "общ надзор за законност", а в 
Конституцията няма такова нещо - там се говори само за надзор. По думите ѝ са смесени функциите да се съди и да се 
разследва. Според нея нуждата от разговор за промени в прокуратурата се признава и от двете страни. Дискусиите, 
инициирани от президента Румен Радев са навременни, уточни тя и добави, че те ще дадат възможност да се чуят повече 
мнения. 
Според съдия Емил Дечев - член на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България, предложението на правителството 
за независим прокурор, който да разследва главния прокурор, не е работещ вариант: 
"Той ще бъде само на думи независим. Неговата зависимост от главния прокурор остава. Той ще бъде избиран и атестиран 
от същите хора от Прокурорската колегия, които са избрали главния прокурор. Срещу него може да бъде образувано 
дисциплинарно производство от същите хора. Той може да бъде командирован в друг район - без негово съгласие". 
В предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" съдия Дечев обясни идеята, представена по време на 
консултациите при президента, съдия от ВКС да може да разследва и да поема казуси, свързани с главния прокурор: 
"Това е по-добрият вариант, защото, ако някога постъпи жалба във ВКС, тя ще бъде разпределена на случаен принцип на 
съдия от Наказателната колегия. Този съдия, за разлика от един т. нар. "независим прокурор", ще има наистина пълна 
независимост от страна на главния прокурор и от страна на Прокурорската колегия в сегашния ВСС". 
Доц. Наталия Киселова уточни, че при такъв вариант трябва да има промяна в Конституцията: 
"В момента само прокурор може да повдига обвинение. Поради тази причина изключението трябва да бъде изрично 
посочено на конституционно ниво". Според нея тази промяна би могла да се осъществи от действащо Народно събрание. 
 
√ Столичният общински съвет одобри новата административна структура на кмета Йорданка Фандъкова 
Столичният общински съвет одобри новата административна структура на кмета Йорданка Фандъкова. Инж. Цветан 
Божинов, ръководил големи обекти в страната и чужбина, ще поеме ресор "Строителство" в Столичната община, съобщи 
Фандъкова: 
"Започнал е своята дейност в "Метрополитен" като млад инженер. Целият му опит е като ръководител на обекти в сферата 
на инфраструктурата и строителството. Работил е както като ръководител на проекти по изграждането на заводи, така също 
и на жилищни комплекси." 
Преди дни Фандъкова обяви, че Кристиян Кръстев ще поеме ресор "Транспорт", Владимир Данаилов поема новия ресор 
"Дигитализация", Ирина Савина ще бъде заместник кмет с ресор "Европейски проекти". Дончо Барбалов ще поеме 
"Финанси" и "Здравеопазване", Албена Атанасова ще бъде заместник кмет по социалната политика. 
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√ БНБ представи брошура на ЕК за правата на европейците при извършване на плащания в ЕС 
Българската народна банка публикува на своята интернет страница брошура на Европейската комисия на тема "Вашите 
права при извършване на плащания в Европа". 
Брошурата съдържа практическа информация в помощ на потребителите, свързана основно със сигурността и таксите при 
изпълнение на платежни операции, както и с новите видове платежни услуги – по предоставяне на информация за сметка 
и по иницииране на плащане. 
Брошурата е изготвена от Европейската комисия в съответствие с изискванията на директива на Европейския парламент и 
на Съвета от 25 ноември 2015 година за платежните услуги във вътрешния пазар. 
Самата брошура може да видите тук. 
 
√ Петролът леко поскъпна в азиатската търговия 
Цените на петрола се повишиха, достигайки близо тримесечен максимум в азиатската търговия след данните за напредък 
в търговските преговори между САЩ и Китай, предаде "Ройтерс". 
Котировките са напът да отчетат трета поредна седмица покачване. 
В азиатската електронна сесия американският лек суров петрол повиши цената си с 8 цента или 0,13 на сто до 61,10 долара 
за барел. 
Лондонският сорт Брент от Северно море поскъпна с 5 цента или 0,08 на сто до 66,59 долара за барел. 
Напредъкът в търговските преговори между двете най-големи световни икономики засили очакванията за по-голямо 
търсене на енергия догодина. 
Вчера Китай обяви списък за освобождаване от вносни мита на шест петролни и химически продукта от САЩ, ден след като 
двете страни обявиха, че първата фаза от споразумението им ще бъде подписана в началото на януари. 
 
 
√ Русия и Украйна са постигнали принципно споразумение за транзита на природен газ от Русия 
Русия и Украйна са постигнали принципно споразумение за транзита на природен газ от Русия, преди изтичането на 
крайния срок на настоящата спогодба - 31 декември. Предстои обаче детайлите да се доработят. 
След цял ден преговори Русия, Европейския съюз и Украйна са подготвили проект на споразумение за природния газ, който 
в близко време ще бъде съгласуван. Това съобщи след края на тристранните преговори в Берлин заместник-председателят 
на Европейската комисия Марош Шефчович, отговарящ за енергийните въпроси: 
"След много интензивните консултации съм доволен да заявя, че постигнахме принципна договореност по всички основни 
елементи, което вярвам, че е много добра и положителна новина за Европа, Русия, Украйна, за газовите пазари и за 
гражданите на всички страни." 
Около 18 процента от годишното потребление на природен газ в Европейския съюз идва от Русия през Украйна, отбелязва 
Франс прес. Шефчович не даде подробности за съдържанието на проектосделката, която предстои да бъде финализирана 
в Москва и Киев, преди да бъде подписана. Руският министър на енергетиката Александър Новак заяви, че се надява тя да 
бъде подписана "много скоро". А от своя страна украинският му колега Олексий Оржел пък каза, че преговорите са 
приближили Русия и Украйна към финално решение. Изтичащото споразумение беше подписано след газовата криза през 
2010-а. Миналата година руският газов гигант "Газпром" е доставил в Европа над 200 милиарда кубични метра прероден 
газ, като 40 на сто от тях са преминали през Украйна, за което страната е получила около три милиарда долара транзитни 
такси. 
 
Investor.bg 
 
√ България е изпълнила всички препоръки на ЕК за ВЕИ и енергийна ефективност 
България е една от малкото страни, които е преизпълнила поставените цели по отношение на ВЕИ, подчерта 
енергийният министър Теменужка Петкова 
България е успяла да изпълни всички препоръки на Европейската комисия относно дела на възобновяемите енергийни 
източници и енергийната ефективност, заяви енергийният министър Теменужка Петкова в изложението си пред експертите 
и депутатите от ресорната комисия към парламента, съобщава БНТ.  
„Така сме моделирали нашия план, за да отговорим на препоръките на ЕК по отношение на ВЕИ“, отбеляза Петкова. 
По отношение на другите поставени цели в областта на природния газ, свързани със създаването на конкуренция, 
интегрирането на българския пазар с европейския и свързаност със съседните страни, министърът съобщи, че също се 
работи в унисон на поставените препоръки на Брюксел. 
„По отношение на доставките на свежо ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй“ можем да кажем, че и тази препоръка е напълно 
изпълнена. Към настоящия момент е одобрен от Агенцията по доставките към ЕС договор за доставка на свежо гориво”, 
подчерта Петкова. 
По нейните думи до края 2021 г. Брюксел ще направи и приеме промени в директивите за енергийната ефективност. 
„България е една от малкото страни, които е преизпълнила поставените цели по отношение на ВЕИ“, добави Петкова. 
В рамките на днешното заседание на комисията в парламента обект на разглеждане е и темата за строителството на АЕЦ 
„Белене“. 
 
 
 
 
 

https://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_download/bs_cust_info_paym_rights_bg.pdf
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√ Обявяват бедствено положение в Перник заради водната криза 
Казусът стигна и до Брюксел 
В Община Перник днес ще бъде обявено бедствено положение заради кризата с водата. Това реши преди дни Кризисният 
щаб в града на извънредно заседание. Досега жителите на общината имаха достъп до течаща вода по 10 часа на ден, от 
днес той ще бъде ограничен, съобщава БНР. 
Според новия график, в различните райони на града и околните села, вода ще има по различно време. В централната 
градска част, кварталите „Изток", „Мошино" и „Тева", както и в по-малките населени места, черпещи вода от язовир 
"Студена", чешмите ще текат от 14 до 22 часа.  
Междувременно водната криза в града стигна и до Брюксел. Българският евродепутат Радан Кънев (ЕНП, "Демократична 
България") внесе в Европейския парламент необходимите подписи за въпрос с устен отговор до ЕК за водната криза в 
Перник, съобщава БНТ. 
Според Емил Радев - евродепутат от ГЕРБ/ЕНП, обаче, тази стъпка може и да навреди на България, тъй като ще се изтълкува 
в контекст, че няма ефект от европейските средства, които се предоставят за страната ни. „Това ще бъде използвано да 
бъде атакувана България“, каза Радев пред БНТ. 
Заради кризата с водата довечера жителите на Перник отново излизат на протест. 
Припомняме, че областта е на воден режим от почти месец. Вчера водоподаването беше отново редуцирано от 
първоначалния план. Преди дни стана ясно, че спират водата и към индустриалната зона на Перник заради ремонта на 
спирателен кран. 
Според доклад на "Софийска вода"  290 литра в секунда, което е 40% от дебита на яз. Студена, отиват за "Стомана Перник", 
които са потребявали 5 пъти повече вода за промишлени нужди, отколкото са заплащали. От МРРБ поръчали доклада, 
който е изготвен между 25 и 29 ноември, когато Перник вече беше на воден режим. Не е ясно обаче от кога датират 
нарушенията и дали и в момента има такива. 
Въпреки липсата на вода в града и прилежащите му села, в КЕВР бе обсъдена и по-висока с 3% цена на водата в Перник от 
следващата година. Окончателно решение ще се вземе от регулатора на закрито заседание в последните дни на 2019 г. 
Вчера обаче регионалният министър Петя Аврамова увери, че повишение няма да има. Тя обясни, че да определи цената 
на водата е законово право на КЕВР, но решението трябва да се въведе след общо събрание на съдружниците във ВиК 
Перник, където държавата има 51% и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще гласува 
против.  
 
News.bg 
 
√ 10 институции ангажират срещу африканската чума 
10 институции ще бъдат ангажирани следващата година в плана на Министерство на земеделието, храните и горите в 
борбата срещу разпространението на заболяването африканска чума през 2020 г. 
Това стана ясно по време на провела се двудневна конференция на тема: "Африканска чума по свинете - изводи, поуки и 
бъдещи действия". 
Планът за следващата година ще включва конкретни мерки и срокове за изпълнението им от отговорните институции и 
разпределение на дейностите между отделни държавни структури за борба с болестта. 
Според проекта ще има подробно описана организация за оповестяване, информиране, реагиране и управление на силите 
и средствата на органите на изпълнителната власт при превенцията. Към 10 институции ще бъдат отправени конкретни 
задачи и срокове. Това са Министерство на земеделието, храните и горите (Българска агенция по безопасност на храните, 
Изпълнителна агенция по горите; Център за оценка на риска по хранителната верига), Министерство на вътрешните работи 
(Главна дирекция "Национална полиция", Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Главна 
дирекция "Гранична полиция"), Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (Държавно 
предприятие "Пристанищна инфраструктура"), Министерство на околната среда и водите ("Национални паркове", 
Регионални инспекции по околната среда и водите, Басейнови дирекции), Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството (Агенция "Пътна инфраструктура"), Министерство на здравеопазването (Регионални здравни 
инспекции), Министерство на финансите (Агенция "Митници"), Министерство на туризма, Областните управители, 
Асоциациите от свиневъдния отрасъл, Български ветеринарен съюз, Националното сдружение на общините/местната 
власт, Ловно-рибарските сдружения и Националният статистически институт.Всички те ще поддържат постоянна връзка за 
координационни действия. 
Планът за следващата година включва и провеждане на мащабна информационна кампания, която включва курсове и 
семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка., включително и 
подобряване на биосигурността в стопанството. 
МЗХГ инициира промени в нормативната уредба, с които да облекчи режима за регистрация на обектите за отглеждане на 
животни за лични нужди, но да се подобри ветеринарномедицинското обслужване, както и да се завишат мерките за 
биосигурност в обектите, както и задълженията на собствениците и местната власт. 
Планът предвижда по-добра координация между БАБХ и Българския ветеринарен съюз, която включва изпълнението на 
мерките от двете страни в случай на епизоотия. Осигуряване, организиране и провеждане на постоянен лабораторен 
контрол при домашни и диви свине, с оглед ранно диагностициране и извършване на надзор за разпространение на 
болестта, е сред другите важни приоритети. 
Засиленият граничен контрол на движението на живи животни и личен багаж на пътниците, пристигащи или транзитно 
преминаващи на/през територията на страната, ще продължи и занапред. 
След като планът бъде изготвен, ще бъде утвърден от Централния епизоотичен съвет. 
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В. Дума 
 
√ Отново спад в земеделието 
За втора поредна година производството в селското стопанство намалява, отчита Националният статистически институт. 
Това става на фона на 1,5 млрд. лв. евросубсидии за сектора. Стойността на произведената продукция в отрасъла през тази 
година възлиза на 8.318 млрд. лв. Това е намаление с 1.7 на сто в сравнение с предходната година и се дължи на спад в 
обемите с 1.9%. Една от възможните причини са лошите климатични условия през последните две години - продължително 
засушаване, както и локални краткотрайни поройни валежи, които предизвикват наводнение. Трябва да се отчете и чумата 
по свинете, която доведе до десетки хиляди изклани животни. Друга причина е неправилното субсидиране, което невинаги 
стига до реалните производители. Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е над 5.7 млрд. лв. Тя 
отбелязва намаление спрямо миналата година с 1.1% в резултат на спад в обемите (-0.8%) и в цените (-0.3%). 
 Най-драстичен е спадът при производството на картофи с 28.1% и други растителни култури - с 23.3%. Производството на 
зеленчуци е намаляло с 0.7%, а на техническите култури с 3.7%, показват още данните на НСИ. Ръст е отчетен при 
производството на зърнените (0.2%) и фуражни култури (12.2%), както и при плодовете (0.6%)., което доказва, че селското 
стопанство се оформя като сектор от латифундистки тип. Спад е отчетен и при продукцията, произведена от 
животновъдството. Нейната стойност достига над 1.9 млрд. лв., като намалението е с 3.6% спрямо миналата година, 
показват данните на НСИ. Намалението се дължи на спад в произведените обеми с 5.6%, който се компенсира от по-
високите цени на яйца, месо и мляко. Броят на селскостопанските животни е намалял с 6.9 на сто, като стойността им 
възлиза на над 1 млрд. лв. Това най-вероятно се дължи на масовото избиване на домашни прасета и на животните в 
няколко свинекомплекса, които бяха засегнати от чумата по свинете. 
 
НОВА ТВ 
 
√ Пореден спад на търговията и употребата на контрабандни цигари у нас  
Нов спад на търговията и употребата на контрабандни цигари у нас. Това отчитат петте най-големи фирми, които 
произвеждат и внасят тютюневи изделия. Според последното проучване - през третото тримесечие на тази година 
контрабандата у нас е 3,3%, което е с 2% по-малко, спрямо третото тримесечие на 2018-а година. Това беше отбеляазано 
и от премиера Бойко Борисов, който в пост в социалната мрежа отчете, че това е най-ниското ниво откакто се провежда 
проучването у нас. 
Проучването е направено в 20 града в страната. Механизма – събиране на кутии за цигари от улици и кошчета за боклук. А 
резултатът показва, че толкова ниски нива на контрабанда на цигари у нас не е имало от 2010-а година. 
Първенците по положителен резултат тази година са Ямбол и Габрово. „Най-обективният критерии- приходите постъпили 
от акциз. За периода януари-ноември тази година са постъпили брутни приходи 2 млрд 501 млн. тази сума е със 177 млн 
над постъпилите приходи за същия период миналата година. 7,7% ръст”, каза директорът на Агенция „Митници” Георги 
Костов. 
И все пак все още има градове, където се търгуват и употребяват контрабандни цигари. В тази част на класацията стоят 
градове като Плевен, Перник, Хасково и Стара Загора. Както и градовете, които са близо до границите на страната ни. „Ясно 
се очертават проблемните зони. Не случайно в градовете до границите са по-големи процентите и всички тези неща са 
обективни”, коментира вътрешният министър Младен Маринов. 
 Че спад на контрабандата има – всички са категорични. Но не всички смятат, че положителната тенденция ще продължи. 
„Само след 1,5-2 години ще започневм отначало. Пак ще имаме контрабанда и пак ще я борим”, коментира депутатът от 
„Обединени патриоти” Емил Димитров – Ревизоро. 
Причината - цените на цитарите трябва да вървят нагоре. А с повишаването на цената, ще се увеличи и контрабандата. 
 
Economy News 
 
√ Пpeвec нa бългapcĸи плoдoвe и зeлeнчyци  
Измecтвaт ли бългapcĸитe плoдoвe и зeлeнчyци ĸoнĸypeнтния внoc, ĸoйтo пoxлyпи poдния пaзap пpeз пocлeднитe гoдини, 
e paнo дa ce ĸaжe. Ho тaзи eceн ĸaтo чe ли бизнecът лeĸo ce oттлacĸвa oт дънoтo пo oтнoшeниe нa тъpceнeтo и пpeдлaгaнeтo 
нa пpecни плoдoвe и зeлeнчyци нa пaзapa. 
Зa пъpви път в нaй-изoбилнитe мeceци, ĸaĸвитo ca ceптeмвpи и oĸтoмвpи, cтaтиcтиĸaтa oтчитa пpeвec нa бългapcĸи плoдoвe 
и зeлeнчyци, ĸoмeнтиpa Ѕіnоr.bg. 
Πpи ĸapтoфитe тaзи eceн нaблюдaвaмe дoминиpaщo мяcтo, ĸaтo poднo пpoизвoдcтвo e нaдxвъpлилo 142 xиляди тoнa. Πo 
дaнни нa Дъpжaвнaтa ĸoмиcия зa cтoĸoвитe бopcи и тъpжищaтa в ĸpaя нa oĸтoмвpи тaзи гoдинa пpeдлaгaнитe нa пaзapa 
ĸapтoфи ca били 142 492 тoнa, дoĸaтo внocът oт Фpaнция пo cъщoтo вpeмe e възлизaл нa 12 087 т., a oт Гepмaния - нa 6 537 
т. Oбщo пpeз гoдинaтa дo ĸpaя нa нoeмвpи oбaчe внocът нa ĸapтoфи възлизa нa 31 xил. тoнa. 
Πpи ябълĸитe cъщo oтбeлязвaмe pъcт, тъй ĸaтo пpeз пocлeднитe гoдини внocът пpeз зимнитe мeceци дo нaчaлoтo нa 
бepитбaтa нa тoзи плoд e изĸлючитeлнo гoлям. Зa пъpви път oбaчe oт нaчaлoтo нa гoдинaтa внocът нa ябълĸитe ce изpaвнявa 
пoчти c пpoизвoдcтвoтo нa бългapcĸитe плoдoвe. Taĸa чe вътpeшнoтo пpoизвoдcтвo e дocтигнaлo 46 354 т, пpи внoc дo ĸpaя 
нa ceптeмвpи oт 42 608 тoнa. Bнocът нa ябълĸи e ocнoвнo oт Ceвepнa Maĸeдoния - 22 811 т., Πoлшa - 11 264 т. и Гъpция 3 
083 т. Πpи ĸpyшитe нaй-гoлям e импopтът oт Гъpция - 1 018 т. и Typция - 312 т. 
Интepecнo e дa ce види ĸaĸвo e билo cъoтнoшeниeтo нa пpeдлaгaнитe бългapcĸи и внocни cтoĸи пpeз ceптeмвpи тaзи 
гoдинa. Πo дaнни нa миниcтepcтвoтo нa зeмeдeлиeтo cъoтнoшeниeтo мeждy пpoдaжбитe нa бългapcĸи дoмaти и дoмaти 
oт внoc e пoĸaзaл лeĸ пpeвec нa бългapcĸитe дoмaти, ĸaтo cъoтнoшeниeтo e 58% ĸъм 42%. 
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Πpи ĸpacтaвицитe poднaтa пpoдyĸция пoчти изцялo e измecтилa внoca, тaĸa чe пpeз ceптeмвpи 99% oт ĸpacтaвицитe ca били 
oт poднитe гpaдини и caмo 1% - oт внoc. Πo-гoлям e oтнocитeлният дял нa пaзapa нa бългapcĸитe ĸapтoфи, ĸoйтo e 82%. 
Πpeдлaгaнитe ĸoличecтвa бългapcĸи ябълĸи cъщo ca cъcтaвлявa 70% oт oбщитe ĸoличecтвa, тъpгyвaни нa пaзapa нa eдpo. 
B пиĸa нa гpoздoбepa дoбpи peзyлтaти имa и пpи тoзи плoд. Дaннитe зa ceптeмвpи coчaт, чe бългapcĸoтo гpoздe и 
cъcтaвлявaлo 80%, пpи 20 нa cтo внoc. Πpи дecepтнoтo гpoздe ocнoвнo e мecтнoтo пpoизвoдcтвo, a внocът e ocнoвнo oт 
Гъpция - 920 т. и Typция - 703 т. 
Bъпpocът e дaли тeндeнциятa нa yвeличeниe пpи зeлeнчyцитe щe ce зaпaзи и пpeз 2020 г., тъй ĸaтo ĸлимaтичнитe пpoмeни 
ce пpeвpъщaт във вce пo-гoлям пpoблeм зa пpoизвoдитeлитe. 
 
„Мениджър Нюз“ 
 
√ Столична община пусна „Зелен билет“ за градския транспорт 
За днес, 20 декември 2019г., Столична община въвежда „зелен билет“ за градския транспорт, съобщиха от институцията. 
Това съобщиха от пресцентъра на Общината. 
Билетът е на стойност от 1 лев и важи за всички линии на градския транспорт на територията на Столична община. 
Мярката се въвежда във връзка с реализирани превишения на средноденонощни стойности на фините прахови частици 
(ФПЧ) на две от автоматичните станции на ИА Околна среда над 200 мкг./куб.м. 
„Зелен билет“ може да бъде закупен от пунктовете на Център за градска мобилност, касите на Столичното метро, както и 
от водачите на превозните средства на градския транспорт и чрез мобилното приложение https://sofia.mpass.bg 
Отново ще има и безплатно паркиране в буферните паркинги към линиите на метрото. Местата са разположени по линиите 
на метрото на бул. “Цариградско шосе“, бул. “Черни връх“, бул. “Ломско шосе“, бул. “Александър Малинов“  и на бул. 
“Драган Цанков“. 
От столична община призовават гражданите, които се отопляват на твърдо гориво при възможност да преминат на 
алтернативно отопление. 
Продължават проверките за източници на замърсяване на въздуха в строителни обекти, пунктове за вторични суровини, 
автомобилни сервизи, както и за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. 
  
√ Испански съд отстрани каталунския регионален лидер за 18 месеца 
Испански съд отстрани днес каталунския регионален лидер Ким Тора от поста за 18 месеца, предаде Ройтерс. 
Висшият съд на Каталуния призна Тора за виновен по обвинение в неспазване на решение на Централната избирателна 
комисия на Испания преди парламентарни избори в страната. Той забрани на ръководителя на каталунското регионално 
правителство да заема държавни постове за период от 18 месеца и му наложи глоба от около 30 000 евро. 
Решението може да бъде обжалвано пред испанския Върховен съд. Това означава, че е възможно да минат месеци до 
окончателното му влизане в сила, когато каталунският регионален лидер ще бъде отстранен от поста. 
Процесът срещу Тора започна миналия месец. Той бе обвинен в поставяне на сепаратистка символика на административни 
сгради в навечерието на парламентарните избори през април тази година. Прокуратурата искаше на Тора да бъде 
забранено да заема държавни постове за 20 месеца. 
 
√ Съветът на ЕС потвърди удължаването на санкциите срещу Русия 
Съветът на ЕС удължи вчера действието на икономическите санкции за отделни области на руската икономика до 31 юли 
2020 г., с което потвърди решението на Европейския съвет, взето миналата седмица, предаде БТА. 
Удължаването на санкциите следва оценката, представена от президента на Франция Еманюел Макрон и канцлера на 
Германия Ангела Меркел за изпълнението на споразуменията от Минск. Заради непълното досега изпълнение на 
споразуменията, Европейският съвет единодушно реши да удължи санкциите. 
Наложените санкции са насочени към финансовия сектор, енергетиката и отбраната, както и към изделията с двойна 
употреба. Първоначално те бяха въведени на 31 юли 2014 г. за една година в отговор на действията на Русия в Украйна, и 
бяха допълнени през септември същата година, се отбелязва в съобщение на Съвета на ЕС. 
Икономическите санкции, чието действие е удължено, включват ограничаване на достъпа до първичните и вторичните 
капиталови пазари на ЕС на пет големи руски държавни финансови институции и техните мажоритарно притежавани 
дъщерни дружества извън ЕС, както и на три големи руски енергийни дружества и три дружества в областта на отбраната; 
налагане на забрана за износ и внос на оръжия; забрана за износ на изделия с двойно предназначение за военна употреба 
или за военни крайни потребители в Русия; ограничаване на достъпа на Русия до определени чувствителни технологии и 
услуги, които могат да бъдат използвани за проучвания и производство на петрол. 
 
√ "Уолстрийт джърнъл": С импийчмънта демократите може да допринесат за преизбирането на Тръмп  
Демократите в Камарата на представителите в САЩ гласуваха за импийчмънт на президента Доналд Тръмп, но като 
изключим одобрителните реакции на медиите, какво постигнаха те? Не успяха да убедят страната в правотата на 
действията си; поставиха нов, нисък стандарт за президентски импийчмънт; Тръмп ще бъде оправдан в Сената, а 
демократите може би дори му помогнаха да бъде преизбран догодина. Поздравления за "Съпротивата", пише в 
редакционна статия в. "Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА. 
Ентусиазираният от импийчмънта печат ще заклейми републиканците, че ги е страх от Тръмп или че са морални 
продажници. Само че проблемът не е дали републиканците имат чиста или гузна съвест. Проблемът са слабите аргументи 
и непочтеният начин, по който демократите подходиха към случая, коментира американският ежедневник. 

https://sofia.mpass.bg/
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Процесът в Камарата на представителите бе несправедлив. Демократите в комисията по разузнаването отхвърлиха 
предложените от Републиканската партия свидетели, в комисията по правните въпроси не позволиха на републиканците 
да организират свои изслушвания и действаха припряно, за да приключат по-бързо дебатите и гласуването. 
По същество демократите се вкопчиха в един безразсъден външнополитически ход на Тръмп и го изопачиха до обвинения 
в корупция и изнудване. Показателно е, че основанията за импийчмънт не включваха обвинения в конкретни 
престъпления, а вместо това бяха абстрактни твърдения за "злоупотреба с власт" и "възпрепятстване на работата на 
Конгреса", отбелязва "Уолстрийт джърнъл". 
Само ден след гласуването в Камарата на представителите процедурата по импийчмънт прерасна от безумие във фарс, 
добавя в друга редакционна статия американското издание. 
Председателката на долната камара на Конгреса Нанси Пелоси сега заплашва да задържи предаването на обвиненията в 
Сената, докато горната камара не приеме условия по процеса, които тя и лявата й фракция смятат за адекватни. 
Американската конституцията дава на Камарата на представителите право да гласува импийчмънт, а на Сената - да отсъди 
по импийчмънта. Пелоси обаче иска да използва обвиненията, които долната камара прокара, за да принуди горната да 
направи каквото тя иска. Целта, изглежда, е процесът в Сената да се превърне във второ разследване за импийчмънт с 
надеждата да изскочи нещо ново и републиканците да бъдат принудени да отстранят Тръмп от президентския пост, 
коментира "Уолстрийт джърнъл". 
Не това обаче са целели бащите основатели, когато са измислили процеса в Сената, който трябва да съди президента въз 
основа на обвиненията, одобрени от Камарата на представителите, допълва вестникът. 
 
Еconomic.bg 
 
√ Днес британският парламент ще гласува споразумението за Brexit 
Правителството на Борис Джонсън иска документът да бъде напълно ратифициран до 9 януари 
Днес британският парламент ще гласува споразумението, договорено от премиера Борис Джонсън с ЕС, за излизането на 
Великобритания от Блока, пише Reuters. Британският лидер заяви, че така ще изпълни обещанието си да „подготви Brexit 
за Коледа“. 
След като претърпя няколко тежки загуби в предишния парламент, благодарение на предсрочните парламентарни избори 
от миналия четвъртък Джонсън сега има голямо мнозинство. Именно затова той би трябвало да се сблъска със слаба 
опозиция от страна на депутатите при приемането на закона за изпълнението на най-голямата външнополитическа и 
търговска промяна във Великобритания от над 40 години насам. 
Правителството на Джонсън също така определи цялостен график за ратифицирането на споразумението за Brexit. 
Кабинетът в Лондон планира да прокара в Камарата на общините (Долната камара на британския парламент) сделката за 
излизане от ЕС до 9 януари най-късно. Това ще осигури около три седмици за ратифицирането на сделката от Камарата на 
лордовете, където правителството няма контрол върху дневния ред. Установена практика е Камарата на лордовете 
(Горната камара) да не блокира политики, които са залегнали в предизборната програма на правителството. 
 
√ Газовата борса тръгва от първия работен ден догодина 
Спот пазарът предлага търговия „в рамките на деня” и „ден напред”, ще се сключват и дългосрочни сделки до 5 години 
„Газов хъб Балкан“ ЕАД открива многостранна търговия на организирания борсов пазар на синьо гориво у нас на 2 януари 
2020 г. Краткосрочният (спот) сегмент на платформата ще предлага търговия „в рамките на деня“ и „ден напред“, както и 
продукти за нуждите на балансиране на мрежата на операторите на газопреносни мрежи. 
За удобство на членовете на платформата ще се предлагат и комбинация от няколко поредни дни, като например продукти 
„уикенд”, отделни дни и комбинации от тях. 
Търговията ще се осъществява на анонимен принцип съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 312/2014. 
Дългосрочният сегмент на платформата за търговия ще предлага продукти, търгуеми на средносрочна и дългосрочна база 
на анонимен принцип, както следва: 

• Месечни (до 60 месеца напред); 

• Тримесечни (до 12 тримесечия напред); 

• Годишни (до 5 календарни години напред). 
Брокерската услуга дава възможност за сключване на договори за покупка на газ от страна на крайни клиенти/крайни 
снабдители, пряко присъединени към газопреносната система на България, без за тях да възникват разходи за членство на 
платформата за търговия и без да има нужда да получават достъп до услугите по достъп и пренос през мрежата. 
Брокерската услуга също ще предостави и средата за администриране на договорите, сключени преди 2 януари 2020 г. с 
предмет покупко-продажба на природен газ за период след 1.1.2020 г., по-малък или равен на една година, в изпълнение 
изискванията на чл. 176, ал. 3 от Закона за енергетиката. 
Във връзка с горното, „Газов хъб Балкан“ ЕАД стартира регистрация на участниците в тези сегменти. 
 
В. Банкерь 
 
√ Путин е отворен за промяна на руската конституция  
Руският президент Владимир Путин каза днес, че е отворен за възможността да бъде променена руската конституция, 
включително за предложения да се увеличат правомощията на парламента и да се ограничи броят на президентските 
мандати, които може да заема един човек, предаде Ройтерс. 
Въпросът за конституционна промяна в Русия се следи внимателно заради спекулации относно политическите амбиции на 
67-годишния Путин, отбелязва агенцията. Той е на власт вече 20 години - като президент или премиер - и трябва да се 
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оттегли през 2024 г., когато ще изтече четвъртият му президентски мандат. Според сегашната конституция, която забранява 
повече от два последователни президентски мандата, Путин не може веднага да се кандидатира отново за следващ 
мандат. 
Критици го обвиняват, че замисля как да остане на власт и след 2024 г., като предполагат, че той може да промени 
конституцията, за да има право да се кандидатира отново за президент; да прехвърли правомощия на парламента и да 
стане премиер с по-голяма власт или да стане ръководител на нова съюзна държава, съставена от Русия и съседна Беларус. 
Днес Путин каза, че е отворен към идеята за конституционна промяна, защото формулировката за поредните мандати 
"смущава някои политолози и обществени дейци". Той добави обаче, че този въпрос трябва да се обмисли внимателно. 
"Едно нещо, което може да бъде променено за тези (президентските) мандати, е да се премахне уточнението за 
"последователни" (мандати). Вашият покорен слуга вече служи два мандата, след това напусна тази длъжност, и имаше 
конституционно право да се върне на поста президент, защото това вече не бяха два последователни мандата", напомни 
той за пътя, който извървя начело на Русия. 
По този повод шефката на спонсорирания от държавата руски тв канал RT (Ар Ти) Маргарита Симонян обърна внимание, 
че това изявление на руския президент, който не казва нищо случайно, е добре премислено и че той всъщност е решил да 
се оттегли от президентството, предаде Франс прес. 
Отговаряйки на друг въпрос, Путин изрази мнение, че бъдещите поколения ще дадат оценка на неговата дейност начело 
на Русия. "Мисля, че за нас, съвременниците, и за мене лично това не е въпрос, на който трябва да отговарям. . . Хората в 
бъдещето трябва да оценят какво бе направено за страната". 
"Мисля, че общественото мнение в този смисъл е най-добрият показател и то ще даде оценка. Но това е за в бъдеще", каза 
Путин, като не изключи, че е възможно и да не е успял да свърши нещо. 
Президентът обърна внимание също така, че оценките, които му дават в чужбина, не влияят за отстояването на 
фундаменталните интереси на Руската федерация. Той каза, че отдавна е свикнал "да се отнася по съответен начин" към 
изказванията на различни политически дейци в различни страни за него и за Русия. 
"Аз зная какви са интересите на моята страна. Каквото и да говори някой за мене, това няма абсолютно никакво значение 
в сравнение с фундаменталните задачи, от решаването на които е заинтересована Русия. Но ние, естествено, разбираме 
това, слушаме и го отчитаме в своята работа", подчерта Путин. 
 
√ Управляващите в Полша склонни да се откажат от спорния закон за съдебната система 
Управляващата партия на Полша "Право и справедливост" намекна в четвъртък, че може да отмени противоречивия закон, 
който доведе до масови улични протести, предаде "Евронюз". 
Той бе върнат на правната комисия след разгорещени дебати в парламента и пореден протест в четвъртък. 
Ако бъде приет в сегашната си форма, законодателството ще позволи на правителството да уволнява съдии. 
Полша може в крайна сметка да напусне Европейския съюз поради планове на управляващите националисти, които биха 
позволили на съдиите да бъдат уволнени, ако поставят под въпрос легитимността на съдебните реформи на 
правителството, заяви преди дни Върховният съд. 
Съдът обяснява, че плановете могат да противоречат на европейското законодателство и да изострят съществуващото 
напрежение между управляващата от Брюксел и Полша. 
 

 

https://news.bg/int-politics/polsha-mozhe-da-napusne-es-preduprezhdava-varhovniyat-sad-na-stranata.html

