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Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 
 
 

БНР 
 
√ Covid криза: Компании в риск да затворят поради недостиг на персонал 
Около 10% от заетите у нас са били карантинирани от началото на Covid кризата 
След икономическите загуби и свитите производствени обеми здравната криза удари и върху персонала на компаниите. 
Заради карантината някои предприятия вече са изправени пред риска да затворят, поради недостиг на работна сила, 
предупреждават представителите на бизнеса. 
300 000 работници и служители или около 10% от заетите у нас са били карантинирани от началото на Covid кризата. 27 
000 са болничните, издадени заради коронавируса. 
Според бизнеса данните показват, че някои дори са минали през карантината по два пъти, а малка част от 
карантинираните удостоверяват състоянието си чрез лекар. 
Това пък не позволява на работодателите да предприемат мерки за заместването на отсъстващите, казва Добрин Иванов 
от Асоциацията на индустриалния капитал: 
"Има един период на голяма неизвестност, в който работодателят е изправен пред избора или да допуска контактни 
лица на работните им места с риск те да са заразоносители, да разпространяват заразата, или работните места просто да 
бъдат оставени без работници по решение на работодателя“. 
Така някои предприятия вече се принуждават под натиска на разпространението на заразата да затварят производства 
заради липсата на персонал. И ако този процес все още е в началната си фаза, работодателите не изключват обострянето 
на риска в следващите седмици заради пика на пандемията: 
“Очаквам наистина в близко бъдеще това да създаде големи трудности в голяма част на предприятията и някои от тях да 
прекъснат работа заради липса на работна сила“. 
Поредният удар върху бизнеса засяга предимно промишленото производство и непрекъснатия производствен цикъл, 
където дистанционната работа и големите отстояния на работните места са невъзможни. 
Репортажа на Наталия Ганчовска предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.  
 
News.bg 
 
√ 300 000 работници са били карантинирани от началото на Covid кризата  
300 000 работници и служители или около 10% от заетите у нас, са били карантинирани от началото на Covid кризата. 27 
000 са болничните, издадени заради коронавируса. Това каза Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал 
в ефира на БНР. 
Поредният удар върху бизнеса засяга промишленото производство и непрекъснатия производствен цикъл, където 
дистанционната работа и големите отстояния на работните места са невъзможни. 
По думите му на този фон предприятия са поставени пред риска да прекъснат работа заради липсата на персонал, 
предупредиха от бизнеса. 
Според него другият проблем пред бизнеса е липсата на ясен регламент за карантиниране на контактните и на 
заболелите. 
В периода на изчакване на действията на здравните власти работодателят трябва сам да решава. Да допуска контактни 
лица на работните им места с риск те да са заразоносители, да разпространяват заразата или работните места просто да 
бъдат оставени без работници по решение на работодателя, казва още Иванов 
Припомняме, вчера социалният министър Деница Сачева заяви, че до края на седмицата ще стане ясен новият 
механизъм, по който държавата ще плаща компенсации на работници, засегнати от затварянето на икономически 
сектори. 
По думи на Сачева се работи по два варианта - единият е даване на двойно обезщетение за безработица в размер на 24 
лева, а другият предвижда 80% от осигурителния доход без участие на работодател. 
 
 
 
 

https://bnr.bg/post/101368449
https://news.bg/finance/obmislyat-dva-varianta-za-covid-kompensatsii-na-rabotnitsi.html
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В. Сега 
 
√ Всеки десети работещ българин е бил под карантина заради вируса 
От общо 300 000 изолирали се само 27 000 са взели отпуск по болест 
300 000 работници и служители или около 10% от заетите у нас, са били карантинирани заради среща с коронавируса. 
Принудителното изолиране на хора, което взима все по-застрашителни размери заради неудържимото разрастване на 
заразата, вещае тежки проблеми в икономиката, алармира бизнесът. "Все повече предприятия са поставени пред риска 
да спрат заради отсъстващ персонала, като най-тежък е ударът върху големите промишлени предприятия, в които 
дистанционната работа и разреждането на работните места са невъзможни, обясни пред БНР Добрин Иванов, 
изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България: 
Нещата се усложняват допълнително от т.нар. самоизолиране. Поради куп неуредици с тестове, джипита и т.н. много 
хора сами решават да си останат вкъщи - вкл. и не защото се чувстват зле, а за да не сеят вируси, тъй като са контактували 
със заразен близък. Работдателите често проявяват разбиране и разрешават по телефона човекът да отсъства. Но няма 
как да разберат дали работникът наистина трябва да "пази стаята" или просто симулира, за да си даде почивка.  Факт е, 
че огромният процент самокарантинирали се не разполагат с предписания от РЗИ и от личния лекар и едва 27 000 от 
отсъствалите заради коронавирус са представили болнични листове. 
Бизнесът иска по-ясни правила за изолирането на контактните и на заболелите. На директорите в предприятията все по-
често  се налага сами да решават дали да допускат контактни лица на работните им места с риск те да разнасят 
инфекцията, или да намаляват и спират производството заради недостиг на персонал", обясни Добрин Иванов.  
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Бизнес под риск: 300 000 работещи са били карантинирани 
Поредният проблем засяга промишленото производство и непрекъснатия производствен цикъл  
10% от работещите у нас са били карантинирани от началото на коронакризата. Това са 300 000 служители, а 27 000 са 
болничните, издадени заради коронавируса. Това съобщи Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал, 
цитиран от БНР. 
По думите му по този начин предприятия са поставени пред риска да прекъснат работа заради липсата на персонал. 
Поредният проблем за бизнеса засяга промишленото производство и непрекъснатия производствен цикъл, където 
дистанционната работа и големите отстояния на работните места са невъзможни. 
"Очаквам наистина в близко бъдеще това да създаде големи трудности в голяма част от предприятията и някои от тях да 
прекъснат работа заради липса на работна сила", каза още браншовикът. 
Друга пречка за бизнеса е липсата на ясен регламент за карантиниране на контактните и на заболелите. За периода на 
изчакване на действията на здравните власти работодателят трябва сам да решава. 
"Да допуска контактни лица на работните им места с риск те да са заразоносители, да разпространяват заразата или 
работните места просто да бъдат оставени без работници по решение на работодателя", казва още Иванов. 
 
В. Монитор 
 
√ Около 10% от заетите у нас били под карантина от началото на Covid кризата  
300 000 работници и служители или около 10% от заетите у нас, са били карантинирани от началото на Covid кризата. 27 
000 са болничните, издадени заради коронавируса, събщи, Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал, 
цитиран от БНР. 
По думите му, по този начин предприятия са поставени пред риска да прекъснат работа заради липсата на персонал. 
Поредният проблем за бизнеса засяга промишленото производство и непрекъснатия производствен цикъл, където 
дистанционната работа и големите отстояния на работните места са невъзможни. “Очаквам наистина в близко бъдеще 
това да създаде големи трудности в голяма част от предприятията и някои от тях да прекъснат работа заради липса на 
работна сила“, каза още браншовикът. 
Друга пречка за бизнеса е липсата на ясен регламент за карантиниране на контактните и на заболелите. За периода на 
изчакване на действията на здравните власти работодателят трябва сам да решава. “Да допуска контактни лица на 
работните им места с риск те да са заразоносители, да разпространяват заразата или работните места просто да бъдат 
оставени без работници по решение на работодателя“, казва още Иванов. 
 
Dnes.bg 
 
√ 10% от служителите са били под COVID карантина  
10% от работещите у нас са били карантинирани от началото на Covid кризата. Това са 300 000 служители, а 27 000 са 
болничните, издадени заради коронавируса. Това събщи Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния капитал, 
цитиран от БНР. 
По думите му по този начин предприятия са поставени пред риска да прекъснат работа заради липсата на персонал. 
Поредният проблем за бизнеса засяга промишленото производство и непрекъснатия производствен цикъл, където 
дистанционната работа и големите отстояния на работните места са невъзможни. "Очаквам наистина в близко бъдеще 
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това да създаде големи трудности в голяма част от предприятията и някои от тях да прекъснат работа заради липса на 
работна сила", каза още браншовикът. 
Друга пречка за бизнеса е липсата на ясен регламент за карантиниране на контактните и на заболелите. За периода на 
изчакване на действията на здравните власти работодателят трябва сам да решава. "Да допуска контактни лица на 
работните им места с риск те да са заразоносители, да разпространяват заразата или работните места просто да бъдат 
оставени без работници по решение на работодателя", казва още Иванов. 
 
Pariteni.bg 
 
√ 300 000 работници са били под карантина от началото на пандемията 
27 000 са болничните, издадени заради коронавируса  
300 000 работници и служители или около 10% от заетите у нас, са били карантинирани от началото на Covid кризата. 
27 000 са болничните, издадени заради коронавируса. Това каза Добрин Иванов от Асоциацията на индустриалния 
капитал в ефира на БНР. 
На този фон предприятия са поставени пред риска да прекъснат работа заради липсата на персонал, предупредиха от 
бизнеса. 
Поредният удар върху бизнеса засяга промишленото производство и непрекъснатия производствен цикъл, където 
дистанционната работа и големите отстояния на работните места са невъзможни, посочи Добрин Иванов. 
“Очаквам наистина в близко бъдеще това да създаде големи трудности в голяма част от предприятията и някои от тях да 
прекъснат работа заради липса на работна сила“. 
Другият проблем пред бизнеса е липсата на ясен регламент за карантиниране на контактните и на заболелите. 
В периода на изчакване на действията на здравните власти работодателят трябва сам да решава. 
“Да допуска контактни лица на работните им места с риск те да са заразоносители, да разпространяват заразата или 
работните места просто да бъдат оставени без работници по решение на работодателя“, казва още Иванов. 
Припомняме, вчера социалният министър Деница Сачева заяви, че до края на седмицата ще стане ясен новият 
механизъм, по който държавата ще плаща компенсации на работници, засегнати от затварянето на икономически 
сектори. 
По думи на Сачева се работи по два варианта - единият е даване на двойно обезщетение за безработица в размер на 24 
лева, а другият предвижда 80% от осигурителния доход без участие на работодател. 
 
 

 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
 
БНР 
 
√ Второ четене на промени в закона за извънредното положение 
Парламентът ще обсъди на второ четене промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение. Сред тях е предложението да се удължи с шест месеца срокът на валидност на изтичащите до 31 януари 
догодина документи за самоличност. 
На първо четене то беше прието единодушно от народните представители. Досега този текст в закона се отнасяше за 
личните карти, които изтичат до 31 октомври тази година. 
За срока на удължаване на личните карти и паспорти са валидни идентификационни документи за самоличност в 
Република България, а в чужбина в условията на реципрочност. По искане на лицето нова лична карта и паспорт могат да 
се издават и преди изтичането на удължения срок. 
Със законопроекта се създава възможност за българските граждани, чиито паспорти и лични карти са с удължена 
валидност, да могат в условията на пандемия да напускат държавата, която пребивават и да се завърнат в България. 
Предвижда се чужденец, който е влязъл на територията на страната по законоустановения ред, да може да напуска 
България в рамките на удължения срок на валидност на документа за самоличност и при условие, че му е осигурен 
транзит за държавата на крайната му дестинация. 
В петъчния контрол ще участват вицепремиерите Марияна Николова и Екатерина Захариева и четирима министри. 
 
√ Здравният министър: Зелени коридори за хронично болните и възрастните 
Нещата, които предстои да се случат в България са предвидими. Единственото допълнително, което считаме за 
целесъобразно е осигуряването на зелени коридори на хората с хронични заболявания, хората над 65 г., за тях трябва да 
помислим. Това заяви пред бТВ здравният министър Костадин Ангелов. 
Въпросът е да усилим здравната система, болниците да са подсигурени, подчерта Ангелов. Заболяването вече се 
разпространява дифузно, ние можем само да контролираме неговото разпространение, като използваме маски, 
спазваме дистанция и отстояние и дисциплина, обясни за пореден път здравният министър. 
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Благодаря на гражданите, които спазват мерките, те помагат на лекарите и медиците в болницата, на цялото общество, 
помагат на България, каза още Ангелов. 
Говорих с премиера, днес сме се чували повече от 10 пъти, обсъждали сме най-различни проблеми. Винаги сме го 
лекували по един и същи начин. Негови са думите: каквото е за всички, такова е и за мен, каза Ангелов. 
По-рано здравният министър предупреди, че навлизаме в изключително сериозна фаза на епидемията и препоръча да се 
избягват струпвания на множество хора на едно място. 
 
√ Нови мерки за борба с коронавируса в Русе и Разград 
От Областния оперативен щаб в Русе наложиха нови ограничителни мерки. Причината за това е повишената четири пъти 
заболеваемост през последната седмица. 
След София-град, София-област и Търговище Русе се оказа на четвърто място по брой заразени с корона вирус. Това 
накара Щаба да ограничи работното време на  игрални зали и заведения за хранене и развлечения, които няма да 
обслужват клиенти в диапазона от 23.30 до 06.00 ч. През деня в този тип заведения, както и в молове и търговски 
центрове няма да бъдат допускани лица до 18-годишна възраст без придружител. 
Въвежда се "зелен коридор" за хранителните магазини и аптеките и от 9 до 11 часа няма да бъдат допускани хора на по-
млада възраст от 60 години. 
„Идеята на целия оперативен щаб е, ако може най-лошото да мине през следващите две седмици, този месец, и 
декември да може да бъде посрещнат нормално от хората“, каза зам. областният управител Свилен Иванов и допълни, 
че се забраняват всички пазари за употребявани вещи и се затварят пенсионерските и танцови клубове. Всичко това 
обаче няма да важи за спортните прояви и тренировките. 
От днес до края на месеца в област Разград няма да се допускат външни лица в специализираните институции за 
социални услуги, в детските домове и в домовете за възрастни към системата на социалните грижи. 
Областният кризисен щаб забранява групови празненства на закрито. Ограничава се провеждането на пазари за стоки 
втора ръка и ежеседмични пазари в населените места. 
 
√ Храните в световен мащаб поскъпват за пети пореден месец 
През октомври световните цени на храните се повишиха за пети пореден месец, възстановявайки се напълно от ценовия 
шок, причинен от глобалната пандемия на коронавирус, като те нарастват в повечето сектори, съобщи в четвъртък 
агенцията на ООН за храните, цитирана от Ройтерс. 
Ценовият индекс на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН, който измерва месечните промени в 
цените на кошница от стоки, включваща зърнени култури, маслодайни растения, млечни продукти, месо и захар, се 
повиши през октомври до 100,9 пункта от 97,8 пункта през септември, достигайки най-високо ниво от началото на 
годината (от януари 2020г.). 
 

 
Ценови индекс на храните на FAO 

https://bnr.bg/horizont/post/101368485/ministar-angelov-1700-flakona-remdesivir-pristigat-dnes
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Базираната в Рим организация посочи също така, че реколтата от зърнени култури в световен мащаб вероятно ще 
достигне рекордно ниво през 2020 година, въпреки че FAO леко занижи предишните си прогнози. 
Индексът на цените на зърнените култури на агенцията скочи със 7,2% през октомври в сравнение с предходния месец и 
вече е с 16,5% над нивото година по-рано. 
Експортните цени на пшеницата се повишиха на фона на свиването на доставките, докато царевицата поскъпна до най-
високи нива от повече от шест години насам в резултат на силно търсене от Китай. Цените на фуражния ечемик и соргото 
също се повишиха през октомври, докато за разлика от тях оризът поевтиня до най-ниски нива от 7 месеца. 
Средните цени на захарта се повишиха със 7,6% през миналия месец и се увеличиха с 9,3% спрямо октомври 2019 г. в 
резултат най-вече на перспективите за по-ниско производство на захар както в Бразилия, така и в Индия, двете най-
големи страни-производителки, поради валежите там, които бяха под средното ниво. 
Индексът на млечните продукти пък се покачи с 2,2% в рамките на месец октомври, като всички сегменти от сектора 
регистрираха повишения и най-забележимо това беше при сиренето. 
Индексът на цените на растителното масло се покачи през октомври с 1,8%, главно благодарение на по-високите 
котировки на палмово и соево масло, докато рапичното масло поевтиня на фона на несигурността относно търсенето в 
Европейския съюз. 
Индексът на месото обаче не потвърди растящата тенденция при останалите храни, отбелязвайки през октомври спад с 
0,5% спрямо септември, като това е деветия месечен ценови спад от началото на годината и с 10,7% под нивото през 
октомври 2019 г. Понижението е факт с оглед на поредно поевтиняване на свинското месо заради забраната на Китай за 
внос от Германия след откриването на африканска чума по свинете в най-голямата европейска икономика. 
 

 
Ценови индекси на отделните категории храни 

 
FAO ревизира прогнозата си за зърнените култури за сезона през 2020 г. за втори пореден месец, като я намали с почти 
13 милиона тона, отразявайки занижените очаквания за глобалния добив. 
Въпреки това намаление обаче агенцията към ООН все още очаква рекордна реколта тази година от 2,75 милиарда тона, 
което е с 1,6% повече от нивата през 2019 година. 
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"Перспективите за реколтата от зимна пшеница през 2021 г., която вече се засява в северното полукълбо, като цяло са 
силни, отразявайки очакванията на увеличение на насажденията в отговор на по-високите цени в няколко основни 
страни производители, особено в ЕС", отбеляза FAO. 
Прогнозата за употребата на зърнени култури в световен мащаб през 2020/2021 г. беше определена на 2,745 милиарда 
тона, което е с 1,9% повече от нивото през 2019/2020г. 
Прогнозата за световните запаси от зърнени култури към края на сезоните през 2021 г. е 876 милиона тона, което е с 13,6  
милиона тона по-малко от предходната оценка, публикувана от FAO през миналия месец. 
 
√ Биткойн поскъпна над 15 000 долара за пръв път от януари 2018г. 
Биткойн продължава да поскъпва рязко за втори пореден ден след президентските избори в САЩ, преодолявайки 
нивото от 15 000 щатски долара за пръв път от януари 2018 година. 
През днешната търговия най-известната криптовалута се повишава с близо 9%, поскъпвайки към 15 290 долара, което е 
нейното най-високо ниво от януари 2018 година. Само няколко седмици по-рано - през декември 2017 година - биткойн 
успя да поскъпне до рекордно ниво от около 20 000 долара, преди обаче да отбележи сериозен ценови срив. 
В рамите на последните два дни на търговия след проведените във вторник президентски избори в САЩ биткойн 
поскъпна с над 11 на сто. 
Продължават да поскъпват и останалите криптовалути, като една от причините за това всеобщо възходящо движение е 
решението преди време на компанията за онлайн разплащания PayPal да позволи на своите потребители да използват 
дигиталните валути. 
Силното възходящо движение на биткойн и на криптопазара като цяло  се дължи и на солидния инвеститорски риск-
апетит на пазарите на акции от началото на седмицата насам. 
Важна подкрепа за поскъпването оказва и факта, че все повече централни банки по света започват да обмислят 
въвеждането на цифрови валути като разплащателно средство, подсилвайки идеята за широко приспособяване на 
блокчейн технологията. 
Така например ЕЦБ обмисля въвеждането на "дигитално евро". Трябва обаче да се има предвид, че повечето официални 
парични власти са извънредно критични към недържавни цифрови валути като биткойн. 
Също така изглежда, че глобалната несигурност във връзка със световната коронавирусна пандемия и около изхода от 
изборите в САЩ през последните няколко дни карат някои инвеститори да търсят валутна алтернатива в биткойн и в 
останалите криптовалути. 
Междувременно трудността за добив, известен като "копаене", на най-популярната криптовалута падна до най-ниското 
ниво от юни насам. Трудността при копаенето на биткойн регистрира във вторник най-големият си процентния спад след 
увеличаването на машините за копаене ASIC през 2012 г. 
Относителна мярка за количеството ресурси, необходими за добив на нови биткойни, спадна приблизително с 16%, 
което означава, че доходността на т.нар. "миньори" ще нарасне. 
Според данни на BTC.com трудността е спаднала до 16,787 трилиона, най-ниското ниво от юни насам. Тъй като цената на 
биткойна нараства значително през последните няколко месеца и количеството енергия, необходимо за добива на нови 
биткойни, намалява, се очаква увеличаване на маржовете на печалба за ефективни миньори. 
 

Графика на биткойн / щатски долар 

 
 
 

https://bnr.bg/post/101360547
https://bnr.bg/post/101360547
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Investor.bg 
 
√ Директорите на БФБ преминаха конкурса и ще бъдат преизбрани 
Единствената промяна в ръководството е, че Радослава Масларска заема мястото на Любомир Бояджиев по 
линията на БАЛИП 
Настоящият Съвет на директорите на  „Българска фондова борса“ АД ще бъде преизбран за нов 5-годишен мандат, става 
ясно от поканата за общо събрание на акционерите. През юли Министерството на финансите като основен акционер спря 
преизбирането, защото ръководството трябваше да бъде избрано след конкурс. 
Единствената промяна е, че Радослава Масларска заема мястото на Любомир Бояджиев в Съвета на директторите по 
линията на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП). В момента Масларска е 
председател на БАЛИП и изпълнителен директор на ИП „Елана Трейдинг“ АД. 
Местата си в Съвета запазват Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов и Христина Пендичева. Пендичева е 
представител на Министерството на финансите, като работи в него от 2011 г. като държавен експерт в дирекция 
„Регулация на финансовите пазари“. 
Така на практика в ръководството на „Българска фондова борса“ има пълна приемственост и тя вероятно ще продължи с 
вече обявените мерки, като създаване на клирингова къща, развитие на пазара за растящи компании BEAM, развитие на 
електроенергийната борса, която е дъщерно дружество, и други. 
Нетната печалба на „Българска фондова борса“ АД се увеличава с 12% на годишна база до 1,4 млн. лв. за деветмесечието 
на 2020 г. Тя е подкрепена от приходите от дивиденти от 2,2 млн. лв. от енергийната борса (увеличение с около 0,5 млн. 
лв.), но разходите за дейността се увеличават с 363 хил. лв. Приходите от продажби в неконсолидирания отчет са почти 
без промяна - 1,325 хил. лв. за януари-септември 2020 г. спрямо 1,305 хил. лв. за същия период на 2020 г. 
Акциите на „БФБ“ АД поевтиняват с 18% на годишна база до 4,1 лв. за акция и 27 млн. лв.пазарна капитализация. 
Разпределен е и брутен дивидент от 0,0306 лв. на акция. 
 
√ От какво още зависят изборите за президент в САЩ? 
Ситуацията в колебаещите се щати е изключително напрегната, а в Джорджия Тръмп има преднина от само 1700 
гласа 
В рамките на истински предизборен трилър Джо Байдън е напът да премине финалната линия, но състезанието все още 
не е решено. След триумфа му в Мичиган и Уисконсин в сряда вечерта само гласовете на няколко гласоподаватели 
разделят кандидата за президент на Демократическата партия от влизането му в Белия дом - поне според очакванията на 
AP и Fox. Те считат, че Байдън е спечелил Аризона, което означава, че кандидатът на Демократическата партия ще трябва 
да спечели само още един от все още броящите гласовете щати. За други големи американски медии като CNN обаче 
надпреварата за Аризона все още не е привършила, макар че там демократът води с почти 70 000 гласа. Ето най-важните 
моменти: 
Джо Байдън има добри шансове 
В надпреварата за президентските избори в САЩ Байдън се приближава все по-близо до победата. В особено важния 
щат Пенсилвания (20 електора) той напредна силно срещу републиканския президент Доналд Тръмп в четвъртък срещу 
петък. В Джорджия (16 електора) според доставчика на данни Edison Research Байдън на практика има равен резултат с 
Тръмп. Той, от своя страна се приближи до Байдън в Аризона (11 електора). Според повечето преброявания Байдън има 
253 сигурни електора, а Тръмп има 214. За победа са необходими 270. 
Изчакването на Невада 
В щата Невада, който може да реши президентските избори в САЩ, Байдън е с малко под 12 000 гласа пред Тръмп. Едва 
в петък вечерта по българско време трябва да има нова информация за състоянието на преброяванията. Властите 
посочиха в сряда (местно време), че документите за гласуване, изпратени по пощата навреме и пристигащи до късния 
следобед на 10 ноември, все още са валидни. Актуализациите за състоянието на надпреварата ще се правят публично 
всеки ден в 9 ч. сутринта местно време (19 ч. българско време).  
Преброяването в Аризона 
За AP и Fox едно е ясно: Джо Байдън печели гласовете на електората в Аризона. CNN и ABC обаче все още не са сигурни и 
все още не са направили окончателна прогноза. Понастоящем се очакват резултатите от някои окръзи. 
Решението на AP и Fox говори категорично в полза на Байдън, тъй като тези прогнози („Calls“) се правят само когато 
експертите по изборите не виждат повече шансове за опонента. Но дори това не е гаранция за Байдън и демократите. 
Джорджия отново е в надпреварата 
Много републиканци разчитат на победи в Джорджия и Пенсилвания. Настоящата тенденция в Джорджия е малко 
вероятно да се хареса на екипа на Тръмп: преднината на действащия президент намалява и в момента е спаднала под 
2000 гласа. Все още неизброените гласове идват с леко предимство от окръзите, които биха могли да гласуват за 
демократите. 
Статистиците виждат шансове за Байдън в Пенсилвания 
Според CNN Тръмп все още води в Пенсилвания с около 22 500 гласа. Но все още трябва да бъдат преброени много 
гласове, пристигнали с по пощата. И те идват от региони, които ясно могат да бъдат приспаднати към лагера на Байдън.  
Според избирателния орган най-късно до петък сутринта (българско време) могат да се очакват надеждни междинни 
резултати. 
Тръмп завежда дела 

https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/rykovodstvoto-na-bfb-shte-se-naznachava-s-konkurs-308519/
https://www.investor.bg/novini-i-analizi/339/a/cd-i-bfb-uchrediha-kliringova-kyshta-302717/
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В реч късно вечерта Тръмп за пореден път се оплака от мащабна измама, атакува изборните служители и говори за 
„ужасни истории“ за нарушения, особено що се отнася до гласовете по пощата. Така той продължава да се вижда като 
легитимен победител в редица щати въпреки продължаващото преброяване. „Ако броите законните гласове, аз печеля с 
лекота“, каза Тръмп. „Ако преброите незаконните гласове, те могат да се опитат да ни откраднат гласовете”. 
Той все още не е представил никакви доказателства в подкрепа на твърденията си. Освен това няма доказателства за 
това и според властите, а от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа заяви, че „не е можело да се намерят 
доказателства за системни проблеми“. Освен това Тръмп разкритикува факта, че в негова вреда съзнателно преди 
изборите са били публикувани резултати от социологическите проучвания. Всъщност много анкети предвиждаха далеч 
по-добро представяне на претендента Джо Байдън. 
Предизборният екип на Тръмп заведе дела в Мичиган, Пенсилвания, Невада и Джорджия. Тези искове бяха отхвърлени 
от съдии в съответните щати. 
Уисконсин ще брои отново 
Според прогнозите Джо Байдън е спечелил щата с малка преднина. Тъй като възможното предимство е по-малко от един 
процент, може да се поиска повторно преброяване. Екипът на Тръмп обяви, че иска да го направи. Преди четири години 
Тръмп спечели Уисконсин в Средния Запад. 
Демонстрации за Доналд Тръмп и за Джо Байдън 
Десетки демонстранти показаха солидарност с Тръмп по улиците. „Спрете броенето!“ И „Спрете гласуването!“, викаха 
привържениците му в Детройт, Мичиган. Полицията ги спря да влязат в район, където се броят гласове. Също и във 
Финикс, Аризона, гневни протестиращи можеха да бъдат видени да скандират: „Спрете кражбата!“ (Stop the Steal). 
Но имаше и протести от другата политическа страна: В Ню Йорк и Сиатъл, например, хиляди хора излязоха на улиците, за 
да поискат преброяването на всички подадени гласове. 
Facebook забрани групата „Stop the Steal“ 
Facebook забрани голяма група, чиито членове призоваваха за замразяване на преброяването след изборите в САЩ. „В 
съответствие с извънредните мерки, които предприемаме през този период на повишено напрежение, премахнахме 
групата „Stop the Steal“, обяви Facebook в четвъртък. „Групата е била организирана около делегитимизацията на 
изборния процес и видяхме тревожни призиви за насилие от някои членове на групата“. В четвъртък Facebook премахна 
и ключовата дума #stopthesteal. 
 
БНТ 
 
√ Липса на кворум отложи пленарното заседание с половин час  
Депутатите не могат да започнат днешното си пленарно заседание поради липста на достатъчно хора в зала. 
Председателят на парламента Цвета Караянчева беше принудена да даде половин час почивка, за да се съберат повече 
народни представители. 
Очаква се в случай, че има кворум, депутатите да внесат за първо четене днес трите държавни бюджета - на държавата, 
на здравната каса и на общественото осигуряване. 
Вчера текстовете бяха приети за първо четене на общо заседание на комисиите по бюджет, здравеопазване и социална 
политика. 
 
√ Ваня Кастрева: Трудното решение е да се намери баланс между здравето и образованието  
Продължава дистанционното обучение за част от учениците в страната. в София са се повишили процентите на децата 
под карантина или с положителен тест за COVID. Той не спада и се задържа под 3% или над 6000 деца и учениците. 
Увеличава се процентът при учителите. В момента те са 320. Ваня Кастрева призова в студиото на "Денят започва" за 
прецизност при подаване на информация към платформата. 
Столична РЗИ има разписан алгоритъм. Заповедта на министъра на образованието от 26 октомври дава възможност на 
директорите да пуснат предложение до министъра да разреши дистанционно обучение. За територията на София това се 
е случило за 22 училища, като данните са до снощи. 
"Отговорността се носи от министъра", категорична беше Кастрева. 
Критериите са отворени, съобразени са и с министъра на здравеопазването за процентна заболеваемост, но е добавен и 
критерий при създавано напрежение и страх при учители и родители. 
За учениците от 8 до 12 клас Кастрева съветва контролираната среда да се пренесе от училището към семейството. 
Обучението в електронна среда изисква дисциплина, напомни тя. 
Направен е анализ на позитивите и негативите от пролетта когато обучението беше дистанционно. Учителите са показали 
много голяма дисциплина. Вид яли са се и негативи, които се отразяват на качеството на образование. Сред тях са 
техническата осигуреност, дългата работа с електронни устройства, проблемите при комуникацията. 
"Трудното решение е да се намери баланса между здравето и образованието. Винаги на първо място е здравето и 
живота на всички нас", каза Кастрева. 
Решението не може да бъде класическо и да изпълни всички очаквания. Затова поетапното излизане е много по-
разумният вариант, смята тя. 
Кастрева очаква до края на седмицата да има решение на въпроса, тъй като при малки и големи положението е 
различно. Става въпрос за сложността на възрастта, уточни тя. Коментира се въпросът доколко е разумно 8 клас да са в 
обучение в дистанционна среда. 
"Няма по-ефективно обучение от автентичността на класната стая", категорична беше Кастрева. 
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При по-малките повечето експерти смятат, че учениците от 1 до 4 клас трябва да останат присъствено. Все пак подходът 
трябва да е диференциран и отговорен. 
"Силно се надявам годината да не завърши дистанционно. С промяната в закона има възможност за семейства 
децата да преминат самостоятелно в дистанционна среда. Директорите имат възможност да го разрешат при 
доказани здравословни причини", обясни Кастрева. 
 
√ Есенна прогноза на ЕК: Икономиката на България се свива с 5% заради пандемията. Европейската - със 7%  
Брутният вътрешен продукт (БВП) на България ще се свие с 5,1 на сто през 2020 г. и ще нарасне с 2,6 на сто през 2021 г. и с 
3,7 на сто през 2022 г., това се казва в есенните икономически прогнози на Европейската комисия, публикувани днес. 
Очаква се общ спад на европейската икономика през тази година с над 7%. Очаква се увеличаване на безработицата, 
увеличаване на дефицитите. В това отношение България остава една от малкото държави с нисък дефицит от 3%. 
Икономиките на България и останалите членки на ЕС ще се върнат към нивата си отпреди пандемията чак към края на 
2022 г., се казва още в икономическа прогноза на Европейската комисия. Според Брюксел пандемията от коронавируса 
представлява много голямо сътресение за световната и за европейската икономика, което води до много тежки 
социално-икономически последици. 
Според икономическата прогноза от есента на 2020 г. икономиката на еврозоната ще се свие със 7,8 % през 2020 г., преди 
да отбележи ръст от 4,2% през 2021 г. и 3% през 2022 г. 
Според прогнозата икономиката на ЕС ще се свие със 7,4% през 2020 г., преди да се възстанови с ръст от 4,1% през 2021 
г. и 3% през 2022 г. В сравнение с икономическата прогноза от лятото на 2020 г. прогнозите за растежа както за 
еврозоната, така и за ЕС са малко по-високи за 2020 г. и по-ниски за 2021 г. 
Икономическите последици от пандемията се различават значително в различните части на ЕС, като това важи и за 
перспективите за възстановяване. Това отразява разпространението на вируса, строгостта на мерките в областта на 
общественото здраве, предприети с цел ограничаване на разпространението му, секторния състав на националните 
икономики и силата на националните ответни мерки от гледна точка на политиките. 
Днес от ЕК подчертаха, че е много важно да бъде приет бюджета за следващите 7 години. 
Еврокомисията очаква фондът за възстановяване след коронавируса в размер на 750 милиарда евро, който е част от 
следващия седемгодишен бюджет да се отрази положително на европейските икономики. 
Но за да започнат догодина парите да текат към държавите, бюджетът и фондът за възстановяване трябва първо да 
бъдат одобрени от Съвета и Европарламента. 
В тази връзка беше постигната важна стъпка по отношение на евробюджета. Беше постигнато предварително съгласие на 
обвързването на бюджета с принципите на правовата държава. Този механизъм ще залегне за първи път в европейския 
бюджет. 
Нарастването на безработицата бе ограничено в сравнение със спада в икономическата дейност. 
Загубата на работни места и увеличаването на безработицата се отразиха тежко на поминъка на много европейци. 
Мерките на политиката, предприети от държавите членки, заедно с инициативите на равнището на ЕС допринесоха за 
смекчаване на последиците от пандемията за пазарите на труда. Безпрецедентният обхват на предприетите мерки, по-
специално чрез схемите за работа с намалено работно време, позволи повишаването на равнището на безработицата да 
остане ограничено в сравнение със спада в икономическата дейност. 
Все пак се очаква безработицата да продължи да се увеличава през 2021 г. с постепенното премахване от държавите 
членки на мерките за спешна подкрепа и с навлизането на нови хора на пазара на труда, но положението следва да се 
подобри през 2022 г., тъй като икономиката продължава да се възстановява. 
Според прогнозите безработицата в еврозоната ще се увеличи от 7,5% през 2019 г. на 8,3% през 2020 г. и 9,4% през 2021 
г., преди да намалее до 8,9% през 2022 г. Очаква се безработицата в ЕС да се увеличи от 6,7% през 2019 г. на 7,7% през 
2020 г. и 8,6% през 2021 г., преди да намалее до 8% през 2022 г. 
Според прогнозите дефицитът и държавният дълг ще нараснат. Очаква се бюджетните дефицити да нараснат много в 
целия ЕС тази година, тъй като социалните разходи се увеличават, а данъчните приходи намаляват, както в резултат на 
извънредните действия от гледна точка на политиката, имащи за цел да се подпомогне икономиката, така и в резултат на 
автоматичните стабилизатори. 
Според прогнозата съвкупният бюджетен дефицит на еврозоната ще нарасне от 0,6% от БВП през 2019 г. на около 8,8% 
през 2020 г., преди да намалее до 6,4% през 2021 г. и 4,7% през 2022 г. 
Това отразява очакваното постепенно премахване на мерките за спешна подкрепа през 2021 г. с подобряването на 
икономическото положение. 
Отразявайки рязкото нарастване на дефицитите, прогнозата сочи, че съвкупното съотношение на дълга към БВП в 
еврозоната ще нарасне от 85,9% от БВП през 2019 г. на 101,7% през 2020 г., 102,3% през 2021 г. и 102,6% през 2022 г. 
Инфлацията остава ниска. Поради резкия спад на цените на енергията общата инфлация достигна отрицателни 
стойности през август и септември. Същинската инфлация, която включва всички стоки освен енергията и 
непреработените храни, също намаля значително през лятото поради по-слабото търсене на услуги, особено услугите, 
свързани с туризма, и промишлените стоки. Слабото търсене, застоят на пазара на труда и високият обменен курс на 
еврото ще окажат натиск за понижаване на цените. 
Според прогнозата инфлацията в еврозоната, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), 
ще бъде средно 0,3% през 2020 г., преди да нарасне на 1,1% през 2021 г. и 1,3% през 2022 г. благодарение на 
стабилизирането на цените на петрола. Що се отнася до ЕС, очаква се инфлацията през 2020 г. да бъде 0,7%, през 2021 г. - 
1,3%, а през 2022 г. - 1,5%. 
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“Тази прогноза идва в момент, в който втора вълна на пандемията поражда още по-голяма несигурност и разбива 
надеждите ни за бързо възстановяване. Икономическата продукция на ЕС няма да достигне равнищата си отпреди 
пандемията до 2022 г. По време на това сътресение обаче ние показахме решителност и солидарност. Въведохме 
безпрецедентни мерки, за да помогнем на хората и предприятията. Ще работим заедно, за да начертаем пътя към 
възстановяването, като използваме всеки инструмент, с който разполагаме. Постигнахме съгласие по ключов 
пакет от мерки за възстановяване - NextGenerationEU - в който централно място заема Механизмът за 
възстановяване и устойчивост, за да бъде предоставена мащабна подкрепа за най-тежко засегнатите региони и 
сектори. Сега отново призовавам Европейския парламент и Съвета да приключат бързо преговорите, за да 
започнат парите да текат през 2021 г., за да можем да инвестираме, да проведем реформи и да се възстановим 
заедно”, каза Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката 
в интерес на хората. 
“След най-дълбоката рецесия в историята на ЕС през първата половина на тази година и много силен подем през лятото 
възстановяването на Европа спря поради повторното нарастване на броя на заразените с COVID-19. Растеж ще бъде 
отчетен отново през 2021 г., но ще са нужни две години, за да се доближи европейската икономика до състоянието, в 
което се намираше преди пандемията. В настоящия контекст на много голяма несигурност националните икономически 
и фискални политики трябва да продължат да предоставят подкрепа, а NextGenerationEU трябва да бъде завършен тази 
година и ефективно приведен в действие през първата половина на 2021 г.”, каза Комисарят по въпросите на 
икономиката Паоло Джентилони. 
Положителен е фактът, че NextGenerationEU - програмата на ЕС за икономическо възстановяване, включваща Механизма 
за възстановяване и устойчивост - вероятно ще даде на икономиката на ЕС по-силен тласък от очакваното. Това е така, 
защото прогнозата можеше да включи само частично вероятните ползи от тези инициативи, тъй като наличната на този 
етап информация за националните планове все още е ограничена. 
 
√ Национална карантина в Гърция от 7 ноември, излизането навън - само със СМС  
Във връзка с усложнената обстановка с COVID-19 гръцкото правителство обяви нови противоепидемични мерки. Считано 
от 06:00 ч. на 7 ноември 2020 г. се въвежда пълна карантина на територията на цялата страна, която ще продължи до 30 
ноември 2020 г. От посочения ден и час излизането навън ще става след изрично предупреждение на властите чрез 
специален СМС на кратък номер 13033. 
По информация на българското посолство в Атина гражданите ще могат да напускат домовете си между 05:00 ч. до 21:00 
ч. само по няколко причини, сред които здравословни, снабдяване със стоки от първа необходимост, посещение на 
банка, оказване на помощ на нуждаещи се, посещение на дете при разведени родители и погребение. Спортуването и 
разходките на домашен любимец в този часови диапазон също са разрешени, ако се извършват самостоятелно или от 
двама души, при спазване на разстояние от 1,5 метра. 
В интервала между 21:00 ч. и 05:00 ч. е възможно излизане чрез предупреждение с СМС, ако то е свързано с работа, за 
което се изисква и удостоверение тип А (https://forma.gov.gr). Напускането на домовете в този часови интервал е 
разрешено също по здравословни причини и за разходка на домашен любимец. 
Отворени остават детските градини, основните училища, супермаркетите, аптеките и бензиностанциите. Затварят се 
средните училища, университетите, магазините, фризьорските салони, фитнесите, кафенетата и ресторантите. 
При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обърнат към посолството на Република 
България в Атина на следните телефони: +30 210 67 48 107; +30 210 67 48 105; +30 210 67 48 106, както и към 
генералното консулство на България в Солун на тел. +30 2310 829 210 и на дежурния телефон в извънработно време: 
+30 2310 869 510. Въпроси могат да бъдат отправяни и на имейл адресите: embassy.athens@mfa.bg; 
embassbg@otenet.gr, consular.athens@mfa.bg; Consulate.Thessaloniki@mfa.bg  
 
В. Сега 
 
√ БНБ: Може да се стигне до вдигане на данъци 
Централната банка и Еврокомисията прогнозират много по-голям спад на БВП за тази година от очакванията на 
правителството 
Два основни риска за държавните финанси за тази и следващите години открои подуправителят на Българската народна 
банка Калин Христов по време на първото четене на Закона за държавния бюджет за 2021 г. То бе проведено на 
съвместно заседание на три парламентарни комисии - бюджетната, социалната и здравната. 
Според централната банка заложеният спад на БВП от 3% за тази година и прогнозираното нарастване на икономиката в 
следващите три години - съответно 2.5% през 2021 г., 3% през 2022 и 3.2% през 2023 г., са прекалено оптимистични.  
Наред с това подуправителят на БНБ предупреди, че ако държавата продължи с по-големите разходи през следващите 
години, има опасност при задълбочаване на COVID-кризата да се стигне до вдигане на данъци. 
"Породата на сегашната криза, породена за първи път от 100 години насам от здравна пандемия, е такава, че ние на 
практика не знаем как се възстановяват икономиките след подобен шок като рязко свиване на 
икономическите дейности", коментира подуправителят на БНБ. Затова е трудно да се начертаят и сценариите за 
възстановяване, както и да се прецени дали може да постигнем растеж в периода 2021-2023 г. 
"Вече е видно, че спад от 3% на БВП за 2020 г. е силно подценен. БНБ очаква спадът тази година да е значително по-
голям - минус 5.5% от БВП, а виждаме днес и прогнозата на Европейската комисия е за спад от 5.1% за 2020 г.", заяви 
Христов. 

https://forma.gov.gr/
mailto:embassy.athens@mfa.bg
mailto:embassbg@otenet.gr
mailto:consular.athens@mfa.bg;%20Consulate.Thessaloniki@mfa.bg
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Според него в държавния бюджет буферите срещу този вид риск трябва да бъдат много по-големи, за да се гарантира, че 
държавата ще отговори на по-негативен сценарий, още повече, че не можем да прогнозираме развитието на 
пандемията. 
При представянето на Бюджет 2021 пред парламентарните комисии финансовият министър Кирил Ананиев обяви, че 
предвиденият буфер при неблагоприятно развитие на COVID-кризата е в размер на 600 млн. лв. Те са предвидени с 
решението за задържане на харченето на 5% от бюджетите на министерствата и ведомствата догодина. 
Както вече е известно Бюджет 2021, определен от правителството като "антипандемичен", предвижда дефицит от 3.9% 
от БВП или 4.9 млрд. лв. Специално за преодоляване на последиците от пандемията са предвидени 3.05 млрд. лв. От тях 
1.647 млрд. лв. са за подкрепа на домакинствата, 748,9 млн. лв. за органите на държавно управление, натоварени с 
дейности по овладяване на пандемията, 576,9 млн. лв. за мерки за подкрепа на бизнеса, а 76,5 млн. лв. за национално 
съфинансиране за мерки по еврофондовете, свързани с COVID-19. 
"От заложения 3.9% дефицит 2.5% са свързани с мерките във връзка с COVID-пандемията. Ако нямаше пандемия 
дефицитът реално щеше да бъде 1.4-1.5%", посочи финансовият министър.  Заедно с проектобюджета за догодина 
той внася и втора поред актуализация на бюджета за тази година, с която дефицитът се завишава от планираните 3.5 
млрд. лв на 5.2 млрд. лв. 
Според подуправителят на БНБ стимулите за икономиката трябва да бъдат по-целенасочени и временни, макар 
че властта трудно ще може да премахне някои от мерките. Христов предупреди, че "ако не можем да съкращаваме 
повече разходите през следващите години, ще се стигне до увеличаване на данъци". "Това е неизбежно при свиваща се 
работна сила и намаляващи частни инвестиции", смята Христов. 
Подобно мнение изрази и Петър Ганев от Института за пазарна икономика, според който почти е невъзможно да се 
премахнат от 2022 г. детските добавки за всички семейства независимо от дохода. Той допусна, че и след 2021 г. ще 
продължат да действат намалените ставки на ДДС за редица стоки и услуги, като ще има натиск за включване на нови. 
Трудно ще бъдат спрени и бонусите от 50 лв. към пенсиите. "Голяма част от еднократните COVID-разходи ще останат да 
действат в следващите поне 10 години", смята икономистът. 
Бюджет 2021 е бюджет на тройното счетоводство - приходи, разходи и избори. Това обяви депутатът от БСП Румен Гечев. 
Според него управляващите са предприели възможно най-неудачните антикризисни мерки - да намалят данъците на 
кръчми и нощни заведения, докато за подкрепа на икономиката догодина предвиждат само 300 млн. лв. по схемата за 
запазване на заетостта "60/40". Увеличеният почти двойно държавен дълг в сравнение с 2016 г. ще отиде единствено за 
предизборни цели, каза депутатът. 
От КТ "Подкрепа" не споделят критиките, че бюджетът за догодина е социален и че има опасност страната да влезе в 
дългова спирала. Синдикатът също смята, че разходите не са насочени там, където е най-необходимо. "ДДС се използва 
за политика, след като намаляваме ставката за бирата и виното, но не и на храните от първа необходимост", заяви Ваня 
Григорова от КТ "Подкрепа". Тя отново поиска да се въведе необлагаем минимум за нискодоходните граждани, както и 
да се увеличат данъците за "тези, които имат средства". 
ПРОГНОЗА 
Европейската комисия прогнозира свиване на БВП на нашата страна от 5,1% през тази година, последвано от по-
сдържано възстановяване през 2021 г., когато се очаква икономиката да нарасне с 2,6%. За 2022 година се прогнозира 
растеж от 3,7%.Това означава, че ЕК очаква българската икономика да се върне към предпандемичните си нива едва към 
края на 2022 г. През юли ЕК очакваше по-силно свиване на БВП на България със 7,1% през 2020 г., последвано обаче и по-
солиден икономически отскок от 5,3% през 2021 г. 
Очаква се дефицита да достигне през тази и следващата година лимита в ЕС от 3% от БВП, преди да се свие до 1,4% от 
БВП през 2022 г. В същото време правителството внася поредна актуализация на бюджета за тази година, с която 
дефицитът ще нарасне до 4.4% от БВП. 
 
√ Правителството пусна договора за военните кораби за 1 млрд.лв 
Вероятно той ще се сключи още другата седмица с германска фирма, но италианско дружество се оплаква от 
процедурата 
Министерският съвет е дал зелена светлина на военното министерство (МО) да сключи договора на стойност близо 1 
млрд. лв. с ДДС за строеж на нови два модулни патрулни кораба с германската компания Fr.Lurssen Werft GmbH & Co.KG, 
предава Капитал. Решението е взето на закрито правителствено заседание след края на редовното и не бе оповестено 
официално в сряда. Договорът с германската корабостроителница предстои да бъде подписан следващата седмица - по 
информация на "Капитал" на 9 или 11 ноември. 
Проектът за строежа на двата нови бойни кораба е втората голяма програма за модернизация на българската армия, 
която е на път да бъде финализирана. Бюджетът, който беше отпуснат за нея от Народното събрание през 2018 г., е в 
размер на 984 млн. лв. с ДДС, които според проекта за инвестиционен разход трябва да бъдат изплатени за период от 9 
години. 
Предстои да се види дали в крайна сметка схемата за финансиране не е претърпяла промени и дали няма да има по-
голяма авансова вноска от първоначално заложената. Според предварителната информация имало и такъв вариант, за 
да не се стига до теглене на банков кредит и до оскъпяване на сделката. 
Междувременно във вторник Maritime.bg разпространи позиция на италианската държавна корабостроителница 
Fincantieri, останала на второ място в надпреварата. В нея се твърди, че е имало много сериозни нарушения на правилата 
за провеждане на процедурата, офертата била "оценена с най-много точки по всички показатели: технически параметри, 
индустриално сътрудничество с местната индустрия и цена", но италианската компания не е избрана за 

https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/otbrana/2020/11/05/4135694_pravitelstvoto_odobri_stroeja_na_boini_korabi_na/
https://www.maritime.bg/71262/
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изпълнител. Производителят е обжалвал в съда решението на комисията, но съдът е отказал да гледа делото по 
същество, защото е решение на правителството по въпрос, засягащ националната сигурност. 
Само преди дни военният министър Красимир Каракачанов заяви, че има опит да бъде провалено подписването на 
договора чрез поредица обжалвания с цел в сделката да бъде включена друга държава, която не е участвала в 
конкурса. "В една държава, в която има проблемен конкурс, има спечелен, има съдебни обжалвания, които са минали. 
Между другото дълго време не съм говорил по темата умишлено, като са ме питали кога ще подпишете договор, имаше 
обжалване и то изсмукано от пръстите. Обжалване на Министерство на отбраната, обжалване на решението на МС. На 
мен ми е ясно защо се прави, ясно ми е и кого искат да вкарат в тази сделка, това няма да стане", обяви още той, но не 
пожела да влезе в конкретност.  
Още преди време Министерството на отбраната качи Актуализиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на 
многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“, от който става ясно историята и основните параметри. 
Договорът за новите кораби се чака на фона на плановете плащането да става на вноски. Част от планираната сума от 171 
милиона лева може да бъде платена до края на годината, каза зам.-министърът на отбраната Анатолий Величков в 
комисията по отбрана.  „Министерството на отбраната ще може да разплати авансово тази година от тези 171, 
предвидени, най-вероятно 21 авансово“, обяви той, цитиран от БНР.  
Величков допълни, че в бюджета за догодина са предвидени 150 милиона лева за новите кораби, а сумата до милиард 
ще бъде изплащана за пет години. Зам.-министърът не коментира неофициалната информация, че са планирани да 
бъдат платени по-високи първоначални вноски, за да стартира проектът. 
1,625 милиард лева са парите за догодина за Министерството на отбраната. С предвидените от бюджета средства за 
корабите, проектът за Сухопътните войски, инфраструктурата за новите изтребители сумата става около 2 милиарда и 99 
милиона лева. 
Министерството поиска обаче близо 30 милиона лева повече в бюджета си за догодина. Тези пари са нужни за разходи 
за вече пенсионирани военни, военните съдилища и прокуратура, както и за постоянното представителство в НАТО и 
догодина се очаква в бюджета да има 10-процентно увеличение на заплатите. 
Депутатите от парламентарната комисия по отбрана одобриха на първо четене военния бюджет, като БСП и ДПС 
гласуваха против. 10 от депутатите в нея гласуваха „за”, 6 бяха против и само един се въздържа. Депутатите в ресорната 
комисия дискутираха върху военния бюджет около 2 часа. 
Зам.-министърът на отбраната Анатолий Величков обясни след заседанието, че проектобюджетът за догодина е изграден 
на база на потребностите за персонал, издръжка и капиталови разходи на Министерството на отбраната: „Повишението 
на разходите за отбрана за следващата година е със 111 млн. лв. Основно тези средства ще отидат за увеличение на 
разходите за персонал, т.е. заплати на военнослужещите, които се увеличават с 10%... В същото време в средствата за 
отбрана, които са предвидени в централния бюджет имаме разходи за инвестиционни проекти за придобиване на 
въоръжение и техника от порядъка на 350 млн. за следващата година”, посочи Величков. 
Общо за отбрана за следващата година той пресмята, че се предвиждат 2,099 млрд. лв. Според Националния план за 
повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на България до 2024 г., за следващата година 
при разходите за отбрана като процент от БВП е записано да са 1,64. 
 
√ ГЕРБ отлага част от промените за втората пенсия за септември догодина 
Промените, които ГЕРБ внесе за изплащането на втора пенсия в нарушение на процедурите, вече търпят ревизия. Между 
първо и второ четене депутатите от управляващата партия ще внесат нови промени, с които част от текстовете ще се 
отложат за септември, обяви Светлана Ангелова при първото обсъждане на бюджетните закони в ресорните комисии в 
Народното събрание. 
След изготвянето на бюджета на държавното обществено осигуряване, кабинетът се сети да включи в него промени в 
Кодекса за социално осигуряване, с които даде заявка коефициентът на редукция на основната пенсия за хората, които 
се осигуряват във втория стълб, да влезе в справедливи граници и да падне под 10% при 20% сега. С промените се 
предвижда и да се преизчислят вече отпуснатите пенсии на хора с ранно пенсиониране, които се осигуряват в 
универсален стълб. Сега те получават 20% по-ниска основна пенсия, а втора пенсия ще започнат да получават едва когато 
навършат възраст за пенсия за трета категория труд. 
Това преизчисление, както и част от другите текстове, ще влязат в сила от септември, защото именно тогава се очакват 
първите пенсионери с две пенсии - жените, родени през 1960 г., обясни Ангелова. Предстои да се види какви точно ще са 
измененията. Когато промените в КСО се появиха неочаквано в проекта, социалният министър Деница Сачева обяви, че 
за тях не са необходими промени в параметрите на социалния бюджет. Вероятно е обаче разходите за това да се 
изтеглят за септември именно по бюджетни съображения. 
Докога ще даваме отсрочка и ще прикриваме проблемите във втория стълб, така че да стоят едни хора и да си получават 
високите заплати, попита Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" по повод предвидения нов прозорец за прехвърляне на 
индивидуални партиди в НОИ. Хората, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до 
навършване на възрастта за пенсия, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г. да упражнят правото на избор да се 
осигуряват само в НОИ, предвижда законопроектът. 
И Григорова, и левицата поискаха увеличение на максималния осигурителен доход. Той бе запазен на 3000 лв. с  
очевидна предизборна цел, въпреки че се вдига свързаният с него таван на пенсиите. Така на практика таванът на 
пенсиите, който догодина ще е 1440 лв. при 1200 лв. сега, нарушава изискването на кодекса за социално осигуряване да 
бъде 40% от максималния осигурителен доход. Синдикатите искаха таванът за осигуряване да се увеличи поне на 3200 
лв. 

https://segabg.com/hot/category-bulgaria/mo-podpisva-dni-dogovora-za-voenni-korabi-za-1-mlrd-lv
https://www.mod.bg/bg/doc/modernizacionni_proekti/20190110_Proekt_VMS.pdf
https://www.mod.bg/bg/doc/modernizacionni_proekti/20190110_Proekt_VMS.pdf
https://bnr.bg/post/101368937/do-dni-podpisvame-dogovor-za-dva-novi-voenni-koraba
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При обезщетението за безработица пък има друго изкривяване - максималният му дневен размер от 2 години не 
отговаря на условието да е 60% от максималния осигурителен доход, отбеляза Григорова. Управляващите обаче не 
смятат да го променят и той остава 74,29 лв. Минималното обезщетение пък ще е 12 лв., колкото бе направено наскоро. 
Това прави 240 лв. на месец за хора, които коректно са правили своите осигурителни вноски, което няма как да е 
справедливо, коментира представителят на "Подкрепа". 
Това е безразсъден бюджет, правен на принципа след мен и потоп, коментира Георги Гьоков от БСП. "В безразборното и 
безефектно раздаване на пари няма нищо социално. Този бюджет не дава отговор на сериозните предизвикателства в 
следващите години. Има повишаване на разходите, но няма промени в политиките и мизерията си остава", заяви той. 
Левицата също настоява за увеличаване на максималния осигурителен доход, тъй като според нея сега се натоварват 
нискодоходните групи, а се облагодетелстват високодоходните. "Ефектът е задълбочаване на бедността и 
неравенствата", посочи депутатът. 
При гласуването на депутатите от социалната комисия разпределението на гласовете беше 11 гласа "за", а 7 - "против". В 
бюджетната комисия проектът събра 10 гласа "за", 6 - "против". 
 
Bulgaria ON AIR 
 
√ Вдигат пенсиите на полицаи и военни 
Държавата предлага минималната пенсия да се вдигне от 250 на 300 лв.  
Пенсиите на бивши военни и полицаи, възползвали се от ранното пенсиониране в последните 5 години, ще бъдат 
преизчислени и ще се вдигнат от 1 септември 2021 г. Тази промяна ще предложи ГЕРБ в Кодекса за социално 
осигуряване между първо и второ четене на Закона за Държавно обществено осигуряване. Изчислението на намалението 
на първата пенсия е за хората, които ще получават и втора от частните фондове. 
"Първите пенсионери от универсалния пенсионен фонд се очаква да се пенсионират през сепември 2021 г. В тази връзка 
с оглед осигуряване възможност за отпускане на пенсиите от ДОО с намаление с т.нар. коефициент на редукция 
определени по новите правила", заяви Светлана Ангелова от ГЕРБ. Иначе депутатите от бюджетна и социална комисия 
приеха на първо четене Закона за Държавното обществено осигуряване. 
С по-ранното си пенсиониране военни и полицаи с осигуровки в частни фондове вече получават пенсия от държавата, но 
намалена с 20%. Втора пенсия ще получат, след като навършат нормална пенсионна възраст. Новата формула за 
намаление на държавната пенсия да включва като фактори 12-процентната осигуровка от държавата и годините без 
вноски в частните фондове, предлага правителството, съобщава "24 часа". 
Тя би трябвало да дава около 9% намаление на пенсията от НОИ. Пенсиите на военни и полицаи ще бъдат преизчислени 
по нея и така ще се увеличат. Пенсионираните униформени получават още веднъж правото да прехвърлят парите си от 
частни фондове в НОИ и така държавната им пенсия да не бъде намалявана въобще. Те вече имаха такъв срок до края на 
2016 г. Според данните към този момент над 20 хил. пенсионери от системата на МВР и на отбраната са върнали 
парите си обратно в държавния институт. 
Държавата предлага минималната пенсия да се вдигне от 250 на 300 лв. от 1 януари. От същата дата ще се вдигне и 
максималната, която ще стане 1440 лв. От първи юли всички останали пенсии да се вдигнат еднакво по швейцарското 
правило с 5%, за да има справедливост и да няма ощетени. По 50 лв. бонус към пенсията да се получава до края на март. 
Тези параметри представи пред депутатите заместник-социалната министърка Зорница Русинова. Тя поясни, че се 
засилва и контролът, за да се пресекат измамите с пенсиите и болничните. В законопроекта е предвидена глоба до 5 000 
лв., ако човек е получил пари от държавата с фалшиви документи, освен това се предлага и промяна в Наказателния 
кодекс, за да може такова лице да се наказва с от 2 до 8 години лишаване от свобода. 
За поредна година се замразява максималния осигурителен доход на 3 000 лв., а така бюджетът губи между 2  и 3 млрд. 
лв на година, обясни Ваня Григорова от КТ "Подкрепа". 
 
√ Хаос в системата: Не дават болничен за пълния срок на карантината 
Разминаването идва заради чакането на резултата от PCR теста 
Хаос в системата. Десетки сигнали от работодатели и служители са получили синдикалните организации, заради 
издаването на болнични листове за Ковид-19. 
Оказва се, че у нас все още няма ясен протокол за това кога някой е контактен и кога влиза в сила карантината. 
Преди около седмица Елена Милошева се оказва с положителен PCR тест. Успява да вземе болничен едва след 
положителния резултат. Чакането обаче продължило 3 дни, в които тя се самоизолира, но за тях не може да вземе 
болничен лист. Освен това се оказва, че има разминавания в продължителността на домашното лечение по документи и 
карантината. 
"Два дни ми се губят, заради правенето на PCR тест и излизането на резултата съответно, болничният ми е до неделя 
включително, а карантината ми е до вторник включително. Тези два дни понеделник и вторник аз нямам болничен, но 
същевременно съм в карантина", обяснява Елена Милошева. 
Затова 57-годишната жена е принудена да разчита на договорка с работодателя за дните, за които няма официално 
оправдание за отсъствието си. 
"Още не знам, трябва да говоря с управителя дали ще работя от вкъщи, дали ще съм в отпуск – платен, неплатен", казва 
жената. 
Оказва се, че пред този проблем са изправени почти всички, на които тестът за Ковид-19 или този на техен близък е 
положителен. От синдикалните организации съобщават, че са получили десетки сигнали, а ясен регламент няма. 
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Оказва се, че и от юридическа гледна точка този проблем е нерешим и не е поставян на дневен ред от страна на 
държавата.  
А освен документалния хаос, проблем се оказва и достъпът до лекарска помощ по време на карантина – споделя Елена 
Милошева. 
Повечето работодатели изискват отрицателен тест за връщане на работа и то за сметка на работника. Според 
синдикатите това трябва да се промени, защото няма законови основания за него.  
Вижте повече в репортажа. 
 
√ Русия се надява да изнася 2 млн. тона водород годишно до 2035 г. 
Това стана ясно от интервю на руския заместник-министър на енергетиката Павел Сорокин  
Русия възнамерява да започне производството и износа на водород, като част от своята стратегия за диверсификация на 
енергийното си портфолио. Москва преговаря с Япония, като се стреми да разшири списъка с клиенти, обхващайки и 
други страни от Азия, съобщава Nikkei Asia Review. 
Заместник-министърът на енергетиката на Руската федерация Павел Сорокин разкри в скорошно интервю пред 
Nikkei информация относно новата руска политика за износ на 2 млн. тона водород до 2035 г. От думите му стана 
ясно, че страната вече е инициирала преговори с японски представители, както и с Kawasaki Heavy Industries и с други 
японски компании за сътрудничество в областта. Намеренията на Кремъл включват също така износ в посока Европа и 
други части на Азия до 2035 г. 
Русия произвежда водород за своя индустриален сектор, но страната се надява да започне да изнася по 200 хил. тона 
годишно до 2024 г. и да увеличи тези количества до 2 млн. тона към 2035 г. Сорокин заяви, че Русия има голям 
потенциал в комерсиализацията на водорода и страната ще изпробва различни производствени методи.  
Планът обхваща три вида водород, които Русия може да произведе – "сив" водород, който се генерира от изкопаеми 
горива като природен газ; "син" водород, който се произвежда от изкопаеми горива чрез технология за улавяне на 
въглерод за намаляване на емисиите; и "зелен" водород, при който се използва възобновяема енергия. 
Русия планира да използва атомни електроцентрали за производството на зелен водород. 
Извличането на водород от природен газ ще бъде най-икономичният метод, изтъква Сорокин. Той обясни, че 
производствените разходи ще бъдат от половин до една четвърт от тези при производството на водород чрез 
електролиза, и че Русия ще предложи конкурентни експортни цени. 
 
√ Ново мобилно приложение ще диагностицира Ковид-19, протичащ без симптоми 
Авторите му търсят начин да намалят процента на грешните диагнози  
Едва ли ще ви изненадаме със съобщението, че смартфоните ни - и владетелите на приложенията в тях - знаят доста 
неща за нас. Но когато се окаже, че съм болен от Ковид-19 и смартфонът ми го е научил преди мен самия - това вече 
звучи като научна фантастика. 
Само дето не е фантастика, а си е просто наука. На пазара скоро може да се появи ново мобилно приложение, което 
диагностицира протичащо без симптоми заболяване от Ковид-19 само по кашлицата и по говора на притежателя. 
Почти 100-процентова точност 
Приложението вече с голяма точност разпознава заразените хора, а сега авторите му търсят начин да намалят 
процента на грешните диагнози при здрави хора. Ако това им се удаде, новата апликация може да допълни вече 
наличните мобилни приложения за регистриране на контакти с вирусоносители. 
Идеята за новото приложение принадлежи на трима информатици от Масачузетския технологически институт (MIT). 
Джорди Лугарта, Феран Хуето и Браян Субриана в рамките на два месеца са анализирали над 2000 аудиозаписа на общо 
5320 души. Записите съдържали както кашляне, така и говор. Изследователите търсели определени акустични 
"биомаркери“ - тоест, характерни звукови белези. Те вече имали опит с въпросните "биомаркери“ от предишни тестове с 
пациенти, заболели от Алцхаймер. 
Досегашните резултати са многообещаващи. "При хора, които с официален тест са диагностицирани като болни от Ковид-
19, точността възлиза на 98,5%“, пишат авторите в статия, която са предложили за публикуване в IEEE Open Journal of 
Engineering in Medicine and Biology. 
С други думи: при доказано болни хора приложението постига почти 100-процентова точност. При пациенти без 
симптоми, които преди това не са се подложили на тест за зараза с коронавируса, приложението разпознава дори 100% 
от заразените. Проблемът се състои в това, че изкуственият интелект греши в обратната посока - почти 20% от хората, 
които според приложението са болни, всъщност се оказват здрави. 
Безплатно, бързо, винаги достъпно 
Тъкмо този дефицит трябва да се отстрани. Защото в противен случай, ако приложението влезе в масова употреба, 
огромно количество подплашени здрави хора ще се подлагат на тестове, в резултат от което лабораторните капацитети 
бързо ще се изчерпат. По-голяма прецизност може да се постигне, ако в компютрите бъде въведена повече информация, 
въз основа на която изкуственият интелект да анализира по-точно звука на различните видове кашлица, пише DW. 
Авторите са убедени, че тяхното приложение може да се превърне в безплатен, винаги достъпен, мигновено действащ и 
масово разпространим инструмент за диагностициране на заболяване от Ковид-19, протичащо иначе без симптоматика. 
 
 
 
 

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/208257-haos-v-sistemata-ne-davat-bolnichen-za-palniya-srok-na-karantinata
https://www.dw.com/bg/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8/a-55509861?maca=bg-Facebook%20messenger-sharing&fbclid=IwAR1_3DP9xA5RUdz52BYgVlBBdBv1xeULMUD_UarCQBY1nn6AE0AfSzjntKg
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Клуб "Z" 
 
√ Радев наложи вето на кодекса за корабоплаването, с който бе приет затвор за превози 
ГЕРБ прокара спорните текстове, засягащи според юристи и споделеното пътуване, по "другия начин" 
Без изненада президентът Румен Радев наложи вето на част от последните изменения в Кодекса на търговското 
корабоплаване, с които на практика бе прокаран затвор за извършването на нерегламентирани превози.  
В края на миналия месец ГЕРБ все пак успя да прокара промяната в Наказателния кодекс, предизвикала брожения в 
началото на годината, според която се предвижда затвор за "нерегламентиран превоз" на пътници. Депутатите приеха 
наказание от 2 до 5 години лишаване от свобода за такова деяние. Както е известно, още с появата на тази поправка в 
началото на годината, внесена от депутати от ГЕРБ като отделен законопроект, тя бе разтълкувана като затвор за т.нар. 
споделено пътуване, при което хора се организират при поделянето на разходите по пътуване. Поправката тогава така и 
не мина.  
Така от ГЕРБ решиха да прокарат идеята - "по другия начин". Става въпрос за често използвания прийом на 
управляващите - да предлагат изменения в преходните и заключителни разпоредби на един закон, с което изменят друг 
закон. Често е също така първият закон да няма нищо общо дори като "тематика" с втория. Нещо повече - така 
съществени изменения на практика се гласуват само на едно четене, въпреки че технологията за изменяне на 
законодателството постановява две четения и гласувания в залата (по конституция). 
В случая измененията в НК бяха прокарани като предложение на група депутати, предимно от ГЕРБ, между двете четения 
на разглеждания в пленарна зала... Кодекс за търговското корабоплаване.  
Именно начинът на предлагане и приемане на поправката е част от мотивите на държавния глава да наложи днес ветото. 
Както и непропорционалното на деянието наказание и опасността то да застигне и редовите граждани, които споделят 
едно превозно средство при пътуване. 
"Създаването на предвидимо и стабилно законодателство, което урежда по справедлив начин правно регулираните 
обществени отношения, е очакване на всички граждани към нормотворческата дейност. Освен прецизното 
съдържание на приетите правила, от първостепенно значение е и спазването на установения в Конституцията и 
законите ред за тяхното внасяне, обсъждане и гласуване. Това в най-голяма степен важи за разпоредби, с които се 
обявяват за престъпление определени деяния и дават основа за ангажиране на наказателната отговорност на 
гражданите. 
Не отричам необходимостта да се използва наказателноправна защита срещу общественоопасни противоправни 
деяния, но това трябва да става обосновано, предвидимо и прецизно, като се спазват всички стандарти за защита 
на правата на човека", се казва в мотивите. 
Ето и пълния текст с мотивите: 
1. В Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване (ЗИД КТК), насочен предимно към 
безопасността на корабоплаването и надзора на пазара на морско оборудване, са приети допълнения в Наказателния 
кодекс и в Закона за автомобилните превози. С § 18 от Заключителните разпоредби на ЗИД КТК е създаден чл. 234г от 
Наказателния кодекс, който обявява за престъпление извършването на обществен превоз на пътници без разрешение, 
регистрация или лиценз, които се изискват по нормативен акт или акт на Европейския съюз. Предвидено е наказание 
лишаване от свобода от две до пет години, като моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се 
отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е. По-тежко наказуемо е деянието, извършено от две или 
повече лица, сговорили се предварително за неговото осъществяване, или чрез използването на неистински или 
преправен документ, или на документ с невярно съдържание. В тези случаи наказанието е лишаване от свобода от пет 
до десет години и глоба от пет до петнадесет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация до една втора от 
имуществото на виновния. 
Не оспорвам обществената опасност от нерегламентирания превоз на пътници, който може да увреди не само 
безопасността на лицата, но и обществения интерес във връзка с осигуряването на услуги за превоз. Неслучайно и досега 
деянието представлява административно нарушение по Закона за автомобилните превози, но понастоящем основателно 
се поставя въпросът как ще бъдат преценени случаите, в които то се преследва по административен ред или по реда на 
Наказателно-процесуалния кодекс. Не са уточнени и критериите, по които нерегламентираният обществен превоз на 
пътници ще се разграничава от т.нар. споделено пътуване. Повод за тези въпроси стават широките дефиниции на 
понятията „обществен превоз“ и „превоз на пътници“, съдържащи се съответно в § 1, т. 1 и 2 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за автомобилните превози. „Обществен превоз“ по смисъла на този закон е превоз, извършван за 
чужда сметка или срещу заплащане или икономическа облага, който се извършва с моторно превозно средство. „Превоз 
на пътници“ е определен като „дейност на лице, което извършва услуги по извършване на превоз на пътници с моторно 
превозно средство за чужда сметка или срещу заплащане, или икономическа облага“. Независимо от повторението в 
тази дефиниция, стават ясни широките й предели. Приетите в Закона за автомобилните превози промени, които в § 19 от 
ЗИД КТК се свеждат само до добавката, че административната санкция се прилага, ако извършеното деяние не е 
престъпление, не дават нужните гаранции. Те не поставят точна граница кога едно лице може да поделя разходите си за 
пътуване до определено място, ползвайки се свободно от правата си върху съответното моторно превозно средство, от 
случаите, когато деянието съставлява административно нарушение или престъпление. Ако едни и същи действия могат 
да бъдат третирани като административно нарушение и като престъпление, се оставя твърде голяма свобода за преценка 
на правоприлагащите органи, а гражданите нямат яснота относно квалификацията на извършеното от тях деяние. И двете 
последици са несъвместими с изискванията на правовата държава. 
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2. Предвиденото в § 18 от ЗИД КТК отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, послужило за 
извършване на деянието, независимо от собствеността върху него, може да представлява необосновано нарушение на 
правото на собственост, гарантирано и с чл. 17 от Конституцията на Република България, и с чл. 1 от Протокол № 1 към 
Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Според трайно установената практика на Европейския 
съд по правата на човека мерките за конфискация следва да са съобразени с изискванията на Конвенцията при 
кумулативното наличие на три условия: мярката е взета в рамките на процедура, която е установена в закон, преследва 
легитимна цел и е пропорционална на целта. Приетият § 18 от ЗИД КТК създава неясна норма, която не позволява 
преценка по тези условия. 
Когато собствеността върху моторното превозно средство принадлежи на трето лице, императивната норма в чл. 234г от 
Наказателния кодекс, която предвижда отнемане независимо от това обстоятелство, не гарантира „справедлив баланс“ 
между обществения интерес и защитата на правата на собственика, който не е извършил престъплението, нито е 
съучаствал в извършването му. Според Европейския съд по правата на човека, когато притежания, които са били 
използвани неправомерно, се конфискуват, този баланс зависи от много фактори, включително от поведението на 
собственика. В такива случаи националните органи са призвани да вземат предвид степента на вина или грижи на 
собственика на имуществото или най-малко връзката между поведението му и престъплението (Решение от 13 октомври 
2015 г. по дело Ünsped Paket Servisi San. ve tic. A.Ş. срещу България). 
В приетото допълнение на Наказателния кодекс отнемането на собствеността е установено наред с лишаването от 
свобода, като изрично е посочено, че до този ефект се стига, независимо чия собственост е моторното превозно 
средство. Прави впечатление, че в квалифицирания състав по чл. 234г, ал. 2 от Наказателния кодекс не се предвижда 
отнемане на собствеността върху моторното превозно средство, допуска се конфискация до една втора от имуществото 
на виновния, но това е само правна възможност, налагана по преценка на съда. Тази несъразмерност няма обяснение, 
тъй като в мотивите на предложението за допълнение в Наказателния кодекс не се съдържат никакви аргументи относно 
размера на предвидените наказания. 
3. В Народното събрание на 6 февруари 2020 г. е внесен проект на Закон за допълнение на Наказателния кодекс, с който 
е предложено инкриминиране на нерегламентирания превоз на пътници. В мотивите на законопроекта (№ 054-01-
8/06.02.2020 г.) е посочено, че „единствено чрез методите на наказателното право може да бъде намерен основният 
търсен ефект, а именно бързо, трайно и сигурно преустановяване на нерегламентирания превоз на пътници, който се 
извършва във вреда и на самата държава, а в не по-малка степен и на обществото.“. По законопроекта са постъпили 
становища от Министерството на правосъдието, Върховния касационен съд, Конфедерацията на автобусните превозвачи, 
Висшия адвокатски съвет и Прокуратурата на Република България. В становището на Прокуратурата е констатирано, че 
„не се съобразява принципното положение да се предвижда наказателноправна защита като крайна и най-сериозна 
форма на държавна реакция на общественоопасни противоправни деяния, а разширяването на обхвата й да става 
обосновано, когато другите видове отговорност обективно не биха могли да гарантират съответния обществен и личен 
интерес. Още повече, че в случая предложената нормативна промяна ще затвърди проявлението на друг съществен 
недостатък на законодателството ни - дублиране на отговорности с различна тежест за едно и също изпълнително 
деяние“. 
По посочения законопроект за допълнение на Наказателния кодекс, освен получените становища, не е отчетено друго 
движение. Няма доклад нито на водещата комисия – Комисията по правни въпроси, нито на участващата комисия – 
Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. След месеци на бездействие промените в 
Наказателния кодекс се приемат с друг закон, който не е свързан по никакъв начин с техния предмет. Да се компенсира 
това бездействие, като се приемат разпоредби, които оставят съмнение в тяхната прецизност, но въвеждат наказателна 
отговорност, е недопустимо. 
Преследването на „сивата икономика“, за което нееднократно съм изразявал подкрепа, следва да става с механизмите 
на правовата държава, при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, 
съгласуваност, пропорционалност и стабилност. Затова оспорвам направените промени в Наказателния кодекс и Закона 
за автомобилните превози, които са внесени между двете гласувания на Закона за изменение и допълнение на Кодекса 
на търговското корабоплаване, без да са свързани с неговите основни положения и обхват. По този начин те са приети 
без обществено обсъждане и без да са изложени данни за засегнатите обществени отношения, които налагат 
наказателноправната защита. Очаквайте подробности. 
 
√ ВСС - практически против всичко ново в "новата" конституция 
Съветът се сети да каже на Венецианската комисия мнението си в 12 без 5... 
Всички основни жалони на ГЕРБ, касаещи съдебната система в т. нар. нова конституция събраха или нула, или по 2 гласа в 
Пленума на ВСС, който днес (б.р. – вчера) се наложи да обсъжда в "12 без 5" мнението си по проекта. 
Защо днес? За да не се изложим пред чужденците - утре е насрочена среща с представители на Венецианската комисия, 
които са дошли именно да чуят различни становища, включително и на Съвета. 
Така на финала на деня по повод конституционните идеи на ГЕРБ: 
- само 2-ма членове на ВСС подкрепиха разделянето на два бъдещи съвета - съдийски и прокурорски (Атанаска Дишева 
и Олга Керелска). 15 са против 
- само 2-ма членове подкрепиха евентуално намаляване на мандатите на тримата големи (Атанаска Дишева и Олга 
Керелска). 15 са против. 
- нито един член не подкрепи връщането на съдебните сгради за стопанисване на Министерството на правосъдието. 
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- нито един член не подкрепи премахването на споделената компетнтност - президентът да подписва указите за 
назначаване на тримата големи.    
Трябваше ли въобще становище днес или не? 
Всъщност дебатите започнаха мъчително и протяжно с няколко основни въпроса: 
Какво да е единното становище, което ВСС утре ще изрази на срещата с Комисията за демокрация чрез право (както е 
официалното название на Венецианската комисия)? 
И трябва ли въобще да има единно становище, като форматът е отворен и може всеки член на съвета да иде и да се 
изкаже? 
И трябва ли пък да има каквото и да е становище, след като самата легитимност на комисията в българското Народно 
събрание, която се занимава с Конституцията, е оспорена от президента пред КС? Не трябва ли по-добре да се изчака... 
За капак - въпросите, които са пратени от Венецианската комисия до членове на ВСС, са пристигнали днес (някои не бяха 
преведени до обяд) и касаят предимно политики и политиците - вносители на проекто-конституцията. 
Около тези точки се завърза спорът в Пленума на ВСС. Органът внесе като извънредна точка в дневния си ред обсъждане 
на евентуална единна позиция утре под забележителния № 71 в дневния ред. 
За да е още по-абстрактно, представляващият Боян Магдалинчев (един глас традиционно в полза на монолитното 
мнозинство, б.а.) се оказа под карантина, а председателят на ВКС Лозан Панов остави заседанието, защото тябваше да 
се среща с... Венецианската комсия по график днес. 
Практически същинските дебати по нещо толкова важно започнаха някъде след 15 ч. 
Разбра се от сутринта само, че някои от членовете са получили въпросник с питания към тях на ВК на английски - 
непреведен... Други пък въобще не го бяха получили до началото на съвета. 
А пък и във въпросника пише неща, които касаят вносителите от политическия свят - ВСС дори не е питан при съставянето 
й. 
"На практика (от Венецианската комисия) насочват въпросите си към вносителите и търсят истинските мотиви - какво се 
цели и какви са мотивите да се искат тези изменения", отбеляза Даниела Марчева. 
Въпреки това тя бе от застъпниците ВСС да излезе все пак с някакво общо мнение, пък който има друго - утре да ходи на 
срещата и да си го заявява. 
Завърза се разправия дали не трябва да се изкажат по всички теми, които са залегнали във въпросника пратен от ВК, или 
само по темите, касаещи съдебната система. 
А Боян Новански отсече: 
"Ама и за повишаване на раждаемостта ли ще взимаме становище? Щото там (в писото на ВК) и за това има въпроси?!" 
Георги Чолаков се притесни: "Аз мисля, че няма да ни питат за неща само по съдебната система." 
А Цветинка Пашкунова - председател на Правната комисия във ВСС предложи: 
"Доколкото сме се разбрали, че няма ограничения за присъствие утре на срещата с ВК, нека всички колеги, които имат 
желание и становище по въпросите от въпросника, да дойдат." 
Пашкунова изказа и едно от най-аргументираните становища: че в Съдийската колегия на сегашния ВСС все още не се 
изпънява отявлената препоръка както на Венецианската комисия, така и на ЕК: да има поне паритет между съдиите, 
избрани от съдии и другите. 
Това твърдение намери опоненти  в представители на мнозинството в съвета - че препоръката важала само за 
"изборните " членове на ВСС (проблемът е в двамата председатели на ВКС и ВАС, които по никой начин не може да се 
твърди, че се избират пряко от съдии и накланят везните в 14-членната колегия, б.а.). 
Даниела Марчева пък се възпротиви - както на самата Венецианска комисия, която след промяната през 2015 г с 
разделянето на ВСС на две колегии заявила, че целите са постигнати, така и се обиди на сегашните вносители на 
Конституция - откъде накъде твърдят, че ВСС не гарантира независимостта на системата.  
Фактите: 
За утре са определени 5-има членове на Съвета, които да се срещнат с Комисията - Пашкунова, Керелска, Дишева, Калина 
Чапкънова и Евгени Иванов. Но пък "гръбнакът" на подобни теми в самия ВСС - Правната комисия, изобщо е решила да 
не излиза с проекто-текст за единно становище. И една от причините е, че президентът в момента оспорва пред КС 
легитимността на парламентарната комисия "Деси Атанасова". 
Единствено са се разбрали, че ще имат забележки по текстове на проекта за конституция. 
Затова пък други 3-ма членове - Кояджиков, Марчева и Дамянов извадиха проект за поне някакво единно решение, 
подготвен от Дирекция "Правна" на ВСС. 
Даниела Марчева бе добавена към 5-имата, които утре ще се срещат с представителите на ВК.  
След часове на разправии всичко приключи малко абстрактно, както и започна - оказа се, че единстеният оправомощен 
да води заседание на Пленум на ВСС - Георги Чолаков има неотложен семеен ангажимент в 17:00. И няма кой да води. 
Така важите решения бяха приети "на ура" за 7-8 мин. и дебатът приключи. 
 
√ Договорено е обвързване на еврофондовете с върховенството на закона 
Решенията ще се вземат с квалифицирано мнозинство  
Германското председателство на Съвета на ЕС и Европарламентът постигнаха предварително съгласие за въвеждане на 
условие за обвързване на бъдещите разходи от общия бюджет със състоянието на върховенството на закона. 
Новината бе съобщена вчера от двете институции. Предстои официалното утвърждаване на споразумението от 
Парламента и министрите на страните членки. 
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Новото изискване ще позволи бюджетът на ЕС да бъде защитен, когато се установи, че нарушенията на принципите на 
върховенството на правото в някоя страна членка засягат или могат да засегнат правилното управление на общия 
бюджет или защитата на европейските финансови интереси по достатъчно пряк начин. 
„Новият механизъм за обвързване ще засили защитата на бюджета, когато нарушенията на върховенството на закона 
водят до злоупотреби с еврофондове“, коментира германският посланик в ЕС Михаел Клаус. 
Мярката се отнася за всички бюджетни разходи. Предвижда се тя да бъде прилагана не само в случаи на корупция и 
измами, но и при незачитане на основните ценности на ЕС. Страните членки са длъжни да следват ценностите на 
зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на 
правата на човека, включително на малцинствата. 
ЕП настоява данъчните измами и укриването на данъци да бъдат възприемани като възможни нарушения на 
върховенството на закона. Според договорените текстове като заплаха трябва да бъдат възприемани заплахите срещу 
независимостта на съдебната власт, липсата на преразглеждане на произволно постановени или незаконни решения, 
ограничаването на средствата за правна защита. 
Евродепутатите са прокарали възможност зависещи от подкрепата на ЕС крайни получатели на бюджетни средства като 
студенти, земеделци или неправителствени организации да могат да подават до Еврокомисията искане за продължаване 
на изплащането на бюджетни разходи в случай на решение за спиране на средствата за дадена държава. По тяхно искане 
се предвижда срокът, в който институциите на ЕС вземат решение за ограничаване или спиране на бюджетните средства 
към някоя страна, да бъде съкратен на между 7 и 9 месеца от установяването от ЕК на нарушение. 
Месец по-късно Съветът на ЕС ще трябва да вземе решение по предложение на Комисията. Допуска се в отделни случаи 
този срок да бъде до три месеца. Решенията на Съвета на ЕС ще бъдат приемани с квалифицирано мнозинство - (55 на 
сто от страните членки, представляващи 65 на сто от населението на Съюза. 
 
√ ЕК: Европейската икономика ще се свие със 7,4 на сто 
Догодина иде растеж. Но трябват две години за връщане на равнището преди пандемията 
Икономиката на ЕС ще се свие със 7,4% през тази година, преди да се възстанови с ръст от 4,1% през 2021 г. и 3% през 
2022 г. Това се казва в огласената днес есенна икономическа прогноза на Еврокомисията. Тя бе представена от комисаря 
по икономиката Паоло Джентилони. 
Пандемията от COVID-19 представлява много голямо сътресение за световната и за европейската икономика, което води 
до много тежки социално-икономически последици. Икономическата дейност в Европа претърпя сериозно сътресение 
през първата половина на годината и започна бързо да се възстановява през третото тримесечие с постепенното 
премахване на противоепидемичните мерки. Новата вълна на пандемията обаче причинява смущения, тъй като 
националните органи въвеждат нови мерки за ограничаване на разпространението й. Поради епидемиологичната 
обстановка прогнозите за растежа през прогнозния период са изложени на изключително голяма несигурност и на 
рискове. 
Спряно и непълно възстановяване 
Според есенната прогноза икономиката на еврозоната ще се свие със 7,8 на сто през 2020 г., преди да отбележи ръст от 
4,2% през 2021 г. и 3% през 2022 г. 
В сравнение с икономическата прогноза от лятото предвижданията за растежа както за еврозоната, така и за ЕС са малко 
по-високи за 2020 г. и по-ниски за 2021 г. Не се очаква производството в еврозоната и в ЕС през 2022 г. да се възстанови 
до равнището отпреди пандемията. 
Икономическите последици от пандемията се различават значително в различните части на ЕС. Това важи и за 
перспективите за възстановяване. То отразява разпространението на вируса, строгостта на мерките за ограничаване на 
разпространението му, секторния състав на националните икономики и силата на националните ответни мерки от гледна 
точка на политиките. 
Нарастването на безработицата бе ограничено в сравнение със спада в икономическата дейност 
Загубата на работни места и увеличаването на безработицата се отразиха тежко на поминъка на много европейци. 
Мерките на политиката, предприети от страните членки, заедно с инициативите на равнище ЕС, допринесоха за 
смекчаване на последиците от пандемията за пазарите на труда. Безпрецедентният обхват на предприетите мерки, по-
специално чрез схемите за работа с намалено работно време, позволи увеличаването на безработицата да остане 
ограничено в сравнение със спада в икономическата дейност. Очаква се безработицата да продължи да се увеличава 
през 2021 г. с постепенното премахване от държавите на мерките за спешна подкрепа и с навлизането на нови хора на 
пазара на труда. Положението обаче трябва да се подобри през 2022 г., тъй като икономиката продължава да се 
възстановява. 
Според прогнозите безработицата в еврозоната ще се увеличи от 7,5% през 2019 г. на 8,3% през 2020 г. и 9,4% през 2021 
г. След това тя ще намалее до 8,9% през 2022 г. В ЕС очакванията са увеличаване от 6,7 % през 2019 г. на 7,7% през 2020 г. 
и 8,6 % през 2021г. Като последва намаляване до 8% през 2022 г. 
Дефицитът и държавният дълг ще нараснат 
Очаква се бюджетните дефицити да нараснат много в целия Европейски съюз тази година. Причината е, че социалните 
разходи се увеличават, а данъчните приходи намаляват - както в резултат на извънредните действия от гледна точка на 
политиката с цел подпомагане икономиката, така и в резултат на автоматичните стабилизатори. 
Съвкупният бюджетен дефицит на еврозоната ще нарасне от 0,6 % от БВП през 2019 г. на около 8,8 % през 2020 г., преди 
да намалее до 6,4 % през 2021 г. и 4,7% през 2022 г. Това отразява очакваното постепенно премахване на извънредните 
мерки през 2021 г. с подобряването на икономическото положение. 
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Като отразява рязкото нарастване на дефицитите, прогнозата сочи, че съвкупното съотношение на дълга към БВП в 
еврозоната ще нарасне от 85,9 % от БВП през 2019 г. на 101,7% през 2020 г., 102,3% през 2021 г. и 102,6% през 2022 г. 
Инфлацията остава ниска 
Поради резкия спад на цените на енергията общата инфлация достигна отрицателни стойности през август и септември. 
Същинската инфлация, която включва всички стоки освен енергията и непреработените храни, също намаля значително 
през лятото поради по-слабото търсене на услуги, особено услугите, свързани с туризма, и промишлените стоки. Слабото 
търсене, застоят на пазара на труда и високият обменен курс на еврото ще окажат натиск за понижаване на цените. 
Според прогнозата инфлацията в еврозоната, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), 
ще бъде средно 0,3 % през 2020 г., преди да нарасне на 1,1 % през 2021 г. и 1,3 % през 2022 г. благодарение на 
стабилизирането на цените на петрола. 
Що се отнася до ЕС, очаква се инфлацията през 2020 г. да бъде 0,7 %, през 2021 г. — 1,3 %, а през 2022 г. — 1,5 %. 
Голяма несигурност с риск от влошаване на перспективите 
Несигурността и рисковете, свързани с есенната икономическа прогноза, остават изключително големи. Основният риск 
произтича от влошаването на пандемията, което налага да бъдат въведени по-строги мерки и води до по-тежки и по-
продължителни последици за икономиката. Поради това бе направен анализ на сценариите за две различни посоки на 
развитие на пандемията - по-благоприятна и неблагоприятна - както и на икономическите последици от нея. Съществува 
също така риск оставените от пандемията белези върху икономиката като фалитите, дълготрайната безработица и 
прекъсването на доставките да са по-дълбоки и по-тежки. Освен това европейската икономика може да бъде повлияна 
отрицателно, ако икономиката на световно равнище и световната търговия се подобрят в по-слаба степен от очакваното 
или ако се увеличи напрежението в търговията. Друг риск от влошаване на положението е възможността от възникване 
на напрежение на финансовите пазари. 
Положителен обаче е фактът, че „ЕС от следващо поколение“ - програмата на Съюза за икономическо възстановяване, 
включваща Механизма за възстановяване и устойчивост, вероятно ще даде на икономиката на ЕС по-силен тласък от 
очакваното. Това е така, защото прогнозата можеше да включи само частично вероятните ползи от тези инициативи, тъй 
като наличната на този етап информация за националните планове все още е ограничена. 
Търговско споразумение между ЕС и Великобритания също ще се отрази положително на икономиката на Съюза от 2021 
г. нататък в сравнение с прогнозните базови стойности за двустранната търговия въз основа на правилата на Световната 
търтовска организация (СТО) за най-облагодетелствана нация (НОН). 
„Тази прогноза идва в момент, в който втора вълна на пандемията поражда още по-голяма несигурност и разбива 
надеждите ни за бързо възстановяване“, заяви Валдис Домбровскис – изпълнителен зам.-председател на 
Еврокомисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората. 
Комисарят по икономиката Паоло Джентилони увери, че растеж ще бъде отчетен отново през 2021 г., но ще са нужни две 
години, за да се доближи европейската икономика до състоянието, в което се намираше преди пандемията. 
 
√ Който и да спечели в САЩ, няма да има промяна за България 
И републиканците, и демократите са срещу "Турски поток" и "Северен поток" 2, искат си вноските за НАТО и  повече 
ангажимент на ЕС 
Кой ще е следващият президент на САЩ най-вероятно няма да стане ясно днес, но какъвто и да е изходът, няма да има 
голяма промяна в американския курс спрямо България. 
САЩ са особено активни в региона и в страната ни, като от всичките им действия е ясно, че този път не смятат да 
отстъпват Балканите на Русия и от години се води тиха война за надмощие. 
Най-горещият фронт на тази тиха война е енергийният. САЩ се опитват да саботират и прекратят изграждането на нови 
газови връзки между Русия и Европа. И републиканци, и демократи гласуваха за налагане на санкции на фирми, свързани 
с изграждане на двата най-важни за Русия газови проекта – „Северен поток“ 2 и „Турски поток“. 
Все още не е ясно какви ще са тези санкции, но най-вероятно те ще засегнат българския участък от газопровода „Турски 
поток“. 
„Подпомагането на руски проекти няма да се толерира. Излезте сега или рискувате последствията“, заяви миналия месец 
държавният секретар Майк Помпео. Това означава, че санкциите могат да засегнат държавната "Булгартрансгаз", която е 
инвеститор в проекта. Не е изключено газопроводът да бъде построен, а през него да не потече газ. В същото време не са 
предвидени ограничения за изграждането на газовата връзка с Гърция, която отговаря на американските планове за 
доставка на втечнен газ в Европа. 
Енергийните проекти 
Ако санкциите засегнат „Булгартрансгаз“, това означава, че компанията ще е длъжна да плати над 2 млрд. лева за 
строежа, но няма да получи нищо обратно, писа по темата „Капитал“ и прогнозира фалит за държавната компания при 
такъв сценарий. 
В същото време САЩ подкрепят с 1 милиард долара инициативата „Три морета“, която обединява 12 страни от Източна 
Европа, сред които и България, за изграждането на инфраструктурни и енергийни проекти, най-вече за доставката на 
втечнен газ от САЩ. И  тук интересът на САЩ е голям, независимо дали управлява президент на републиканците или 
демократите. 
И ако досега проектите на тази инициатива напредваха бавно, то тя внезапно набра скорост след ангажимента на САЩ да 
я подкрепят с 1 милиард долара, а на срещата в Талин миналия месец бяха обещани още пари и твърда американска 
подкрепа. 
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В Талин от българска страна трябваше да присъства и президентът Румен Радев, а неговата основна цел бе да покани 
участниците в инициативата на следваща среща през 2021 година в София. Пътуването му обаче бе осуетено заради 
позитивен тест от COVID-19 на негов сътрудник, с когото така и не стана ясно дали Радев е имал контакт. Така или иначе 
българското участие се провали, което може да е малшанс, но може и да се тълкува в контекста на руско-американските 
битки за енергийно влияние в България. 
След години на предимно политически контакти между 12-те участнички вече преминахме към икономическо 
сътрудничество и осъществяване на проекти, заявиха след срещата в Талин полските участници. Полша подкрепя 
изграждането най-вече на газопровод между северна и южна Европа, който ще я направи независима от руските 
доставки. Полша е и най-горещият привърженик на участието на САЩ като основен спонсор в „Три морета“. 
„Благодарим за подкрепата“, написа в началото на октомври Кшищоф Шчерски, директор на президентската канцелария 
на Полша, след като външнополитическата комисия в Конгреса одобри подкрепата за „Три морета“. В резолюцията на 
Конгреса също така „Турски поток“ и „Северен поток“ 2 се обявяват за „подкоповане на европейската енергийната 
сигурност“, а други енергийни проекти като построяването на хъбове за втечнен газ се хвалят като добри за континента.  
Още през 2019, когато първият американски кораб с втечнен газ акостира в Свинеустие, Полша обяви началото на тези 
доставки за исторически момент и начало на пълната си независимост от Русия. Тук следва да се отбележи и че САЩ 
продават своя газ на Полша на по-ниски цени от руския, което все още не е гарантирано за България. От този момент 
обаче САЩ стартираха своя доста агресивна енергийна стратегия за Източна Европа, която включва и участието им в 
изграждането и модернизирането на атомни централи в Румъния. 
Изолиране на Китай 
Друга основна цел на ангажимента на САЩ в региона, която няма да се промени, независимо кой стане президент, е 
сигурността на 5G мрежата и стремежът да се ограничи китайското влияние. Китай от своя страна също налива доста 
средства в Източна Европа чрез инициативата си „16+1“, което застрашава не само американските, но и европейските 
интереси. 
Помпео обиколи Източна Европа през октомври именно с тази цел - да ангажира страните в региона да не работят с 
доставчика „Хуаей“ по изграждането на 5G мрежа. 
В това отношение източноевропейските държави отново са по-склонни да сътрудничат със САЩ, отколкото 
западноевропейските. В замяна американците предлагат инициативата „Чиста мрежа“, която бе подкрепена от 
отличника на Европа по дигиталните въпроси Естония. Естония представи своя проект Smart Connectivity, с който ще 
помогне дигитализирането на оста Север-Юг. 
С „Три морета“ и проектите за дигитализация САЩ спечелиха доста добри карти в покера срещу Китай в този регион и 
проектът на Пекин „16+1“ като че замря, а все повече източноевропейски държави се дистанцират от КНР. За това 
допринесе и кризата с коронавируса, която постави много въпроси пред сигурността на доставките от Азия, които при 
подобни пандемии и затваряне на граници внезапно оголват пазара. 
Сътрудничеството в НАТО 
И третият основен пункт в отношенията между Европа, в това число България, и САЩ, който няма да се промени 
независимо от изборния резултат, са отношенията в НАТО. Дори и новият президент да се казва Байдън, геополитически 
САЩ започнаха преориентирането си още преди Тръмп да стане президент. 
„За САЩ възходът на Китай е по-голяма опасност и затова фокусът отдавна се измести към Азия“, коментира Юн Лесер от 
фондацията „Джордж Маршал“ в Берлин. „Новото поколение политици е насочило вниманието си към Азия повече, 
отколкото към Европа. Четирите години, в които Тръмп бе на власт, бяха болезнени за отношенията с Европа. Но 
всъщност проблемът САЩ-Европа започна още преди него. 
Даже шамарите, които администрацията на Тръмп удари на европейските си партньори, са полезни за европейците, 
защото е крайно време да се еманципират от САЩ. Дори и да спечели Байдън, който ще се опита да възстанови поне 
добрия тон, не знаем кой ще дойде след него“, коментира още той. 
Трансатлантическите отношения са трайно променени и никакви избори няма да променят това, категоричен е 
политологът. Разликата е само в тона и предвидимостта. Но и преди тонът да се изостри така, САЩ начело с Обама 
настояваха многократно евродържавите да инвестират повече в защитата си и да изпълнят споразуменията от 2014 
година да плащат 2% от своя БВП като вноска в НАТО. Тоест дори и с Байдън начело промяна в това няма да има. 
Разликата може да е само в действията при отделни кризи. Тръмп изненада неприятно съюзниците си на няколко пъти, 
като най-тежко беше внезапното му решение да изтегли войските си от Афганистан и сключването на споразумение с 
талибаните, без да уведоми предварително за това партньорите си. Ходът му влоши сериозно трансатлантическите 
отношения, защото европейците имат свои войски в Афганистан именно заради САЩ - единствения път, в който НАТО е 
задействал своя член 5-и, бе след атентатите от 11 септември 2001 година. Присъствието на НАТО в Афганистан е 
отговорът на тези атентати и молбата на САЩ. 
Подобни индивидуални ходове Тръмп имаше и в Сирия и Ирак, което постави останалите партньори в НАТО в рискови 
ситуации. В отговор на тази политика Макрон даде прочутото си интервю миналата година, в което диагностицира НАТО 
с мозъчна смърт и настоя Европа да се погрижи по алтернативен начин за сигурността си. Дори и Байдън да спечели 
изборите, вече никой не очаква, че ще има сериозна промяна в политиката на САЩ в НАТО, така че предложенията на 
Макрон стават все по-актуални. 
И макар че Байдън гарантира, че ще върне диалога в старите му рамки, ЕС вече си е взел поуките. Успоредно с това 
остава и заплахата от още по-голямо разцепление на ЕС и политически, тъй като САЩ ще продължат да залагат на 
билатералните си отношения и разделението между източно- и западноевропейските членки. 
Така че, който и да влезе в Белия дом на тези избори, промяна в курса на Америка няма да има. 
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√ Хашим Тачи подаде оставка като президент на Косово 
Ще го съдят за военни престъпления в Хага  
Президентът на Косово Хашим Тачи подаде оставка, съобщи албанската телевизия „Ора нюз”. Решението му е във връзка 
с потвърдения обвинителен акт от Специалната прокуратура за военни престъпления в Хага, съобщи БГНЕС. 
От прокуратурата потвърдиха и обвинението на лидера на Демократическата партия за Косово и бивш председател на 
парламента Кадри Весели. Адвокатът на обвиняемите Том Гаши съобщи, че се очаква Тачи и Весели да отпътуват за Хага 
през следващите дни. Според него ще последват още арести. 
"Имаме информация, че през следващите дни се очаква изпращането на г-н Тачи и г-н Весели", каза Гаши. 
През септември Хашим Тачи заяви, че ще подаде оставка в момента, когато Международният съд за военни 
престъпления в Косово потвърди обвиненията срещу него. 
Той беше извикан на интервю в Хага и след завръщането си каза, че не е бил питан за нито едно убийство, въпреки 
твърденията на медиите, че като един от основателите и ръководителите на Армията за освобождение на Косово (АОК) е 
сред заподозрените за убийството на над 100 цивилни албанци, сърби и други по време на и непосредствено след 
войната в Косово през 1998 - 1999 г. 
Вчера силите на ЕУЛЕКС нахлуха в къщата на Якуп Красничи, който по-късно беше арестуван. Малко по-късно се получи 
потвърждение на обвинителния акт срещу Реджеп Селими, който заяви, че заминава за Хага на следващия ден. 
В ЕС доволни от желанието на Тачи да сътрудничи 
ЕС приветства факта, че Хашим Тачи се съгласи да сътрудничи със Специалната камара и Специалната прокуратура за 
Косово. 
Това се казва в изявление на говорителя на Жозеп Борел - върховния представителна Съюза за външната политика. 
ЕС подкрепя работата на Камарата и Прокуратурата. Пълното сътрудничество с тях е съществено и важно доказателство 
на ангажиментите на Косово към върховенството на закона, което, от своя страна, е ключов елемент за напредъка на 
Косово по пътя на евроинеграцията и за ангажимента на ЕС към Западните Балкани като цяло. След оставката на Хашим 
Тачи Брюксел вярва, че представителите на Пришина ще гарантират приемствеността на институциите. 
От Еврокомисията обаче отказаха да коментират отправените обвинения срещу Тачи и други лидери на страната. 
Мотивът бе, че в Комисията не обсъждат публично индивидуални случаи. 
 
Мениджър 
 
√ Видеоконференцията влезе и в съдебния процес  
Народното събрание окончателно въведе видеоконференцията в съдебния процес, приемайки на второ 
четене промените в Гражданскио-процесуалния кодекс.  
Съгласно текстовете всяка страна може да поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция, когато тя не е 
в състояние да се яви непосредствено пред съда. При използване на видеоконференцията в съдебния процес страната 
или неин представител ще присъства в специално оборудвано за цел помещение в друг районен съд, място за лишаване 
от свобода или арест, с което не се регламентира възможност ищец или адвокатът му да участват в заседанието от друго 
място, например от дома си, в случай че са поставени под карантина. 
Окончателно се реши съдът да може да събира доказателства чрез видеоконференция. Това може да стане само по 
искане на страна. 
Съдът служебно може да разпореди изслушване на вещо лице и по този начин разпитът на експерт чрез 
видеоконференция е допустимо, когато поради служебна ангажираност или други обективни обстоятелства вещото лице 
вещото лице не може да се яви пред съда по делото и се намира извън съдебния район на районния съд, чието 
седалище съвпада със седалището на съда по делото. 
Същевременно депутатите отхвърлиха идеята съдебните изпълнители да участват в процедура за доброволно събиране 
на вземания. Процедурата за доброволно изпълнение, предложена от Кристиян Митев от НФСБ, включваше идеята за 
парични задължения, за които не е издаден изпълнителен лист, съдебният изпълнител да може по искане на кредитор 
да пристъпи към процедура за доброволното им събиране. Вносителят аргументира предложението с практика в някои 
от европейските страни. От БСП възразиха на подобна процедура. "Представете си, че утре дадем възможност по същата 
логика на прокурори да дават частни консултации и после същият този прокурор преследва своя клиент, който преди 
това му е плащал. Това е конфликт определено. Сега може да попаднем в същата хипотеза", коментира Явор 
Божанков. От ГЕРБ също отказаха да подкрепят подобна процедура. 
 
√ Либерален режим за спорната Наредба 18 и бонуси за ползване на регистриран в НАП софтуер  
Използването на регистриран в НАП софтуер за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО) ще бъде 
доброволно и по избор на търговците, а няма да бъде задължително. Това решиха депутатите като приеха на първо 
четене промени в Закона за данъка върху добавената стойност, които бяха подкрепени от 89 народни представители, 10 
"против" и 12 "въздържали се".  
Влизането на промените в Наредба Н-18 беше отлагано няколко пъти заради възраженията на бизнеса. Същевременно 
много търговци приведоха използваните от тях софтуери в съответствие с изискването, и премахването на възможността 
за използване на такъв софтуер би обезмислило разходите и усилията, вложени от тях. Именно затова остава 
използването на специфичния софтуер като доброволна мярка, като за тези търговци ще има и облекчения, които гласят 
при първо нарушение за неиздаване на касова бележка да не се запечатва на търговският обект, по-бързо ще се връща и 
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ДДС, както и ускорена амортизация в рамките на една година на софтуера, компютрите, принтерите и др. свързани 
устройства с него, информира "24 часа".  
Със законопроекта се въвеждат редица данъчни промени, една от която предвижда регистрираните по ДДС търговци да 
могат да декларират и плащат данъка само в една държава от ЕС, без значение къде е дължим налогът. 
Ще се въведе и нов режим за дистанционните продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, който може да 
се прилага за стоки под формата на пратки със собствена стойност, ненадвишаващи левовата равностойност на 150 
евро. Изклключение са акцизните стоки като алкохол и цигари, за които няма праг. При отложено плащане на ДДС и 
акциз пратките задължително да се декларират пред митниците, заедно с разрешението за отложено плащане, 
предвиждат още промените.  
В преходните и заключителни разпоредби се правят и промени в други закони. Въвежда се нов режим за данъчните 
складове и за възстановяване на платения акциз за етилов алкохол, който да се използва при производството на 
лекарства, както и за дезинфекция. Плащащите акциз ще разполагат с виртуална сметка, която трябва да е активна от 
2022 г. НАП и митническите органи ще могат да проследяват движението на горивата от данъчния склад до крайния 
потребител, съответно и да удостоверяват произхода му и дали са платени косвените данъци по него, предвиждат други 
законови поправки.  
В Закона за корпоративното подоходно облагане е предвидена промяна, гласяща данъчните облекчения за 
производствена дейност в общини с висока безработица, да се удължат и след 31 декември т.г. 
Променя се и крайната дата за деклариране на годишния корпоративен данък до 15 ноември. Авансовата вноска за 
декември и за третото тримесечие ще се внася до 1 декември. 
Данъчно облекчение за хората, който правят ремонт в дома си, ако обозначат кой е извършвал ремонта и какви пари е 
струвала ремонтната дейност, предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица. 
Гражданите може да спестят до 200 лв. от дължимите за година данъци, но ще може да се използва само за ремонт на 
собствени жилища в страната, които не са част от активите на фирма или едноличен търговец, гласят част от 
изискванията.  
С други законови промени се въвеждат нови разпоредби за вътреобщностни дистанционни продажби на стоки, 
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, вътрешни дистанционни продажби и доставки, улеснявани от 
лице, което управлява екетронен интерфейс. Съществуващият праг от 10 хил. евро за доставки на далекосъобщителни 
услуги, нан услуги за радио - и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път ще се прилага и за 
доставки на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки с място на изпълнение друга държава членка, по който 
получатели са данъчно незадължени лица. Прагът от 10 хил. евро, без данъка върху добавената стойност, ще е общ за 
всички извършени доставки на посочените услуги и стоки от доставчик, който е установен, само на теритоята на една 
държава членка.  
 
√ България единствена в ЕС няма да надвиши 3% дефицит от БВП  
България е единствената страна в ЕС, чийто дефицит няма да надвиши 3% от брутния вътрешен продукт през 2020 г., 
според есенната икономическа прогноза на Европейската комисия, написа премиерът Бойко Борисов в профила си във 
Фейсбук, след представянето на данните от еврокомисарят по икономическите въпроси Паоло Джентилони. 
Очакванията на ЕК са БВП на България да се свие с 5,1 процента тази година, но да нарасне с 2,6 на сто през 2021 г. и с 3,7 
процента през 2022 г., посочи още Бойко Борисов. "Това е поредното потвърждение на думите ми от вчера, че ще 
изправя държавата след кризата", изтъкна министър-председателят в поста си във Фейсбук. 
Есенната прогноза на ЕК коригира юлската, в която бяха заложени очаквания за по-голям спад на икономиката ни през 
тази година (-7,1 на сто), но и по-голям растеж за догодина (+5,3 на сто). Сега свиването на годишна база е намалено до 
5,1 на сто през 2020 година. 
Българската икономика започна да се възстановява след резкия спад през второто тримесечие и се очаква да продължи 
да нараства, посочва ЕК. За растежа ще допринасят вътрешното търсене и износът. Безработицата се стабилизира след 
първоначалното рязко увеличаване, отчасти заради финансираните от държавата мерки за запазване на заетостта, 
посочват също от Брюксел. Комисията прави и подробен преглед как пандемията е повлияла върху икономиката ни през 
изминалите месеци до момента. 
Икономическото развитие в България е белязано от силното влияние на пандемията от Ковид-19. Ограничителните 
мерки засегнаха негативно предлагането в сектори, които бяха пряко обхванати от мерките. Разполагаемият доход на 
домакинствата понесе удар, а ограниченията доведоха до по-високи нива на спестявания. Въпреки това намаляването на 
потребителските разходи бе ограничено благодарение на продължаващото покачване на заплатите и сравнително 
слабата тежест на повечето засегнати услуги при потреблението. По-ниската заетост и отслабналото потребителско 
доверие, свързани с втората вълна на пандемията, се очаква да окажат натиск върху частното потребление. 
Същевременно антикризисните мерки на правителството се очаква да подкрепят частните доходи, се допълва в частта за 
България. 
Инвестиционната активност в страната отслабна чувствително през първата половина на 2020 година, отчита 
Еврокомисията. Намаляването на действителната и очакваната бизнес активност накара компаниите да отложат 
инвестиционните си планове. 
Износът на стоки започна рязко да се свива през март 2020 година. През май започнаха да се отчитат сигнали за 
възстановяване на износа към пазарите в ЕС, но експортът към трети страни не се е засилил. Транспортните услуги спряха 
в периода април-юни и оттогава положението се е подобрило едва забележимо. Втората вълна на пандемията вероятно 
ще се отрази върху възстановяването на износа през четвъртото тримесечие на 2020 година и първото тримесечие на 
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2021 година, прогнозира Брюксел за България. Очаква се икономическото възстановяване да изведе икономиката на 
предкризисните равнища до края на 2022 година, отбелязва ЕК. Износът и потреблението ще допринасят положително за 
икономическия растеж през идните две години, според експертите от комисията. 
Трудовият пазар в България продължава бавно да се стабилизира. Безработицата нарасна значително в началото на 
пандемията. Правителствената схема за запазване на заетостта обаче допринесе за ограничаване на загубата на работни 
места. Очаква се за цялата 2020 година безработицата да се задържи 5,8 на сто и леко да се понижи до 5,6 на сто през 
2021 година. Въпреки влошените условия на трудовия пазар заплащането на работещ според прогнозите ще продължи 
да следва възходяща тенденция, макар и с по-умерен темп, прогнозира Еврокомисията. Това отчасти се дължи на 
повишаване на заплатите в държавния сектор, както и на увеличаването на минималната заплата и минималния 
осигурителен доход. 
За инфлацията се очаква забавяне до 1,2 на сто през 2020 година, след което показателят постепенно ще се ускори до 1,4 
на сто през 2021-а и 1,8 на сто през 2022-а. През идните две години основен фактор за динамиката на инфлацията ще 
бъдат цените на услугите, допълва ЕК. 
България се изправя срещу пандемията със силна фискална позиция, изтъкват от Брюксел. Правителството въведе мерки, 
които се очаква да окажат съвкупно бюджетно влияние от около 2 на сто от БВП, изчисляват евроекспертите. 
Въпреки мерките и влошаващите се икономически перспективи бюджетът остана на излишък в кешово измерение през 
две трети от годината. Очаква се обаче общият баланс да премине на отрицателна територия и да достигне около минус 
3 на сто от БВП към края на 2020 година. За 2021 година се прогнозира бюджетен дефицит от около 3 на сто от БВП, който 
ще свие до около 1,5 на сто през 2022 година, основно заради спирането на антикризисните мерки. 
За общия държавен дълг на България се очаква да нарасне с над 5 процентни пункта до над 25,75 на сто от БВП през 2020 
година и 26,5 на сто през 2021-а, преди да се върне към низходяща тенденция през 2022 година 
 
√ Фондът на фондовете за първи път ще финансира директно крайни получатели  
Фондът на фондовете пусна на пазара нов финансов инструмент, насочен към общините и дружествата за третиране на 
битови отпадъци. Целта е да се повиши инвестиционният потенциал на частни и общински предприятия за реализиране 
на проекти за намаляване на депонирания отпадък от домакинствата в страната. 
За първи път Фондът на фондовете ще предоставя директно финансиране на крайни получатели. То ще бъде под 
формата на индивидуални кредити, отпускани съвместно с банки и администрирани от тях. Фондът ще осигурява до 90% 
от размера на всеки заем. 
Инвестиционните кредити ще бъдат със срок на погасяване до 20 години, а кредитите за оборотен капитал, свързан с 
инвестицията, трябва да се върнат в срок до 5 години. Парите трябва да бъдат усвоени до края на 2023 г. 
Заемите са предназначени за общини, които не използват безвъзмедни средства за същите цели; за предприятия с вече 
сключени договори с местните власти за третиране на отпадъци, както и за нестопански организации с пилотни или 
демонстрационни проекти, за които не са отпуснати грантове. 
Те могат да кандидатстват за финансиране, като изпратят на ФнФ попълнено заявление за участие на електронен 
адрес office@fmfib.bg или на хартиен носител на адрес: София 1606, бул. "Едуард И. Тотлебен" 30-32. Чрез заявление за 
участие до същите адреси търговските банки могат да заявят проекти за съвместно финансиране. Крайният срок е 30 юни 
2021 г. На електронна поща office@fmfib.bg, както и на тел. 02 801 40 50, може да се получи допълнителна информация 
за условията за финансиране. 
Новият финансов инструмент за инвестиции в сектор „Отпадъци“ е със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 
2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Той се изпълнява 
по силата на финансово споразумение, подписано между ФнФ и Министерството на околната среда и водите. 
 
√ ЕЦБ предупреждава банките да се готвят за най-лошото при втората COVID-вълна  
"Очаквайте най-доброто, гответе се за най-лошото" - такова послание отправи към банките председателят на Надзорния 
съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Андреа Енрия в интервю за белгийския вестник "Еко", цитирано от Франс 
прес. 
В случай на втора вълна влиянието върху капиталите и влошаването на качеството на активите ще са много по-значими, 
пояснява Енрия в отговор на въпрос за финансовата уязвимост на банките при рецесия. Европейският банков сектор 
навлезе в тази криза в състояние на структурна нестабилност, каза той, добавяйки, че консолидацията е един от 
инструментите, които могат да помогнат на банките да се съсредоточат върху тези проблеми, пише БТА. 
Припомняйки, че през юли на банките е било препоръчано да се подготвят за значително нарастване на необслужваните 
кредити, Енрия отбелязва, че някои от банките ще имат временни трудности, но ще преодолеят кризата. Други обаче не 
са в добро здраве и няма да оцелеят през този период, предупреди той.  
Още в края на септември Председателят на надзора на ЕЦБ изрази опасенията си за риска от увеличаване на броя на 
необслужваните кредити вследствие на рецесията заради пандемията от Ковид-19. При най-лошия сценарий ЕЦБ очаква 
необслужваните кредити да скочат до 1,4 трилиона евро - цифра, която е по-висока от отчетената при последната криза 
през 2008/2009 година, когато достигнаха 1 трилион евро. 
 
√ Водещите 25 летища в света могат да загубят до 1,7 млрд. долара заради COVID-19  
25-те най-печеливши летищни марки в света могат да загубят до 1,7 милиарда щатски долара от общата бранд стойност в 
резултат на пандемията COVID-19. Анализът на Brand Finance показва, че летищният сектор е силно засегнат отрасъл в 
световен мащаб и може да се сблъска с потенциална загуба от 20% в стойността на бранда.  
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Погледнато отвъд летищния сектор, стойността на 500-те най-ценни марки в света, класирани от Brand Finance Global 500 
2020, може да загуби около 1 трилион щатски долара в резултат на пандемията. Brand Finance е оценил въздействието на 
COVID-19 въз основа на ефекта върху стойността на компанията в сравнение с това, което беше на 1 януари 2020 г. 
Вероятното въздействие върху стойността на марката е оценено за всеки сектор. Отраслите са класифицирани в три 
категории: ограничено въздействие (минимална загуба на собствения капитал на марката или потенциален ръст на 
собствения капитал на марката), умерено въздействие (до 10% загуба на собствения капитал на марката) и високо 
въздействие (загуба на собствения капитал на марката до 20%).  
"Кризата с COVID-19 представлява опасна заплаха за летищата по света, които губят 20% от общата стойност на марката и 
те биха се изправили пред непрекъснато намаляващото търсене в условията на ограничения за пътуване. След като 
бъдещето на практика излезе от техните ръце, летищата ще трябва да разчитат на силата на своите марки, за да се 
съвземат успешно, след като светът се върне към някаква форма на нормалност", коментира Савио Д'Суза, директор по 
оценяването в Brand Finance. 
Хийтроу запазва първото място 
Летище Хийтроу запази титлата на най-ценната летищна марка в света, въпреки че отчете 7% намаление на стойността на 
марката до 853 милиона щатски долара. Седмото най-натоварено летище в света и най-натовареното в Европа отчете 
фиксирани приходи на дребно на пътник през миналата година и показва признаци на забавяне на дългосрочния темп на 
растеж. 
Плановете за противоречивата трета писта бяха основно препятствие през февруари тази година, когато Апелативният 
съд реши, че тя е незаконна поради липса на ангажимент на правителството по отношение на климата, Хийтроу има пред 
себе си важната задача да гарантира, че плановете се поддържат живи, като същевременно се вписват в климатичната 
политика на Обединеното кралство. 
Хийтроу отчете спад от 85% на приходите през второто тримесечие на 2020 г., като броят на товарите спадна с 30%, а 
броят на пътниците намаля с изумителните 96%. 
Летище Банкок отбелязва скок с 24% 
Летище Банкок е най-бързо развиващата се марка в тазгодишната класация, след увеличение на стойността на марката с 
24% до 260 милиона щатски долара, като едновременно скочи с 4 места от 16-та на 12-та позиция в класацията.  
Посрещайки над 67 милиона пътници през 2018 г., летище Банкок е шестият най-натоварен въздушен портал в Азия. Тъй 
като туризмът процъфтява в цялата страна и в Югоизточна Азия, летищата на Тайланд наскоро одобриха втори терминал 
на летище Суварнабхуми, както и по-нататъшно развитие на терминалите и друга писта. Очаква се тази инвестиция от 1,4 
милиарда щатски долара приблизително да утрои капацитета на летището.  
Международното летище на Хонконг е най-силното в сектора 
В допълнение към измерването на общата стойност на марката, Brand Finance оценява и относителната сила на марките 
въз основа на фактори като маркетингови инвестиции, познаване на клиентите, удовлетвореност на персонала и 
корпоративна репутация. Според тези критерии международното летище в Хонконг (с 3% до 321 милиона щатски 
долара) е най-силната летищна марка в света с рейтинг на интензитета на марката (BSI) от 88,6 от 100 и съответстващ 
елитен рейтинг на марката AAA. 
Международното летище в Хонконг се ангажира с Master Plan 2030, фокусирайки се върху разширяването и развитието 
на летището, за да постигне целта си да обслужва допълнителни 30 милиона пътници годишно. Марката отбеляза по-
добро използване на летището и точност - двете ключови двигатели, стоящи зад увеличението от 2.3 BSI точки. 
Гражданските вълнения, които обхванаха Хонконг, не само доведоха до рязък спад в търсенето на пътувания, но пряко 
засегнаха летището заради окупираните от протестиращи зали за заминаване и пристигане. Това в съчетание със 
сътресенията около коронавируса, е повлияло както на авиокомпаниите, така и на летището, като капацитетът е 
значително намален. Както при всички марки летища в класацията, възстановяването за Хонконг Интернешънъл зависи 
от това колко дълго кризата с COVID-19 поглъща света. 
 
√ Европейските борсови индекси запазват позитивната тенденция  
Европейските акции регистрираха повишения в ранната търговия в четвъртък, подкрепени от няколко стабилни 
финансови отчета, новите мерки за стимулиране на британската икономика и надеждите, че демократът Джо Байдън ще 
спечели президентските избори в САЩ, пише Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете ръст от 3,37 пункта, или 0,93%, до 366,68 пункта. Ако запази печалбите си, 
бенчмаркът ще запише пети пореден ден на ръст и ще достигне най-високото си ниво от 20 октомври 
насам.  Технологичният индекс SX8P отново бе най-добре представящият се в рамките на STOXX, като той напредна с 4%. 
Немският бенчмарк DAX се повиши с 170,65 пункта, или 1,38%, до 12 494,87 пункта. Френският показател CAC 40 
напредна с 51,03 пункта, или 1,04%, до 4 973,88 пункта. 
Водещият индекс на Лондонската борса FTSE 100 се повиши с 29,96 пункта, или 0,51%, до 5 913,22 пункта, след като 
Английската централна банка увеличи размера на програмата си за изкупуване на облигации със 150 млрд. паунда до 
895 млрд. паунда 
Акциите на производителя на чипове Dialog Semiconductor поскъпнаха с 2,91%, след като компанията отчете по-високи от 
очакваното приходи за последното тримесечие. 
Книжата на френската банка Societe Generale поскъпнаха с 4,05%, след като тя се върна на печалба през третото 
тримесечие. Банката отчете нетна печалба от 862 млн. евро за последното тримесечие спрямо нетна загуба от 1,26 млрд. 
евро за предходното. Анализаторите очакваха печалба от 458 млн. евро, сочат данни на Refinitiv. 
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Инвеститорите не губят от поглед и президентските избори в САЩ, където кандидатът на демократите Джо Байдън води 
пред републиканеца Доналд Тръмп. . 
Крис Бейли от Raymond James казва, че днешните резултати на пазарите са комбинация между от новините за 
президентските избори и тези за пандемията. 
„Основната новина от изборите е, че няма „синя вълна“. Пазарите постепенно пренасочват вниманието си върху 
пандемията и нарастващият брой на заразените по света“, казва той. 
В банковия сектор бяха отчетени загуби, като акциите на холандския кредитор ING Groep NV поевтиняха с 3,29% на фона 
на отчетената по-лоша от очакваното печалба преди данъци. Цената на книжата на германката банка Commerzbank падна 
с 6,36%, след като финансовата институция отчете нетна загуба от 69 млн. евро за последното тримесечие. 
Ръст на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса записаха повишения в сряда, въпреки че победителят в 
президентската надпревара в САЩ остава неясен, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones завърши сесията с ръст от 367,63 пункта, или 1,3%, до 27 847,66 пункта, след като по-
рано се повиши с над 800 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 напредна със 74,28 пункта, или 
2,2%, до 3 443,44 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq се повиши с 430,21 пункта, или 3,85%, до 
11 590,78 пункта. 
Акциите на технологичните гиганти Apple и Microsoft поскъпнаха съответно с 4,08% и 4,82%, докато цените на книжата на 
Facebook, Alphabet и Amazon се повишиха с 8,32%, 6,09% и 6,32%. 
В сряда инвеститорите пренебрегнаха президентската надпревара за сметка на битката за Сената на САЩ, при която 
победата на републиканците изглежда все по-вероятна. „Мисля, че голямата новина за пазарите, поне засега, е че 
първоначалните очаквания за „синя вълна“, при която демократите печелят както президентството, така и двете камари 
на сената, вероятно няма да се реализират“, заяви Майк Люис от  Barclays. 
Трейдърите също така отделят повече внимание на възможността за оспорван изборен резултат – сценарий, който може 
да има сериозно отражение върху пазарите. Анализаторите също така предупреждават, че забавянето на изборните 
резултати може да затрудни приемането на пакет от стимули за американската икономика, която е тежко засегната от 
пандемията от коронавирус. 
„Новините за оспорван изборен резултат обикновено водят до рязък спад на акциите в краткосрочен план, макар че ние 
не гледаме на тях като на нещо, което може да промени изцяло ситуацията“, коментира Том Есай, основател на Sevens 
Report. 
Оптимизъм в Азия 
Азиатските борсови индекси отчетоха силен ръст в четвъртък, следвайки печалбите на Уолстрийт, докато инвеститорите 
се готвят за оспорване на изборните резултати в САЩ, пише Маркетоуч. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се повиши с 410,05 пункта, или 1,73%, до 24 105,28 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Composite отчете ръст от 42,69 пункта, или 1,3%, до 3 320,13 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite добави  37,74 пункта към стойността си, или 1,67%, завършвайки сесията при 
ниво от 2 299,87 пункта. Хонконгският показател Hang Seng напредна с 809,78 пункта, или 3,25%, до 25 695,92 пункта. 
Акциите на гигантът в онлайн търговията Alibaba поскъпнаха с 6,28%, наваксвайки част от загубите, натрупани в 
последните два дни, след като китайските регулатори блокираха първичното публично предлагане на финтех компанията 
Ant Group. 
Южнокорейският показател Kospi отчете ръст от 56,47 пункта, или 2,4%, до 2 413,79 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 се повиши със 77,5 пункта, или 1,28%, до 6 139,6 пункта. 
У нас                                                                                                                
Индексите на Българската фондова борса (БФБ) регистрираха повишения в ранната търговия. Основният индекс SOFIX 
отчете ръст 1,03 пункта, или 0,24%, до 428,72 пункта. BGBX40 напредна с 0,09 пункта, или 0,09%, до 97,91 пункта. BGTR30 
се повиши с 0,73 пункта, или 0,15%, до 486,79 пункта. BGREIT записа ръст от 0,68 пункта, или 0,50%, до 136,22 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Шофьорските книжки ще важат още 7 месеца след изтичане на валидността им  
Промените влизат като част от измененията в Закона за извънредното положение 
Шофьорските книжки, които изтичат до януари месец догодина, ще бъдат валидни още 7 месеца след крайната им дата. 
Личните карти, международните паспорти и документите за пребиваване на чужди граждани се удължават с половин 
година. Това прие на второ четене парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. 
Промените влизат като част от измененията в Закона за извънредното положение. Отново там депутатите записаха, че 
съдилищата ще решават сами как да действат при усложнена противоепидемична обстановка. Без никакъв дебат и с 18 
гласа "За" депутатите приеха 6-месечното удължаване на валидността на личните карти и международните паспорти, 
които изтичат в до края на януари догодина. В променения Закон за извънредното положение вече са включени и 
документите на чужденците, пребиваващи у нас. 
„Организацията е създадена за цялата страна. За София мога да кажа, че всички районни управления работят сутрин от 7 
сутринта, точно за да няма струпване на хора и опашки, вечер до 17.30 часа", обясни директорът на дирекция"'Български 
документи за самоличност" Светлана Ценева.  
Шофьорските книжки ще важат още 7 месеца след изтичане на валидността им, записаха депутатите. 
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√ От днес мобилни пунктове пред всяка болница ще преглеждат пациенти със съмнения за COVID-19  
От днес са поставени мобилните пунктове пред всяка болница, където пациенти със съмнение за COVID-19 могат да 
бъдат тествани и преглеждани. Такива пунктове има вече пред "Пирогов", "Александровска" и др. лечебни заведения. 
Как работят пунктовете и как ще бъдат тествани пациентите със съмнение за коронавирус? 
Пред Пета МБАЛ-София също има поставен пункт. Директорът на болницата д-р Борил Петров обясни, че пунктът ще 
работи с 24-часов режим. 
"Колегите, които са в приемния спешен кабинет, когато преценят, че пациентът има съмнителни симптоми, пациентът ще 
бъде преглеждан в този пункт. Целта е да не се смесват потоците с другите пациенти, и разбира се, с персонала. Екипът 
ще прецени след прегледа дали трябва да се направи бърз антигенен тест, тъй като той е най-точен, когато пациентът 
има симптоми", каза д-р Петров. 
PCR тестове в този пункт няма да се правят, уточни директорът. Ако антигенният тест е положителен, пациентът се 
насочва към личния лекар, където ще им бъдат давани направления за за PCR тестове. Един екип - от лекар и сестра, ще 
правят прегледите. 
"Улеснява се тестването с тези пунктове, а и цялата процедура по приемането на пациентите, особено на тези със 
съмнителни симптоми за коронавирусна инфекция", допълни д-р Петров. 
Той обясни, че протоколът за лечение на пациенти с COVID-19 е доста обширен и много ще помогне на екипите. Според 
него, всички въведени мерки досега са адекватни и ефективни. 
В COVID отделението на Пета МБАЛ-София няма свободни места, всички 37 легла са заети. 
 
√ Лукашенко затвори границата за беларусите в чужбина, за да не вкарат зараза  
Беларуският президент Александър Лукашенко нареди на граничните власти да не пускат в страната беларуски граждани, 
заминали в чужбина по време на пандемията, за да не се допусне разпространение на коронавируса, съобщиха Ройтерс 
и ТАСС.  
"Дадох разпореждане на командващия граничните войски да не пускат в страната не само хора с чужди паспорти, но и 
тези умни беларуси, които са заминали от страната ни в това сложно време. Не ни трябва да ни вкарват зараза, и няма 
значение с какъв паспорт", заяви Лукашенко на съвещание, кадри от което показа беларуската телевизия. "Отишли в 
чужбина да учат, нека учат, отишли да работят, нека работят. Ние не сме им пречили. Затова нека там работят и се 
лекуват", добави президентът. 
По думите му забраната няма да важи обаче за беларуските граждани, прибиращи се от Русия, по силата на 
споразуменията за граничния режим между двете страни. 
 
√ Путин подписа указ за намаляване на вредните емисии  
Руският президент Владимир Путин е издал указ, с който изисква намаляването на емисиите от парникови газове на 
страната към 2030 г. до 70 процента спрямо нивата от 1990 г., съобщи ДПА, цитирана от БТА. 
Москва отбелязва, че въздействието на покачващите се температури е по-силно в Русия, отколкото в други части на 
света. Учените са особено загрижени, че вечно замръзналите почви в Сибир се размразяват и освобождават огромни 
количества от парниковия газ метан. 
Указът на Путин, издаден в сряда, съвпада с деня, в който САЩ формално напуснаха Парижкото споразумение за климата 
от 2015 г. 
Експерти от цял свят предупреждават, че са необходими решителни действия, за да бъде предотвратено глобалното 
нарастване на температурата с повече от 1,5 до 2 градуса над прединдустриалните равнища, както е предвидено в 
споразумението. 
Руският президент нарежда на правителството да изготви стратегия за климатично неутрално социално и икономическо 
развитие на Русия към 2050 г. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- Симптомите за тест и как личните лекари ще преценяват на кого да издадат направление за COVID изследване - 
говори д-р Николай Брънзалов; 

- Мобилен пункт пред всяка болница. Как ще работят екипите? На живо от V многопрофилна болница в столицата; 
- Решения за образованието в COVID кризата. Каква организация на учебния процес в училищата в София се 

очаква? Ваня Кастрева с подробностите; 
- Хотели за карантинирани. Обединен ли е браншът и възможно ли е да е в цялата страта?; 
- Какво е необходимо, за да може Кръвният център във Варна да извлича плазма от преболедували?; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Инфарктно броене на гласовете от вота в Съединените щати. Ще смени ли Джо Байдън Доналд Тръмп?; 
- Разследване на bTV - злоупотребява ли се с парите от дарения за лечение на нуждаещи се?; 
- Бърза диагностика пред болниците след нареждане на премиера. На живо - как ще се преглеждат болните?; 
- Трябва ли да се затегнат мерките срещу коронавируса - коментар на директора на "Пирогов" проф. Асен Балтов; 
- В рубриката "Чети етикета": Задлъжняха ли българите заради пандемията и отрази ли се на семейния бюджет?; 
- Как оцелява театралното изкуство в условия на криза? Разговор със Стефан Мавродиев; 

Нова телевизия, „Здравей България" 
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- Вицепремиерът Томислав Дончев с коментар - ще има ли нови ограничителни мерки и колко пари от Европа ще 
получи здравеопазването ни за преодоляването на пандемията; 

- Как болницата в Каварна разкри COVID-отделение, в което няма медици, които да лекуват болните; 
- Три години и четири месеца затвор за шофьор, прегазил с превишена скорост две жени на пътя. Близки на 

убитите са възмутени от намалената присъда; 
- „Мери бойс бенд" отбелязва 25 години на сцена с акустичен концерт. 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Какво да се прави? Президентът отказа да отговори. Напомни, че е против Борисов; 
в. Труд - Затвор за екскурзия с фирмен бус до 9 места; 
в. Телеграф - Бандити с корона маски обират жени и старци на улицата; 
в. Монитор - Болници искат отрицателен PCR от родилки; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Оня ритон от колекцията на Васил Божков изложен в НИМ; 
в. 24 часа - 6 нови мерки за спиране на заразата предложиха здравните власти, часове по-късно се отказаха от тях; 
в. Труд - Лекуват COVID-19 по единен протокол; 
в. Труд - 220,4 млн. лв. за чистота в София; 
в. Телеграф - Минималната пенсия 300 лв., вдигат и заплатите; 
в. Телеграф - Полицаи в скафандри, ни пращат в карантина; 
в. Монитор - Вдигат пенсиите на военни и полицаи от 1 септември догодина; 
в. Монитор - Актьорът Марин Янев: Ако нямаше необясними неща, животът би бил много скучен; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Проф. д-р Боян Биолчев, филолог, писател, сценарист: Омразата е като коронавируса - пронизва клетките на 
мисленето; 
в. Телеграф - Здравният министър Проф. Костадин Ангелов: Спешно реорганизираме системата; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Тръмп вдига шум, но някои неща в САЩ не се променят; 
в. Труд - 7 ноември 1917 г. - история или политика; 
в. Телеграф - Странджа-Сакар по италиански; 
в. Монитор - Гребете, моряци, вода има за всички. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 06 ноември 
София 

- От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
*** 
Добрич 

- От 14.00 часа на пешеходната алея към бившата резиденция в Добрич ще се проведе акция за почистване на 
отпадъци. 

*** 
Крушари 

- От 10.00 часа пред сградата на Общината ще се проведе изнесена приемна на Областен информационен център 
- Добрич. 

*** 
Тервел 

- От 13.00 часа пред сградата на Общината ще се проведе изнесена приемна на Областен информационен център 
- Добрич. 

*** 
Троян 

- От 9.00 часа в Троянската ставропигиална света обител „Успение Богородично" ще бъде отслужена Архиерейска 
заупокойна св. Литургия по повод 8 години от кончината на Българския патриарх Максим. Около 10.30 часа ще 
бъде извършена панихида за дългогодишния Първойерарх. 

*** 
Хасково 

- От 9.00 часа ще се състои онлайн заседание на Общинския съвет. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2019 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

